
ACOMPANHE 
O CAU/RN NAS REDES!

TV CAU/RN CAURN

Igreja Nossa Senhora 
do Rosário dos Pretos

Depois da igreja matriz é o templo mais 

antigo de Natal, localizada na Cidade 

Alta. Foi construída pelos escravos 

nono início do século XVIII. Após a restau-

ração oi tombada, em 1988.

  É a única igreja no RN que 

celebra missa em latim. E, possui 

uma bela vista para o Rio Potengi.

PELO RN

-Reunião Comissão de Ética 
e Disciplina (CED)
-Biometria (por agendamento)

Biometria (por agendamento) 
Fiscalização (Jardim do Seridó)
Fiscalização (Caicó)
Fórum de Presidentes 
(Macapá/AP)
Fiscalização (Currais Novos)

Apresentação do CAU/RN – 
turma UFRN09/11

09/11

10/11

11/11
11/11
12/11
12/11

AGENDA DA SEMANA

Serão difundidos sem restrição, através do 

site da instituição, ou presencialmente por 

pesquisadores, sendo esse uma novi-

dade, pois no Brasil não se podia ter 

contato físico com o acervo.

INFORMATIVO nO 324

CAU/RN faz parceria com a CasaCor 

  A 6ª edição da CasaCor Rio Grande do 

Norte, teve seu lançamento, no dia 31 de 

outubro. E o Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo do RN fechou acordo para 

dar 30% de desconto nos ingressos 

diáriosdiários aos seus profissionais. 

Para ter acesso à dedução é necessário,

DESTAQUE DA SEMANA

Agende-se!

  O CAU/RN vai promover, agora em 

novembro, dois eventos importantes:

Passos & Traços e Arquitetando.

  

    No dia 27 deste mês será realizada a 

caminhada desenhada, Passos & Traços, 

em parceria com o IAB. Nela, os partici-

pantes terão a oportunidade de conhecer 

melhor alguns patrimônios de Natal e de-

senhá-los. A concentração é na Praça 

André de Albuquerque e percorre cinco 

pontos históricos, encerrando na 

Capitania das Artes. As inscrições 

são gratuitas, pelo Sympla.

  E dia 29, inicia o Arquitetando, que 

este ano será itinerante. O evento 

começa pela cidade de Pau dos Ferros e 

seguirá por: Mossoró, Caicó, Santa Cruz, 

terminando em Natal dia 17 de dezembro. 

Na programação muita informação e 

serviços. Aguarde e participe!

ROTINA DO CAU/RN

Acervo de Lucio Costa vai para Portugal

  Foi doado à instituição portuguesa, 

Casa da Arquitectura, o espólio de 

aproximadamente 11 mil documentos. 

TTais documentos estavam abrigados, 

desde a morte de Lucio Costa, em 1988, 

no Instituto Antônio Carlos Jobim, 

Rio de Janeiro. O local passou por 

reestruturação jurídica, há dois anos, 

levando à inviabilidade financeira à 

manutenção do acervo, que requereria, 

porpor exemplo, um seguro obrigatório.

  A mudança para Matosinhos, Portugal, 

há a garantia da integridade dos 

documentos e da preservação física.

NOTÍCIA NACIONAL


