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  Nos dois dias, o atendimento com 
biometriabiometria para a carteira profissional e a 
consultoria técnica e jurídica aconteceram 
no Sebrae. Iniciando a programação, uma 
palestra realizada pela gerente técnica, 
Lílian Brito e pelo assessor jurídico, Hector 
Siqueira,  para os estudantes de 
arquitetura e urbanismo da UNP.

    O destaque do primeiro dia foi o 
I Fórum de ATHIS do Oeste Potiguar. 
Momento especialmente planejado para 
participação das prefeituras da região e 
suas equipes. Cerca de 40 prefeituras 
foram chamadas para o evento. 
OO assessor especial do CAU/BR, Antônio 
Nunes, foi convidado para transmitir o 
passo a passo do acesso à lei de ATHIS. 
Ao final, o público tirou muitas dúvidas. 
EmEm seguida, a apresentação do case de 
sucesso de um projeto patrocinado pelo 
edital ATHIS do CAU/RN e CAU/BR, em 
2021, o “Mãe Luiza Acessível”, que 
foi levado por Nilberto Gomes, um dos 
arquitetos responsáveis pelo projeto.

  

  A tarde foi encerrada pela diretora do 
Departamento de Urbanização do 
Ministério do Desenvolvimento Regional, 
Mirna Chaves, que mostrou as ações 
do MDR para os municípios.
    O ponto alto do I Fórum foi a assinatura 
simbólica da lei que regulamenta o 
Programa Municipal de Assistência 
TécnicaTécnica em Habitação de Interesse Social 
no município de Guamaré. A vice-prefeita, 
Eliane Guedes, comemorou “é com muito 
orgulho que assinamos a lei , que faz de 
Guamaré a primeira cidade do Rio Grande 
do Norte a ter a lei que trata de ATHIS, e a 
terceira no Nordeste. Garantimos que será 
aplicadaaplicada de fato para a parcela da 
população que precisa. Teremos, agora, 
mais apoio para tanto trabalho que a lei vai 
abraçar em nossa cidade.”
  No segundo dia foi realizado o Ciclo de 
Palestras, no Centro Educacional Jerônimo 
Rosado. Edificação modernista, espaço 
simbólico, projetado e executado pelo 
arquiteto e urbanista, Moacyr Gomes.

  A primeira palestra foi sobre Arquitetura 
Modernista, com o presidente do CAU/CE, 
Lucas Rozzoline. Sua palestra deixou 
muitas reflexões para o público. Já a 
segunda falou sobre a Conservação e 
VValorização do patrimônio, com o arquiteto 
e urbanista, Alexandre Lopes, que 
também, trouxe aos presentes muitas 
indagações importantes sobre o tema.

  O encerramento do Arquietando em 
Mossoró foi com a caminhada desenhada, 
Passos & Traços, que percorreu cinco 
patrimôniospatrimônios da cidade. Um deles o Palácio 
da Resistência, onde funciona a sede 
administrativa da prefeitura da cidade. 
Lá,Lá, o prefeito, Alysson Bezerra, recebeu a 
todos. O presidente do CAU/RN, Jefferson 
Sousa, saiu esperançoso desse encontro. 
“Estou muito feliz em saber que Mossoró 
tem uma lista de 20 edificações a serem 
tombadas. O prefeito afirmou ser um 
compromisso da sua gestão. É muito 
importanteimportante esse marco para uma cidade 
como Mossoró, que respira cultura e tem 
sua história marcada nos seus 
patrimônios”, afirmou Jefferson.

O Arquitetando em Mossoró levou 
muita informação especializada        

  Mossoró em junho se transforma 
em Mossoró Cidade Junina, onde as 
ruas são decoradas com motivos de 
São João e a cidade respira o festejo. 
EsseEsse ano, Mossoró, em junho, respirou 
também arquitetura e tantos assuntos 
que o CAU/RN levou ao município 
no Arquitetando 2022.
  O evento aconteceu nos dias 14 e 15 
deste mês, em diversos pontos da cidade, 
com uma programação repleta 
dede informações para profissionais, 
estudantes, entes públicos e 
sociedade em geral. 

DESTAQUE DA SEMANA

  Uma caminhada repleta de 
informação, guiada pelo historiador 
Geraldo Maia e pelo arquiteto e urbanista, 
Alexandre Lopes. O percurso foi animado 
pelo Forró do Severo, que fez a 
diferença na Passos & Traços.
Agora,Agora, muitas expectativas foram criadas 
para o Arquitetando Mossoró 2023.

AGENDA DA SEMANA

- Reunião CEFEP21/06

- Biometria (por agendamento) 21 e 
22/06

- Fiscalização – Natal24/06

INSPIRAÇÃO

ACOMPANHE 
O CAU/RN NAS REDES!

TV CAU/RN CAURN


