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porém ainda em processo de implantação, 

o que envolve acompanhamento em 

tempo real da desenvoltura do SICCAU. 

O CAU Brasil informa que está gerindo 

a obsolescência do sistema, 

para sanar as lacunas. Foram mobilizados 

recursos para iniciar 

aa execução do projeto de modernização 

elaborado no ano passado, com 

participação dos CAU/UF. Alguns destes 

serviços foram contratados em dezembro 

de 2021, e devem entrar em operação 

nas próximas semanas, contribuindo 

para, no médio prazo, superar as 

dificuldadesdificuldades estruturais do sistema.

Os esforços para garantir o funcionamento 

do SICCAU seguem. Depois de alguns dias 

com instabilidade na emissão de RRT, 

o módulo apresentou melhor desempenho 

desde sexta-feira (21). Os boletos da 

anuidade 2022 voltaram a ser 

disponibilizados,disponibilizados, em tempo integral.

Projeto de desenvolvimento 
e modernização do SICCAU

  Em 2021, o CAU Brasil montou um 

força-tarefa com conselheiros, CAU/UF 

ee funcionários para entender os gargalos 

do SICCAU. Desse empenho, nasceu um 

projeto de modernização do sistema, 

que está em implementação. Novas 

ferramentas de desempenho e 

monitoramento já foram contratadas,

DESTAQUE DA SEMANA CAU + Perto volta a 
agendar atendimentos

    O CAU/RN voltou com o projeto CAU 

+ Perto. Esse serviço tinha sido suspenso 

por causa da pandemia da COVID-19. 

Agora, está sendo retomado com todas 

as medidas sanitárias de 

segurança, tanto para a equipe 

como para o profissional.

OO CAU + Perto é um serviço do CAU/RN 

que leva a equipe do Conselho 

para o escritório do profissional. 

Na oportunidade, são tiradas dúvidas 

técnicas e/ou jurídicas. A demanda 

do atendimento é de acordo com a 

necessidade de cada arquiteto e 

urbanista.urbanista. É preenchido um formulário 

sobre a solicitação e agendado o dia 

para a visita do CAU + Perto. 

Para solicitar o CAU + Perto envie 

e-mail para: atendimento@caurn.gov.br
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Projeto transforma silos inativos de 

área portuária em apartamentos residenciais

  Carregada de história, a região 

portuária de Recife, que por séculos 

abrigou um dos principais portos mercantis 

do Brasil, continua até hoje conhecida 

porpor ser uma área essencialmente 

comercial, e que reúne atualmente 

empresas sobretudo de tecnologia. 

Na região, dois silos de grãos desativados, 

um construído há mais de 100 anos e outro 

há 60, vão virar 251 apartamentos 

rresidenciais. Por ser uma área tombada 

pelo Instituto do Patrimônio Histórico 

e Artístico Nacional (Iphan), toda a obra se-

guirá os preceitos de bens tombados.

O projeto, que será construído pela Moura 

Dubeux, foi pensado para contemplar 

o perfil que trabalha no bairro Ilha do Recife 

e no Porto Digital, um dos principais 

parques de inovação do país, focado em 

economia criativa: pessoas jovens, sem 

a necessidade de muito espaço e que 

gostariamgostariam de morar próximo ao trabalho.

A obra tem previsão de iniciar em maio de 

2022. Batizado de Moinho Recife, os 

apartamentos terão de 19 m² a 68 m².

O projeto segue uma tendência mundial de 

uma arquitetura mais humana e 

responsável socialmente, que aproveita 

espaçosespaços pré-existentes e lhes dá novos 

usos ao invés de demoli-los. Um exemplo 

dessa mentalidade dentro da arquitetura é 

a dupla de arquitetos franceses Lacaton e 

Vassal, vencedores do Prêmio Pritzker 

2021, o "Oscar"da arquitetura mundial.
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