
INFORMATIVO nO 340

Henrique Lucena, a arquiteta, Cíntia 
Viegas e o engenheiro responsável pela 
restauração do Forte, Alcio Pereira.
  “O evento do CAU evidenciou a 
importânciaimportância e o significado que tem dos 
conteúdos transdisciplinares entre história 
e arquitetura, por exemplo. Eles fazem 
parte de todo um discurso estético, 
social, de construção de memória 
e patrimônio. O Instituto Histórico continua 
à disposição para construção desses 
momentos”,momentos”, destacou Henrique, que 
é membro do IHGRN.
  O engenheiro responsável pela obra de 
restauração, recuperação e readequação 
do Forte, Alcio Pereira, “parabenizo o 
CAU/RN pela iniciativa do evento, de 
extrema valia na educação patrimonial, 
nana divulgação da importância do tema da 
preservação de edificações históricas. 
Foi um prazer poder contribuir, 
compartilhando informações sobre a 
execução das obras”, declara Alcio.
  O CAU/RN tem uma comissão 
temporáriatemporária que cuida exclusivamente 
sobre patrimônio. Isso mostra a 
importância que a sociedade deve ter com 
seu acervo, inclusive arquitetônico. Para o 
presidente do CAU/RN, Jefferson Sousa: 
“o evento leva o Conselho para ainda mais 
perto da sociedade e traz todos para a 
discussãodiscussão da importância que o patrimônio 
tem na construção da coletividade.

O CAU/RN pretende realizar mais eventos 
com esse foco”, ressaltou Jefferson.
  O objetivo do CAU Visita é levar 
arquitetos e urbanistas, estudantes de 
arquitetura e interessados pela arquitetura 
à patrimônios e edificações, agregando 
informações e curiosidades sobre o local.

CAU Visita Forte dos Reis Magos

  O CAU/RN lançou mais um projeto, o 
CAU Visita. A primeira edição foi na 
Fortaleza dos Reis Magos. Com a parceria 
do Instituto Histórico e Geográfico do 
RioRio Grande do Norte (IHGRN) e da 
Fundação José Augusto (FJA), o Conselho 
levou cerca de 150 pessoas ao Forte, 
no sábado, 02. Na oportunidade, 
houve muita troca de informações 
com o professor de história,

DESTAQUE DA SEMANA

Arquitetos e urbanistas, através da 

parceria entre o CAU/RN e a Rui Juliano, 

tem 15% de desconto. Para outras 

informações: 0800 887 0622 - 

(53) 99127-2439 (whatsapp) ou 

www.manualdepericias.com.br

ROTINA DO CAU/RN

Carta aos Candidatos 2022

  “Srs. (as) Candidatos e Candidatas à 

Presidência da República, aos Governos 

dos Estados, ao Governo do Distrito 

Federal e às Casas Legislativas, 

e respectivas assessorias.

  As instituições que representam os 

(as\ arquitetos e urbanistas no Brasil 

sugerem 20 propostas para compor os 

programas de governo dos (as) candidatos 

(as) a serem submetidos à população 

brasileirabrasileira nas eleições de 2022, como parte 

da agenda nacional e regional de 

desenvolvimento social e econômico, 

priorizando a qualidade e o cuidado com a 

vida da população brasileira.

    O momento é grave. O Brasil vive hoje 

um dos mais críticos períodos de sua 

história. Ano após ano acentuam-se as 

injustiças sociais que marcam a 

construção de nossas cidades desde a 

colônia. Como resultado, o país conta 

atualmenteatualmente com 25 milhões de moradias 

precárias e mais de 220 mil pessoas em 

situação de rua. É inegável que as 

desigualdades territoriais foram 

determinantes na propagação da 

pandemia da Covid-19. Além disso, as 

mudanças climáticas apontam a 

emergênciaemergência de ações na crise ambiental.

  As Eleições de 2022 constituem uma 

oportuna ocasião para discutirmos uma 

agenda nacional e regional de 

desenvolvimento social e econômico que 

priorize a qualidade e o cuidado com 

a vida da população brasileira.

  Nós, arquitetos (as) e urbanistas, 

somos formados para proporcionar 

melhomelhores condições de vida para todos, e 

reiterarmos o compromisso da Arquitetura 

e do Urbanismo com a inclusão 

e o desenvolvimento socioterritorial”.
Fonte: CAU/BR

NOTÍCIA NACIONAL AGENDA DA SEMANA

- Biometria (por agendamento)
- Fiscalização – Extremoz

- Fiscalização – Natal

05/04

- Biometria (por agendamento)
- Fiscalização – Macaíba06/04

07/04

- Fórum de Presidentes07 e
08/04

- Visita técnica ao Engenho 
Bom Jardim09/04

- Fiscalização – Barra do 
Cunhaú08/04

PARCERIA

ACOMPANHE 
O CAU/RN NAS REDES!

TV CAU/RN CAURN


