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O primeiro escritório a solicitar a visita, este 

ano, foi o Ato Coletivo. A gerente técnica 

do CAU/RN, Lílian Brito, foi 

ao escritório e esclareceu as dúvidas 

demandadas pela equipe. “A experiência 

do CAU+Perto foi extremamente 

enriquecedora para todos nós do 

escritório.escritório. Lilian, de maneira muito didática 

e gentil, sanou todas as nossas dúvidas. 

  Parabéns pela iniciativa valiosa e que 

tenhamos outros encontros maravilhosos 

como esse!”, afirmou Fernanda Rabelo, 

uma das arquitetas do Ato Coletivo.

  Para solicitar o CAU + Perto envie 

e-maile-mail para: atendimento@caurn.gov.br

  As rotas de fiscalização também já 

foram iniciadas. A primeira cidade a rece-

ber a equipe foi Goianinha.  Esta semana, o 

destino será a Lagoa do Bonfim e Natal.

Atendimento e serviços do CAU/RN 
estão funcionando por agendamento

  Os serviços do CAU/RN estão 

funcionando normalmente. Mas, por 

precaução e segurança, devido ao surto 

da nova variante da Covid-19, Ômicron, 

oo atendimento presencial, na sede 

do CAU/RN, precisa ser agendado. 

  Entre os projetos ofertados, sob 

agendamento, está o CAU + Perto. 

DESTAQUE DA SEMANA
CAU/RN e Crea-RN apoiam 
profissionais na luta pelo 
plano de cargos e salários

  Na última segunda-feira, 24, o 

presidentepresidente do CAU/RN, Jefferson Sousa 

e a presidente do Crea-RN, Ana Adalgisa 

Paulino, juntamente com representantes 

de classe receberam um grupo de 

arquitetos e engenheiros da prefeitura 

de Natal, na sede do Crea.

  Os profissionais pediram apoio para 

implementarimplementar o plano de Cargos e Salários 

das duas categorias, que estão há 

mais de nove anos sem reajuste. 

Os presidentes dos conselhos e das 

entidades se comprometeram em 

buscar, junto ao prefeito Álvaro Dias, 

uma solução para garantir avanço 

salarialsalarial dos arquitetos e engenheiros 

do município de Natal.

e-mail para: atendimento@caurn.gov.br

ROTINA DO CAU/RN

Evento internacional fará o 

lançamento do UIA 2022

  A União Internacional de Arquitetos 

designou 2022 como o Ano do 

Design para a Saúde. Liderada pelo 

Grupo de Saúde Pública da UIA 

ee apoiada pela Organização Mundial 

da Saúde, esta iniciativa busca 

enfatizar: o design que protege 

a saúde; o design que desenvolve 

uma saúde melhor; e o design que 

restaura a saúde quando está prejudicada. 

Além disso, essa ênfase de design 

triplotriplo abrange o único modelo de 

saúde que reconhece a interconexão 

entre as saúdes humana, animal e

ambiental (natural e construída).

  No dia 4 de fevereiro, acontecerá o 

Fórum de Lançamento do UIA 2022: 

Ano do Design para a Saúde. Um painel de 

especialistas discutirá como o papel do 

design (arquitetura, planejamento urbano 

e áreas afins) na proteção, promoção 

ee restauração da saúde. Apresentações 

terão foco em acessibilidade, crianças, 

patrimônio, cultura e habitat social.

  Evento contará com a presença do 

presidente da UIA, o arquiteto mexicano 

José Luis Cortés, e da diretora do 

e Departamento de Meio Ambiente, 

MudançasMudanças Climáticas e Saúde da OMS, 

Maria Neira. Transmissão ao vivo será 

feita por meio da plataforma Zoom.
Fonte: CAU/BR

NOTÍCIA NACIONAL PARCERIA

- Biometria (por agendamento)

- Fiscalização Lagoa do Bonfim

- Fiscalização Natal

- Plenária nº 16131/01
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