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RN (SEA/RN), alinharam documento 

que será entregue ao Prefeito 

de Natal, Álvaro Dias. 

  O pedido é que o prefeito encaminhe 

para a votação da Câmara Municipal de 

Natal, o Projeto de Lei que reestrutura, 

organizaorganiza e unifica as carreiras de 

Arquitetura e Engenharia da Administração 

Direta e Indireta do Município de Natal.

    Os profissionais, que estão há mais de 

nove anos sem reajuste, durante esse 

período acumularam uma perda salarial de 

setenta e oito, setenta e seis por cento 

(78,76%). A implementação do plano de 

Cargos e Salários das duas categorias 

garante sua organização funcional.  

    Com o sucesso desse documento, 

que será entregue ao prefeito, fica claro o 

entendimento da importância do papel 

fundamental desses profissionais para a 

construção de uma Cidade Sustentável, 

que necessita de soluções criativas 

para enfrentar todos os seus 

desafios e proporcionar serviços 

eficientes à população.

CAU/RN e CREA/RN revisam documento que 
será entregue à Prefeitura de Natal

  Na última quinta-feira, 10, o presidente 

do CAU/RN, Jefferson Sousa e a 

presidente do Crea-RN, Ana Adalgisa 

Paulino e representantes do Instituto dos 

Arquitetos do Brasil do RN (IAB/RN), 

SindicatoSindicato dos Arquitetos e Urbanistas do 

RN (SINARQ/RN), Sindicato dos 

Engenheiros do RN (SENGE/RN) e 

Sindicato dos Engenheiros Agrônomos do 

DESTAQUE DA SEMANA

  Bem-Vindo Jovem Arquiteto é mais 

um projeto que sai do atendimento online 

para o presencial, de maneira segura e 

respeitando as normas de distanciamento 

e utilização de máscara e álcool gel. 

  O objetivo é apresentar o CAU/RN 

aos arquitetos recém formados. 

OO presidente, Jefferson Sousa, 

recepcionará os novos colegas e em 

seguida haverá um momento no 

qual serão entregues as principais 

orientações técnicas e jurídicas 

para o início da carreira. 

  O evento vai ser realizado todo 

semestre,semestre, com os arquitetos que estão 

saindo das universidades e faculdades. 

O primeiro encontro é com os alunos da 

UNI/RN. E já entraram em contato a 

UFRN, UNP, Estácio e Facex.

    Para o professor e conselheiro do 

CAU/RN, André Alves, esse momento é 

muito importante, “é como se a instituição 

de ensino estivesse passando a tutela do 

aluno/profissional para o Conselho. 

Quando o aluno tem qualquer dúvida 

sobre arquitetura, ele procura o professor 

ouou coordenador. Agora, depois de 

formado, ele vai procurar seu Conselho 

para sanar suas dúvidas. Essa transição 

é muito simbólica”, afirmou André.

ROTINA DO CAU/RN

Os desastres naturais de Minas Gerais e o que 

a arquitetura tem a ver com isso

  ARTIGO - Recentemente, o estado de 

Minas Gerais tem enfrentado diversos 

acidentes naturais devido às fortes chuvas. 

Um dos grandes desabamentos afetou a 

cidade de Ouro Preto, considerada 

PatrimônioPatrimônio Mundial pela Unesco desde 

1980 por sua história e arquitetura colonial.

  O estado já foi local de desastres

maiores, 2015 em Mariana e 2019 

em Brumadinho as barragens de 

rejeitos do Fundão (Samarco) e do 

Córrego do Feijão (Vale S.A) romperam 

e destruíram cidades inteiras, 

deixando mortes e um rastro de 

destruiçãodestruição ambiental, cultural e social. 

Esses desastres estão longe de 

serem “acidentes”. São resultado de 

décadas de uma das atividades 

econômicas mais importantes 

do Brasil: a extração de minério.

os materiais e as tecnologias 

e processos envolvidos.

  Os grandes desastres naturais vistos 

em Minas Gerais, mas também em outros 

estados brasileiros e países, não são, 

portanto,portanto, acidente, mas consequência 

direta do modelo econômico mundial. Nos 

deparamos, como sociedade e como 

profissionais, com o grande desafio de 

encontrarencontrar alternativas para a matéria-prima 

mineral. Como arquitetos, engenheiros e 

trabalhadores da construção civil como um 

todo, precisamos buscar uma atuação 

profissional mais consciente, investir em 

novas tecnologias e investigar formas de 

torná-las usuais no mercado e inclusive 

reverrever a necessidade de novas construções. 

Ainda que seja difícil imaginar alternativas, 

precisamos questionar as cidades que 

construímos e a forma como habitamos o 

planeta, e como podemos evoluir.

  A construção civil é uma das principais 

consumidoras da mineração. Em todas as 

suas etapas os materiais utilizados vêm da 

mineração. É importante entendermos o 

funcionamento da cadeia produtiva e 

refletir nas nossas escolhas projetuais,

desde a técnica construtiva empregada, 

Fonte: ArchDaily
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AGENDA DA SEMANA

- Reunião com prefeito de 
Guamaré

- Biometria (por agendamento)

- Fiscalização São Gonçalo do 
Amarante

- Fiscalização – Pedro Velho

- Fórum de Presidentes

- Fiscalização – Ceará-Mirim
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