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Estiveram presentes cerca de 20 
prefeituras. Na oportunidade foi gerado um 
debate enriquecedor sobre o assunto, 
desencadeando outras ações, entre elas, 
foi sugerida uma audiência pública 
para discutir mais sobre Assistência, 
colaborandocolaborando para a propagação do ATHIS.
  O Modernismo e as Artes no Brasil, 
com o professor doutor, Lourival Andrade, 
abriu o Ciclo de Palestras do dia 21. 
Seguida pela palestra da professora 
doutora, Juciene Batista, sobre Caicó: uma 
cidade entre a recusa e a sedução. 
AA terceira foi sobre Arquitetura Modernista 
Potiguar: a quem interessar possa, da 
professora doutora, Edja Trigueiro. 
A conselheira e professora doutora, 
Eunádia Cavalcante, encerrou o ciclo 
de palestras falando sobre Porque 
Interiorizar a formação em AU.
    Finalizando o Arquitetando em Caicó, a 
caminhada desenhada Passos & Traços, 
ao som do sanfoneiro Antônio Filho, 
pepercorreu ruas e edificações históricas, de 
valor patrimonial para o povo caicoense. 
Encerrando na catedral de Sant’Ana, 
pouco antes da procissão de abertura da 
festa da padroeira, que é considerada 
Patrimônio Imaterial pelo IPHAN.

I Fórum de ATHIS do Seridó abriu novas 
possibilidades para as prefeituras da região 
  Aconteceu nos dias 20 e 21 de julho o 
Arquitetando Seridó, em Caicó. No início 
das comemorações da festa da padroeira 
da cidade, Nossa Senhora Sant’Ana, 
osos arquitetos e urbanistas puderam 
participar do evento que levou muita 
informação para todos da região.
  O primeiro dia da programação além 
do atendimento para tirar dúvidas 
dos profissionais, foi realizado o I Fórum 
de ATHIS do Seridó.
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CAU Brasil publica Recomendações de Ouro 

Preto para política de preservação cultural

  Como resultado dos debates 
realizados durante o 1º Seminário Nacional 
de Patrimônio – Caminhos para a 
VValorização da Arquitetura e do Urbanismo, 
o CAU Brasil publicou o documento 
Recomendações de Ouro Preto. A carta 
apresenta um posicionamento oficial da 
autarquia, das entidades representativas 
dos profissionais da arquitetura e 
urbanismourbanismo e outros atores integrados aos 
debates. Nela, o CAU Brasil lista 
pontos considerados urgentes para a 
implementação de uma política nacional 
para a preservação cultural no país.
    “Ao propor em consenso uma política 
nacional para o Patrimônio, o CAU não 
espera assumir o protagonismo de outras 
entidades e institutos com renomada 
atuação no tema, e sim,

aproveitar o espaço institucional que o 

CAU vem construindo e consolidando 

junto à sociedade civil e nas diferentes 

instâncias governamentais para fortalecer 

as redes de defesa e preservação do 

patrimônio histórico e cultural do país.” 

diz trecho da carta.

OO Conselho de Arquitetura e Urbanismo do 

Brasil expressa preocupação com a 

situação do patrimônio histórico e cultural 

brasileiro, atualmente em grave risco. 

Riscos como aqueles relacionados à 

emergência climática e ambiental que 

assolamassolam a humanidade, ao constante risco 

pelo qual as edificações e territórios 

urbanosurbanos com características históricas, 

tombados ou não, como o da produção 

imobiliária desenfreada, o uso inapropriado 

de automóveis, a falta de manutenção das 

edificações e de adequação cultural às 

condições da contemporaneidade.
Fonte: CAU/BR
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AGENDA DA SEMANA

- 127ª Plenária Ordinária25/07

- Fiscalização – Natal28/07

- Biometria (por agendamento)26 e 
27/07
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