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Como também para o poder 

público, ensinando-o a oferecer a 

assistência técnica do arquiteto à 

população de baixa renda.

    No dia 20 de julho, quarta-feira, das 9h 

às 11h, será oferecido atendimento técnico 

e jurídico aos profissionais arquitetos e 

urbanistas, na Casa de Cultura. À tarde, 

o I Fórum de ATHIS do Seridó, no auditório 

da Câmara Municipal. Para o qual foram 

convidados municípios da região. 

EsseEsse momento visa difundir junto às 

prefeituras a Lei federal nº 11.888/2008, 

a Lei da Assistência Técnica para 

Habitação de Interesse Social - ATHIS. 

Tal lei garante que famílias, com renda 

de até 3 salários-mínimos, recebam 

assistência técnica pública e gratuita 

parapara a elaboração de projetos, 

acompanhamento e execução dos 

projetos. Os serviços de assistência 

técnica previstos por essa Lei devem ser 

custeados por recursos de fundos federais, 

estaduais e municipais direcionados 

à habitação de interesse social, por 

rrecursos públicos orçamentários ou 

por recursos privados.

O Fórum vai mostrar aos prefeitos e suas 

equipes (secretários e corpo técnico) 

como fazer para pôr em prática essa 

lei e beneficiar a população de 

baixa renda, apresentando o caminho 

a ser trilhado de maneira didática 

para implantação do ATHIS.

    Já o segundo dia começa com um 

ciclo de palestras. A primeira tem como 

tema a o modernismo e as arte no Brasil. 

A segunda, sobre Caicó: uma cidade 

entre a recusa e a sedução. Seguindo, 

uma palestra sobre Arquitetura Modernista 

Potiguar: a quem possa interessar. 

FinalizandoFinalizando o ciclo: Porque interiorizar 

a formação em AU. 

  Encerrando o Arquitetando, a 

Caminhada Desenhada Passos & Traços, 

que percorrerá alguns patrimônios 

de Caicó. Em cada ponto, o guia da 

caminhada falará sobre a edificação 

ee os participantes terão um tempo 

para desenhar (sketch).

  Os links das inscrições para participar 

da programação estão na bio 

do Instagram do CAU/RN.

Arquitetando 2022 em Caicó

  Próxima semana o CAU/RN estará em 

Caicó realizando o Arquitetando Seridó 

2022. Assim como aconteceu em Pau dos 

Ferros e Mossoró, o evento levará para 

Caicó informação para todos os 

entesentes da sociedade, do cidadão, 

ao profissional de arquitetura.

DESTAQUE DA SEMANA
I Seminário da Proteção ao Patrimônio 

Cultural Potiguar.
  O evento acontecerá no dia 20/07, 
a partir de 8:30, na UFRN, 
no auditório do CCET. 
  O objetivo é reunir pesquisadores, 
gestores, interessados e agentes dos 
diversosdiversos segmentos da cultura para 
debater o cenário da proteção do 
patrimônio cultural do nosso estado. 
  Para confirmar presença responda o 
formulário no link abaixo:

https://docs.google.com/forms/d/e/1https://docs.google.com/forms/d/e/1-
FAIpQLSd9_TG-ZDYqgw9vB-
zP39VQM1A7HEIKP69d2ovomUtB02mK
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Nota de Solidariedade do CAU Brasil 

ao Nordeste

  O Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo do Brasil solidariza-se com 
a população do Nordeste, em 
especial com as famílias das vítimas 
dasdas chuvas torrenciais que 
seguem sacrificando a região.
  Há poucas semanas, as chuvas 
provocaram a maior catástrofe natural do 
século 21 em Pernambuco, matando 126 
pessoas, e agora voltam a causar novas 
inundações e deslizamentos de 
barbarreiras no mesmo Estado, em 
Alagoas e em Sergipe.
  Em Alagoas, particularmente, a 
situação é mais grave em Maceió e nas 
regiões da Mata e do Agreste,

onde 57 municípios decretaram estado de 
emergência, em face a registros de mortes 
e mais de 50 mil desabrigados. 
Em Sergipe as pancadas de chuvas 
diárias exigem vigilância reforçada. 
  Após o momento emergencial, 
dedicado à assistência e ao 
rreassentamento das famílias afetadas, 
é imperioso colocar em debate a 
resiliência das cidades impactadas, 
com a participação dos arquitetos 
e urbanistas e da população.
    A “Carta aos Candidatos nas Eleições 
de 2022” elaborada pelo CAU Brasil e pelo 
CEAU (Colegiado das Entidades Nacionais 
de Arquitetos e Urbanistas) aponta a 
urgência de ações frente às mudanças 
climáticas, defendendo a valorização da 
dimensãodimensão ambiental no planejamento 
urbano e territorial. Este é o caminho para 
evitarmos novos desastres e vítimas.

Brasília, 08 de julho de 2022
14a. Reunião Plenária Extraordinária 
do CAU Brasil
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AGENDA DA SEMANA
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