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CAU’s estaduais. Aqui no RN, a conselheira 

federal, Patrícia Luz, tem tido uma 

contribuição muito efetiva”, afirmou ela.

  O calendário 2022 do CAU/RN foi 

apresentado oficialmente com as imagens 

escolhidas na I Seleção de Fotografias. 

Abrilhantando a ocasião, o arquiteto 

urbanista,urbanista, Hélio Gomes declamou 

o cordel “Sem Arquiteto o Mundo 

Nem Sequer Tinha Existido”.

  O Arquitetando foi encerrado com as 

palestras sobre “Acessibilidade”, com 

AlessandraAlessandra Marinho e com a apresentação 

de “Cases de Sucesso” dos escritórios 

Mula Preta e EMA, por Felipe Bezerra. 

  O presidente do CAU/RN, Jefferson 

Sousa, concluiu: “o evento de forma 

itinerante foi a melhor maneira de 

comemorarcomemorar “o dia do arquiteto e urbanista” 

pelo estado, o que serviu para aproximar 

mais o Conselho dos profissionais.

Arquitetando Itinerante é finalizado em Natal

    Na última sexta-feira, 17, aconteceu o 

evento de encerramento do Aquitetando 

Itinerante 2021, no Hotel Majestic, em 

Natal. A presidente do CAU/BR, Nádia 

Somekh, esteve presente e mostrou o re-

sultado de 2021, da sua gestão. “Em um 

ano de gestão, em plena pandemia, tive-

mos algumas conquistas e avanços. 

Mas, ainda há muito mais a fazer. E conto 

com o apoio e participação de todos os

DESTAQUE DA SEMANA

Interrupção de registro

  Os profissionais que não irão atuar 

em 2022 devem solicitar a interrupção do 

seu registro ainda em 2021, 

para que a anuidade do próximo

ano não seja gerada. A interrupção, 

é por tempo indeterminado, e mantém 

o registro no CAU, sem 

precisar pagar anuidades.

    A solicitação da interrupção é gratuita. 

Porém, precisa atender alguns requisitos, 

inclusive estar com os RRTs, do 

profissional, dados baixa.
  No SICCAU, siga as etapas:

1- Cadastre um novo protocolo;

2- No grupo do assunto, selecione 

a opção Cadastro Profissional, 

e em Assunto selecione Interrupção 

do Registro Profissional;

3-3- Preencha de acordo com sua 

situação e finalize em “cadastrar”.

  Será gerado um número que pode ser 

usado a qualquer momento para 

acompanhamento do seu processo. 

O CAU/RN irá analisar a solicitação e 

poderá solicitar mais informações, 

aprovaraprovar ou reprovar, conforme o caso.
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CAU Brasil apresenta resultados 2021

  No Dia Nacional do Arquiteto e 

Urbanista 2021, conselheiros do CAU 

Brasil e presidentes dos 27 CAU/UF 

estiveram reunidos em Brasília para a 38ª 

Reunião Plenária Ampliada. Encontro 

serviu para um extenso balanço das ações 

realizadas em benefício dos arquitetos 

e urbanistas e da sociedade neste ano. 

“Nós“Nós temos uma missão de ter um projeto 

para o CAU, que também é um projeto 

para o Brasil”, afirmou a presidente do CAU 

Brasil Nadia Somekh, primeira mulher 

eleita para o cargo. Nadia apresentou 

os resultados deste primeiro ano 

da Nova Gestão do CAU Brasil, 

queque assumiu em janeiro. 

  Desde o começo do ano, o CAU Brasil 

e os CAU/UF tiveram como horizonte de 

trabalho o Planejamento Estratégico 

elaborado de forma conjunta nos primeiros 

100 dias da Nova Gestão do CAU. 

“Planejamento estratégico é a busca de 

uma construção coletiva com foco.

NOTÍCIA NACIONAL

PARCERIA

120ª Plenária Ordinária CAU/RN

Biometria (por agendamento)

  Entre nós somos um CAU único, é um 

trabalho horizontal” disse a presidente 

Nadia. “Trata-se de um trabalho coletivo. 

É menos do que a gente gostaria de ter 

feito, mas é muita coisa. Queremos mais.”
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