
INFORMATIVO nO 328

  Passos & Traços contou com a parce-

ria do grupo Urban Sketchers e o IAB que 

promoveu a feijoada de encerramento e 

confraternização do evento.

Passos & Traços produziu 
memória patrimonial

    A caminhada desenhada, no último dia 

27 de novembro, teve a participação de 

pelo menos 60 pessoas, que produziram 

verdadeiras obras artísticas do patrimônio 

cultural do centro histórico, de Natal. 

  Os patrimônios visitados puderam 

ter suas histórias e causos contados 

pelospelos professores George Dantas e 

Luciano Capistrano, que enriqueceram 

e fizeram a diferença na caminhada.

DESTAQUE DA SEMANA

O Seridó recebe o Arquitetando
  Caicó receberá o evento dias 6 

e 7 de dezembro, com uma programação 

elaborada de maneira colaborativa 

com os profissionais da região. 

AsAs palestras terão temas relevantes 

como: ATHIS e Acessibilidade. 

  Além de uma caminhada histórica.

  Em Santa Cruz, dia 8 de dezembro, 

haverá a prestação de serviços 

e atendimento técnico e jurídico, 

das 10h às 13h30. Bem como, 

aa realização de pauta política. 

  Para participar é necessário 

fazer inscrição. Acesse os links:

Caicó: http://urele.com/caurn_caico

S_Cruz: http://urele.com/caurn_santacruz

Para participar é necessário 

fazer inscrição. Acesse os links:

Caicó: http://urele.com/caurn_caico

S_Cruz: http://urele.com/caurn_santacruz

O RRT retificado está disponível ao 

arquiteto no ambiente profissional 

do SICCAU. Pode ir na aba RRT retificados 

e pesquisar pelo número. Ou ir em 

pesquisar/retificar RRT usar o primeiro filtro 

e pesquisar pelos RRts retificados.

ROTINA DO CAU/RN

19,5% dos brasileiros contratam arquitetos

  Uma pesquisa realizada pelo 

QuintoAndar, em parceria com a Offerwise, 

revelou que somente 19,5% dos brasileiros 

contratam arquitetos ou decoradores para 

evitar problemas com a casa nova. 

SegundoSegundo o levantamento, recorrer a esse 

profissional é mais comum entre as 

pessoas que compram imóvel (26,6%), três 

vezes mais do que o percentual das 

pessoas que se mudam para um imóvel 

alugado (8,5%). A procura é mais 

acentuadaacentuada entre os entrevistados da classe 

A: 42,8%. Entre a classe C, 

o índice cai para 19,8%.

  Outro dado identificado pela pesquisa 

é que a adesão do serviço de arquitetura 

tem relação direta com o número de 

pessoas que moram na casa.

SegundoSegundo o levantamento, quanto maior  o

número de habitantes na residência, maior 

a incidência de arquitetos e decoradores 

para solucionar problemas. Nos lares com 

uma pessoa, o percentual é de 12%. 

Entre aqueles com seis ou mais 

moradores, o número salta para 32%.
Fonte: CASAVOGUE

LEMBRE!

Não haverá biometria em Natal

Arquitetando – Caicó
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Biometria (por agendamento 
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Arquitetando – Santa Cruz
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Santa Cruz)

08/12

*29/11 
a 
10/12

06 e 
07/12

AGENDA DA SEMANA

NOTÍCIA NACIONAL


