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e conselheiras do CAU/RN, Cintia Viegas e 

Eunádia Cavalcante, que falaram sobre o 

contexto histórico das edificações e suas 

peculiaridades arquitetônicas da época. 

  

  A Passos & Traços teve a parceria com 

o grupo Urban Sketchres, que junto com 

aa caminhada realizou seu encontro 

de número 75. O Urban Sketchers é uma 

comunidade global de pessoas que 

praticam o desenho em locais nas 

cidades em que vivem ou viajam. 

  

  

    A programação continua nesta 

quarta-feira, 17. A partir das 14h haverá 

um ciclo de palestras na Igreja do Rosário 

dos Pretos, na Cidade Alta. 

  

A palestra de abertura será com o 
fotógrafo Pablo Pinheiro que falará sobre 
“Nossos entes: novos vínculos e espaços”. 
Em seguida, o historiador e professor, 
Henrique Lucena abordará “Arquitetura: 
poder e discurso”. Finalizando a tarde, 
aa mestre em Arquitetura, Projeto e 
Meio Ambiente, Dinara Gadelha, 
discorrerá sobre o “Inventário 
do Patrimônio Natalense”.

O I Dia do Patrimônio Potiguar continua, 
nesse mesmo dia, no Salão Nobre da 
PinacotecaPinacoteca do Estado, a partir das 18h. Lá 
acontecerá a mesa redonda “Patrimônio 
Potiguar: onde estamos, o que está sendo 
feito e onde queremos chegar”, com a 
ppresença de representantes do Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – 
IPHAN, da Secretaria Municipal de Cultura 
/ Funcarte e da Funda José Augusto. O dia 
do patrimônio será encerrado com o coral 
de canto gregoriano da Igreja do Rosário 
dos Pretos e outra atração cultural.

Passos & Traços abre programação 
do Dia do Patrimônio

  A caminhada desenhada Passos & 

Traços abriu a programação do Dia do 

PatrimônioPatrimônio Potiguar, realizada pelo 

CAU/RN, em Natal, no último sábado, 13 

de agosto. O evento teve mais de 100 

inscritos, entre estudantes, profissionais 

de arquitetura e urbanismo e participantes 

com outras ocupações, como 

historiadores, psicólogos e jornalistas.

    O trajeto pelas ruas da Ribeira foi 

guiado pelas arquitetas e urbanistas

DESTAQUE DA SEMANA

  O arquiteto e urbanista registrado no 
CAU/RN tem 15% de desconto no 
cardápio, exceto nas ofertas do dia. 
Válido para consumação presencial na 
loja da Prudente de Morais. 

Pesquisa sobre Digitalização na Arquitetura 

e Urbanismo será divulgada hoje

  O CAU Brasil, em parceria com o 
CAU/SC e o BIM Fórum Brasil, divulgará 
no dia 15 de agosto o resultado da 
Pesquisa Nacional sobre Digitalização na 
AArquitetura e Urbanismo. Os dados serão 
apresentados em evento presencial a partir 
das 18h em Florianópolis, no Auditório da 
FAPESC. Haverá transmissão ao vivo pelo 
canal do YouTube do BIM Fórum Brasil.
AA inciativa do BIM Fórum Brasil é pioneira 
no Brasil e contou com apoio da Agência 
Brasileira de Desenvolvimento Industrial 
(ABDI). A consulta acolheu a participação 
de arquitetos, engenheiros e técnicos de 
edificações entre 27 de maio e 17 de junho.

  Os dados permitirão a elaboração de 
uma radiografia da adesão dos 
profissionais que atuam na Indústria 
da Construção às ferramentas de 
digitalização. A partir dos resultados, os 
organizadores esperam fundamentar 
bases para estruturar políticas que 
permitampermitam ampliar o acesso ao uso das 
ferramentas BIM, impulsionando o 
uso das ferramentas tecnológicas na 
indústria da construção civil.
  Durante a apresentação da pesquisa, 
a presidente Nadia Somekh será 
rrepresentada pela coordenadora da 
Comissão de Política Profissional, 
Conselheira Cristina Barreiros. Também 
participam do evento a presidente do 
CAU/SC, Patrícia Sarquis Herden, o 
RelatorRelator do Tema BIM na CPP-CAU/BR, 
Rogério Markiewicz; o Presidente BIM 
Fórum Brasil, Rodrigo Koerich; o Analista 
de Produtividade e Inovação na ABDI, 
Leonardo Santana; e a Coordenadora 
Técnica do projeto, Laura Lacaze.

Fonte: CAU/BR

NOTÍCIA NACIONAL

AGENDA DA SEMANA

- Biometria (por agendamento)16 e 
17/08

- Fiscalização – Natal18/08

- Reunião CEFEP16/08

- I Dia do Patrimônio Potiguar 
(Igreja N.S. do Rosário dos 
Pretos e Pinacoteca)

17/08
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