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  Abrindo a programação, a palestra 
com a gerente técnica, Lílian Brito, e o 
assessor jurídico, Hector Siqueira, para os 
alunos da UFERSA. Momento bastante 
participativo, no qual os estudantes 
tiraram todas as dúvidas sobre o 
conselho e o início da carreira.
    Em seguida, a realização do I Fórum de 
Prefeituras do Alto Oeste. O presidente do 
CAU/RN, Jefferson Sousa, a prefeita de 
Pau dos Ferros, Marianna Almeida, e o 
diretor da UFERSA, Reudismam Rolim, 
abriram oficialmente a ocasião. Cerca 
de 15 representantes dos municípios 
dada região estiveram presentes. Na 
oportunidade, os conselheiros federais dos 
estados de Sergipe e Minas Gerais, 
Ricardo Mascarello e Eduardo Fajardo, 
respectivamente, falaram sobre a Lei 
FederalFederal da ATHIS. “Essa oportunidade é de 
extrema importância para propagar cada 
vez mais essa lei. É uma espécie de 
catequização da sociedade. Conhecer 
seus direitos e saber onde 
buscá-los”, declarou Fajardo.
    Após o ATHIS, aconteceu a palestra 
sobre a importância da fiscalização e 
segurança nas obras, com Lílian Brito e 
Hector Siqueira. O Fórum foi encerrado 
com as palestras do professor doutor 
Eduardo Nunes, sobre Plano Diretor, e 
de Gilton Sampaio, diretor-presidente 
dada FAPERN, que discorreu sobre 
relevância de parcerias entre ciência 
e sociedade para seu avanço.

  Vale destacar que foi assinado no 
Fórum, o primeiro Acordo de Cooperação 
Técnica entre o Conselho e a Prefeitura 
de Pau do Ferros que irá promover 
ações em conjunto. Para a prefeita do 
Município “essa parceria vem agregar 
ainda mais ao desenvolvimento da Pau 
dosdos Ferros. Todos sabem a importância 
do arquiteto e urbanista para o 
crescimento ordenado e seguro de 
uma cidade”, enfatizou Marianna.
    E o encerramento dos dois dias de 
eventos foi com a caminhada desenhada, 
Passos & Traços, que percorreu cinco 
pontos históricos de Pau dos Ferros. O 
trajeto foi guiado pelo arquiteto, urbanista e 
professor doutor, Gabriel Leopoldino. Ele 
contou a história da cidade e dos 
patrimôniospatrimônios visitados. A caminhada rendeu 
ao final a “exposichão” com os desenhos 
produzidos pelos participantes. 
  “É uma satisfação trazer esses eventos 
para Pau dos Ferros e região e ver a 
participaçãoparticipação e comprometimento de todos, 
na busca da informação e de como fazer 
acontecer, cada um na sua área. A parceria 
com o poder público e a sociedade (alunos 
e profissionais) envolvidos leva muito mais 
longe o conhecimento, transformando-o 
em realizações responsáveis e ordenadas”, 
finalizoufinalizou Jefferson, presidente do CAU/RN.

CAU/RN movimentou Pau dos Ferros 
e região com três eventos       

  Os dias 19 e 20 de maio foram 

movimentados em Pau dos Ferros. 

O CAU/RN realizou eventos para diversos 

públicos: estudantes e profissionais de 

aarquitetura e urbanismo, prefeitos, 

secretários, equipes técnicas municipais 

e sociedade em geral.

DESTAQUE DA SEMANA
Projeto Lelé: CAU Brasil leva alunos de 

Arquitetura e Urbanismo ao interior do Brasil

  Você sabia que, dos 5.570 municípios 

brasileiros, somente 3.737 possuem 

aarquitetos e urbanistas ativos? Hoje, mais 

de 40 milhões de pessoas não vivem em 

habitações adequadas – a maioria em 

estados com acesso restrito a serviços de 

Arquitetura e Urbanismo, conforme dados 

da Fundação Joao Pinheiro.

    O Projeto Lelé, iniciativa inédita da 

Comissão de Ensino e Formação do CAU 

Brasil, inspirada no arquiteto e urbanista 

João Filgueiras Lima, chegou para 

contribuir na mudança dessa realidade.

  Objetivo é fomentar a ampliação da 

presença de arquitetos e urbanistas no 

interior do país, levando os formandos de 

Arquitetura e Urbanismo aos municípios 

brasileiros que não têm acesso.

  Por meio de Chamada Pública 

Nacional,Nacional, o CAU Brasil vai selecionar 

Planos de Trabalho a serem desenvolvidos 

por estudantes concluintes de cursos 

de Arquitetura e Urbanismo brasileiros 

nos municípios anfitriões.

  Com isso, será possível elevar o 

conhecimento do Brasil na sua própria 

formação,formação, e integrar e inserir os formandos 

no contexto e processo de 

desenvolvimento das boas práticas 

profissionais. Deste modo, se pretende 

um amplo movimento no sentido de 

promover o acesso universal à Arquitetura 

e Urbanismo como garantia 

dodo bem-estar social.
Fonte: CAU/BR
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AGENDA DA SEMANA

- Fiscalização – Natal
- Reunião CEFEP24/05

- Biometria (por agendamento)24 e 
25/05

- Fiscalização – Natal26/05
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