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o ponto alto do evento na cidade. Muitos 

profissionais da região participaram 

de todo evento. E o encerramento 

teve muita cultura com o Grupo 

Popular Verso e Prosa.

    O Arquitetando também passou por 

Santa Cruz, no dia 8, com serviços e aten-

dimento técnico e jurídico.

  Outro destaque do Arquitetando 

Itinerante pelo interior, foi a produção da 

equipe de fiscalização, que acompanhou 

todo evento. Em duas semanas, foram 

fiscalizadas mais de 180 obras, nas 

cidades de Pau dos Ferros, Mossoró, 

Tibau, Parelhas, Caicó e Acari.
Caicó encerra o Arquitetando no interior

  A última parada do Arquitetando 

Itinerante foi em Caicó. Com uma 

programação que contemplava palestras 

e caminhada, o CAU/RN teve uma 

surpresa ao receber de um artista 

dada cidade uma obra em doação. 

André Vicente presenteou o Conselho 

uma tela que retrata a fachada 

do mercado público de Caicó.

  A caminhada pelo centro histórico foi 

DESTAQUE DA SEMANA

Comemoração ao Dia do Arquiteto 
encerrará o Arquitetando 2021

  O dia do arquiteto vai ser comemorado, 

pelo CAU/RN, no dia 17 de dezembro, no 

Hotel Majestic, encerrando as atividades 

do Arquitetando Itinerante 2021. O evento 

contará com a presença da presidente do 

CAU Brasil, Nadia Somekh. 

  A programação, assim como no 

interior, teve a colaboração dos 

profissionais quanto ao tema das 

palestras. A primeira será com a 

arquiteta urbanista, Alessandra Marinho, 

falando sobre “Acessibilidade”. E, em 

seguida,seguida, Felipe Bezerra, que apresentará 

cases de sucesso dos escritórios 

Mula Preta e EMA. 

  Também será um momento de entre-

ga oficial dos calendários 2022, produto 

da I Seleção Fotográfica do CAU/RN, 

aos participantes do concurso. Além 

das atrações culturais, com o cordelista 

e arquiteto urbanista, Hélio Gomes e a 

música de Rebekka Martins.
ROTINA DO CAU/RN

MDR promove evento para ajudar municípios 

na criação de Planos de Mobilidade Urbana

  O Governo Federal, por meio do 

Ministério do Desenvolvimento Regional, 

o MDR, promoveu a primeira de uma 

série de oficinas para dar apoio aos 

municípios brasileiros na elaboração dos 

Planos de Mobilidade Urbana.

OO prazo para que as cidades com mais de 

250 mil habitantes elaborem os planos de 

mobilidade termina no dia 12 de abril do 

próximo ano e, algumas delas ainda não 

conseguiram concluir o processo. Diante 

desse cenário, o MDR fez um 

levantamentolevantamento para ajudar os municípios 

com essa faixa populacional 

que estão com dificuldades.

  Marcos Daniel Souza, diretor substituto 

do Departamento de Projetos de 

Mobilidade e Serviços Urbanos do MDR, 

explica: “O objetivo é, além de levantar 

asas principais dificuldades e oferecer 

assistência técnica, compartilhar 

experiências entre as prefeituras no sentido 

de avançar no aperfeiçoamento desses 

instrumentos de planejamento, 

construindo capacidades técnicas locais 

e fomentando a difusão de boas práticas”

    Para saber mais sobre as ações do 

Ministério do Desenvolvimento Regional 

em Mobilidade e Desenvolvimento 

Regional Urbano, acesse mdr.gov.br. 
Fonte: Brasil 61
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