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  Confira os patrimônios que foram reg-

istrados e fizeram parte da seleção: a Igreja 

de Nossa Senhora dos Navegantes (Red-

inha), a Igreja de Nossa Senhora da Apre-

sentação (Cidade Alta), Igreja de São 

Vicente (Mossoró), Igreja de Nossa Senho-

ra da Conceição (Pau dos Ferros), 

o Convento de Santo Antônio, o Forte 

dos Reis Magos, o IFRN (Cidade Alta), 

o Parque da Cidade, antiga Cadeia de 

Vila Flor e o Solar João Galvão.

  A fotos que participaram vão compor o 

calendário 2022 do Conselho, e farão 

parte da exposição que circulará 

algumasalgumas cidades no interior.

  
CAU/RN divulga resultado da 
I Seleção de Fotografia

  A imagem da torre da Igreja Nossa 

Senhora do Rosário dos Pretos foi a 

vencedora da I Seleção de Fotografia 

dodo CAU/RN. O autor é o arquiteto e urbani-

sta Luiz Flávio Miranda de Medeiros, 

que ganhou, como premiação, 

uma viagem para Salvador/BA.

DESTAQUE DA SEMANA

Termo de Fomento do ATHIS 2021 
é assinado

  Na segunda-feira, 26, o padre 

Robério Camilo, pároco da Igreja 

de Nossa Senhora da Conceição, 

e do Centro Pastoral do bairro de 

MãeMãe Luiza, esteve na sede do CAU/RN 

para assinar o Termo de Fomento 

para o ATHIS 2021, que vai 

beneficiar famílias do bairro.

  “Mãe Luiza Acessível” é o projeto 

vencedor do edital de chamamento 

público para patrocínio de Assistência 

Técnica para Habitação de Interesse 

Social de 2021. A proposta é a melhoria 

habitacional e adequação à 

acessibilidade em 10 casas.

    Os arquitetos e urbanistas Nilberto 

Sousa e Alessio Dionisi, responsáveis 

pelo projeto, começaram o processo 

de diagnóstico e planejamento das 

casas que vão receber a benfeitoria. 

ROTINA DO CAU/RN

Mudança no modelo econômico pode for-

talecer o mercado da arquitetura e urbanismo

  A primeira mesa redonda do VIII 

Seminário Legislativo de Arquitetura e Ur-

banismo na terça, 26 de outubro,

tratou da “Conjuntura Global e a 

Ampliação do Trabalho para Arquitetura 

e Urbanismo” e procurou oferecer contexto 

ao tema. A partir do cenário de pós 

pandemia Covid-19, especialistas foram 

convidados a avaliar possibilidades de 

atuaçãoatuação do arquiteto e urbanista como pro-

dutor do espaço das cidades.

O palestrante convidado a compor 

este cenário foi o economista Ladislau 

Dowbor, consultor de agências da Nações 

Unidas. Segundo Dowbor, o mundo 

enfrenta uma crise civilizatória, 

provocada pela avançada destruição 

ambiental,ambiental, explosão da desigualdade 

social, caos financeiro e 

desagregação das democracias.

NOTÍCIA NACIONAL

ACOMPANHE 
O CAU/RN NAS REDES!

TV CAU/RN CAURN

RRTs retificados

  No SICCAU, nos RRTs retificados, 

constará as informações de outros RRTs 

retificadores feitos posteriores a ele. 

  O RRT inicial, o que foi retificado,

sempre vai aparecer com a 

tarja de “RETIFICADO”.

  

    No campo de “RRTs Vinculados por 

forma de registro”. Esses dados estarão di-

sponíveis tanto no sistema (corporativo e 

profissional), quanto na impressão do 

documento. Para facilitar a identificação de 

qual RRT está sendo visualizado/impres-

so, esse ficará em negrito na lista.

LEMBRE!
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AGENDA DA SEMANA

Citando o teórico da administração, Peter 

Drucker, que afirma que “não haverá em-

presa saudável numa sociedade doente”, 

o economista defendeu uma mudança 

sistêmica. Segundo o palestrante, todas 

as áreas do conhecimento precisam for-

talecer o seu vínculo com as necessidades 

básicas das populações. “Temos que 

buscar uma sociedade economicamente 

viável, mas também socialmente justa e 

ambientalmente sustentável”, afirmou.


