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  Para o presidente do CAU/RN, 

Jefferson Sousa, "é singular o Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande 

do Norte estar aqui em Guamaré, 

ppresenciando um momento histórico que é 

a apresentação do poder executivo ao 

poder legislativo da lei da ATHIS. Uma lei 

que apenas 2 municípios do nordeste têm 

implantada, que são Salvador e Fortaleza. 

E que aprovada pela Câmara Municipal 

passará a ser a primeira cidade do RN 

aa ter essa lei. Um ato importante para 

atendimento a diversas ações relacionadas 

a melhorias em habitação de interesse 

social e que atingirá uma população 

com faixa salarial de até 3 

salários-mínimos.", destacou Jefferson.

  Participaram da reunião a conselheira e 

coocoordenadora da Comissão de Relações 

Institucionais, Natália Oliveira e o gerente 

geral, Glauco Gobbato. Após a reunião, 

a equipe do CAU/RN, visitou os principais 

conjuntos habitacionais que provavelmente 

terão acesso à ATHIS. 

CAU/RN participa da entrega da minuta 
de lei da ATHIS em Guamaré

  Na terça-feira, 22, o Conselho 

de Arquitetura e Urbanismo do RN esteve 

em Guamaré presenciando a entrega 

da proposta do projeto de lei da ATHIS. 

OO ato simbólico, que reuniu secretários, 

vereadores e equipe técnica do 

município, foi representado pelo 

prefeito, Arthur Teixeira e o presidente 

da Câmara, Eudes Miranda.

DESTAQUE DA SEMANA

Em 16 de julho de 1645, o Padre André 

de Soveral e outros 70 fiéis foram 

cruelmente mortos por soldados 

holandeses e índios potiguares, quando 

participavam da missa dominical. 

    Da capela do Engenho de Cunhaú, 

construída com tijolos cozidos, batentes e 

cornijas de pedra lavada, restaram as 

paredes laterais, a parede de fundo. 

As paredes laterais da capela-mor 

possuempossuem seteiras. Na parede do retábulo 

resta o nicho em arco. Em 1964, essas 

ruínas foram classificadas pelo 

IPHAN, e em 1986 foram 

concluídas obras de reconstrução.

ROTINA DO CAU/RN

Concurso Nacional de Fotografia 

do CAU Brasil

  O CAU/BR publicou edital do 

Concurso Nº 1/2022, em que regra o seu 

I Concurso Nacional de Fotografia, com o 

tema “Arquitetura e Urbanismo como 

instrumentoinstrumento de transformação social”.

Lançado durante a 122ª Reunião Plenária 

em 24 de março, mês do Dia Internacional 

da Mulher, a primeira edição da 

competição procura valorizar a presença e 

o olhar feminino sobre o espaço urbano no 

território brasileiro. As interessadas 

poderão submeter imagens para 

participaçãoparticipação no concurso gratuitamente 

por meio de um formulário on-line entre 24 

de março e 8 de maio de 2022.

O concurso é uma ação promovida pela 

Comissão Temporária de Raça, Equidade e 

Diversidade (CTRED). O edital prevê 

prêmio individual de R$ 2.000,00 para 

asas quatro vencedoras em cada 

categoria, totalizando R$ 40.000,00.

Poderão participar mulheres cis ou trans, 

autoras de registros fotográficos em 

qualquer parte do Brasil e que exibam 

edificações internas ou externas, detalhes 

arquitetônicos ou construtivos, cenas 

urbanas,urbanas, paisagens, perspectivas e outras 

imagens ligadas ao tema nas seguintes 

categorias: Cotidiano das mulheres na 

arquitetura e nas cidades; Cidades 

Inclusivas; Paisagem urbana e 

desigualdades territoriais; Arquitetura de 

interiores: um olhar humanizado; e 

Patrimônio cultural e memórias urbanas.
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AGENDA DA SEMANA

- 123ª Plenária Ordinária

- Biometria (por agendamento)

28/03

- Fiscalização – Parnamirim29/03
29 e 
30/03

- Fiscalização – Natal30 e
31/03

- CAU Visita – Forte dos Reis 
Magos02/04
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