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para arquitetos e urbanistas. Em um 

mercado competitivo, essas práticas 

inovadoras são muito importantes para o 

exercício profissional, mas devem observar 

as normas do Código de Ética e 

Disciplina do CAU Brasil. 

    A grande maioria dos arquitetos e 

urbanistas cresceu em um mundo 

conectado. Mais de 60% dos profissionais 

tem idades entre 24 e 39 anos. Tratam-se 

de jovens adultos que são autônomos, têm 

múltiplas carreiras, são informais e 

imediatistas. E parte dos consumidores 

dede arquitetura também está no mundo 

virtual buscando e consumindo 

informações, portanto é necessário 

estar inserido nas mídias sociais.

    Do CAU/RN foi o conselheiro e coorde-

nador da Comissão de Ética e Disciplina, 

Aulo Aquino, que destacou: “o seminário 

foi uma ótima oportunidade para debater-

mos a ética no âmbito tecnológico. O Con-

selho está atento e alinhado para evolução 

e consumo da tecnologia pelos arquitetos 

e urbanistas. Independente do meio o CAU 

se preocupa com a ética e disciplina. 

Precisamos tratar a tecnologia como 

aliada à criatividade e ao 

empreendedorismo dos profissionais, 

sem prejuízo à conduta profissional.”

20º Seminário da Ética e Disciplina

  Conselheiros do CAU Brasil, dos CAU 

dos Estados e do Distrito Federal estiveram 

reunidos em Brasília, nos dias 4 e 5 de 

novembro, para o 20º Seminário Regional 

da Comissão de Ética e Disciplina (CED). 

AA discussão foi em torno das práticas e 

relações construídas nas redes sociais. 

  Divulgação nas redes sociais traz uma 

série de novas possibilidades e desafios

DESTAQUE DA SEMANA

“Mãe Luiza Acessível” recebe visita 
do CAU/RN

  O projeto do ATHIS 2021, “Mãe Luiza 

Acessível”, está em fase de execução. 

E, na última terça-feira, 09, o presidente 

do CAU/RN, Jefferson Sousa, visitou 

algumas casas que estão com as obras 

dede acessibilidade em andamento.

  Um dos arquitetos responsáveis pelo 

projeto, Nilberto Gomes, acompanhou a 

equipe do Conselho, junto com a 

engenheira, Graça Sampaio, a arquiteta, 

Elis Sampaio e o construtor Ronilson. 

  Das 10 casas que passarão pelas 

adequações, 4 receberam o CAU/RN, 

naquele momento. E foi visível a 

satisfação dos moradores que já 

conseguem perceber quanto a reforma, 

mesmo que em apenas um cômodo da 

residência,residência, vai facilitar a rotina e trazer 

melhoria na qualidade de vida.

  “Quando vemos a real importância de 

projetos como esse, in loco, é que 

percebemos a urgência na divulgação do 

ATHIS e engajar a participação dos 

nossos profissionais”, destacou Jefferson.

ROTINA DO CAU/RN

Edital de patrocínio ATHIS – CAU/BR

“Mãe Luiza Acessível” está entre 

os selecionados

    O portal da Transparência do CAU 

Brasil publicou, no dia 9/11, o resultado do 

julgamento do Edital de Patrocínio 

05/2021, relativo a propostas de ações 

ATHIS. Foram apresentadas 44 propostas, 

das quais 9 foram escolhidas pela 

Comissão Julgadora para compartilharem 

o o valor total de R$ 1.000.000,00, dividido 

pelo Edital em 40 cotas de R$ 25.000,00.

NOTÍCIA NACIONAL ACOMPANHE 
O CAU/RN NAS REDES!
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AGENDA DA SEMANA

As Organizações da Sociedade Civil (OSC) 

cujos projetos foram escolhidos terão que 

investir mais 20% do valor do patrocínio. 

Após o prazo recursal de 5 dias, no caso 

de não haver alteração na classificação 

acima, as entidades classificadas nas 

primeiras colocações de cada região 

ee até o nono colocado geral, deverão 

aguardar a convocação do CAU/BR 

para apresentar o plano de trabalho 

e documentos de habilitação. 


