
INFORMATIVO nO 356

A concentração será na Praça Augusto 
Severo, seguindo pela Avenida Duque de 
Caxias, Rua Chile, Rua Doutor Barata, 
encerrando na Praça Augusto Severo.
  

OsOs 40 primeiros inscritos ganharão o kit 
com material para desenho e camiseta do 
evento. As arquitetas e urbanistas Cíntia 
Camila Viegas e Eunádia Cavalcante 
serão as guias da caminhada. 
  O evento pretende trazer o olhar da 
sociedade para o patrimônio edificado 
dasdas cidades. Este ano, a caminhada 
já foi realizada em Pau dos 
Ferros, Mossoró e Caicó.
Para participar, inscreva-se através do link - 
https://forms.gle/pS7iHE3E8G39sPFK7

Caminhada Desenhada - 
Passos & Traços – em Natal 

  O CAU/RN vai realizar no próximo 
sábado, 13 de agosto, a segunda edição, 
em Natal, da Caminhada Desenhada 
Passos & Traços. O evento dará início 
àsàs comemorações em alusão ao 
dia do Patrimônio (17/08).
A Comissão Temporária de Patrimônio 
definiu o roteiro a ser seguido. o trajeto 
se dará no bairro da Ribeira, conhecido 
por seu acervo arquitetônico, 
histórico, cultural e patrimonial.

DESTAQUE DA SEMANA

“Vamos trabalhar junto aos 
vereadores para que a lei municipal seja 
aprovada o mais breve possível. Dessa 
maneira podemos trazer melhorias para 
muitas famílias”, afirmou Shirley.
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CAU Brasil amplia serviços 

oferecidos à sociedade

  O CAU Brasil está lançando uma nova 
versão da Carta de Serviços em formato 
impresso e digital. O documento que 
esclaesclarece como é possível acessar os 
serviços que o Conselho oferece à 
sociedade passa a listar 63 itens divididos 
em onze categorias. A versão atualizada 
prevê três serviços sob uma nova 
categoria: Ensino e Formação.

  A primeira edição da Carta foi 

desenvolvida em 2017 pelas equipes do 

CAU/BR e do Centro de Serviços 

Compartilhados do CAU, com apoio do 

então Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão. Em 2019, o 

documentodocumento passou pela primeira revisão 

para incluir novos serviços.

  A versão atualizada é resultado de 

estudos feitos por um Grupo de Trabalho  

instituído em setembro de 2021 e formado 

por representantes de CAU/UF, sob 

coordenação da Rede Integrada de 

AtendimentoAtendimento (RIA). A partir do GT, 

funcionários dos CAU usaram a 

experiência de quem presta os serviços 

aos arquitetos e urbanistas nos estados 

para aprimorar a descrição dos serviços de 

denúncia, fiscalização, expedição de RRT e 

certidões CAT-A, entre outros.
Fonte: CAU/BR
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AGENDA DA SEMANA

- Fiscalização - Redinha09/08

- Fiscalização – Pium11/08

- Biometria (por agendamento)09 e 
10/08

- Caminhada Desenhada – 
Passos & Traços

13/08
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