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  Para falar sobre a lei de Assistência 

Técnica de Habitação de Interesse Social 

foram convidados os conselheiros federais 

do CAU/MG e CAU/SE, Eduardo Fajardo e 

Ricardo Mascarello, respectivamente, que 

têm experiências relevantes com ATHIS. 

Para trazer a discussão a respeito do Plano 

DiDiretor, o arquiteto e urbanista, professor 

da UFERSA, Eduardo Nunes. 

  Já na sexta-feira, 20, além do 

atendimento técnico e jurídico pela manhã, 

o Arquitetando será encerrado com a 

caminhada desenhada, Passos & Traços, 

guiada pelo arquiteto e urbanista doutor 

Gabriel Leopoldino. O ponto de 

concentração é o Mercado Público, em 

seguida 4 Bocas, depois a Praça Matriz, 

em seguida a Prefeitura, finalizando 

na Casa de Cultura Popular. 

    Para participar da programação é 

necessário fazer inscrição. Acesse os links 

na bio do Instagram do CAU/RN.

19/05 – I Fórum de Prefeituras: 

http://urele.com/1caurn_forumprefeituras

20/05 - Atendimento e Caminhada: 

http://urele.com/1atend_caurn_caminhada

Início do Arquitetando Itinerante 2022 
será em Pau dos Ferros        

  O Conselho dá início ao Arquitetando 
Itinerante 2022, começando pela cidade 
de Pau dos Ferros e região. Este ano, 
a programação está mais ampla.
    No dia 19, quinta-feira, será realizado o 
I Fórum de Prefeituras, onde 30 prefeituras 
do Alto Oeste estão convidadas. Esse 
momento visa orientar os secretários, 
equipes técnicas e os próprios 
prefeitos sobre assuntos relevantes 
como a Lei do ATHIS, plano diretor, 
fiscalizaçãofiscalização de obras entre outros.

DESTAQUE DA SEMANA

ROTINA DO CAU/RN

Evento preparatório ao Fórum Internacional 

AHA apresenta programa “Mais Arquitetos”

  De norte a sul, as ações contempladas 
pelo Edital de Fomento ATHIS, promovido 
pelo CAU em 2021, vem demonstrando na 
prática o potencial transformador da 
Assistência Técnica para Habitação de 
InteInteresse Social para o cenário da moradia 
digna do Brasil. Os resultados parciais das 
iniciativas, que fazem parte do Programa 
Mais Arquitetos, foram apresentados ao 
público no dia 6 de maio, em evento 
transmitido pelo canal institucional do 
CAU Brasil no YouTube. Emocionada, a 
ppresidente Nadia Somekh observou a 
riqueza das intervenções que mostram o 
enraizamento da ATHIS junto à sociedade, 
o acolhimento dos saberes locais, 
o resgate cultural e a construção 
de cidadania nos territórios com 
a participação direta dos 
pprofissionais da arquitetura.

“Estou muito sensibilizada com as ações 
e também com os diferentes sotaques 
das vozes. Temos formas diferenciadas 
de falar também de agir diante dos 
diversos desafios”, apontou.
  O evento fez parte da agenda 
ppreparatória ao  Fórum Internacional 
Ativação da Moradia Econômica – 
Removendo Barreiras (Affordable Housing 
Activation (AHA)), promovido pela União 
Internacional dos Arquitetos (UIA). 
A campanha que vem mobilizando 
pprofissionais e outros atores dedicados a 
mudar a realidade brasileira a partir do 
direito à moradia ganhará 
projeção durante o evento internacional 
entre 18 e 20 de maio em Madri.

Fonte: CAU/BR
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AGENDA DA SEMANA

- Fiscalização – Patu16/05
- CAU + Perto na universidade - 
Estácio
- Fiscalização – Martins e Porta 
Alegre

17/05

- Fiscalização – São Miguel18/05

- Arquitetando e Caminhada 
Desenhada em Pau dos Ferros

20/05

- Biometria (por agendamento) 17 e 
18/05

- Fiscalização – Pau dos Ferros 
- I Fórum de Prefeituras do 
Alto Oeste

19/05
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