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  A abertura das atividades foi com a 
Caminhada Desenhada Passos & Traços, 
no dia 13 de agosto, pelas ruas da Ribeira. 
Os participantes tomaram conhecimento 
de detalhes da história, da arquitetura das 
edificações e a importância de cada uma 
delas para o contexto patrimonial do bairro.
    

    E, no dia 17, a programação começou 
com o ciclo de palestras, na Igreja Nossa 
Senhora do Rosário dos Pretos, com uma 
proveitosa interação entre os palestrantes 
e o público. A troca de informações tornou 
o momento mais produtivo. Essa ocasião 
foi encerrada com uma rica apresentação 
dodo coral de canto gregoriano, da igreja. 

  A abertura da mesa redonda teve 
a apresentação luxuosa da Camerata 
de Vozes do RN, da Fundação José 
Augusto, regida pelo maestro 
Monsenhor Pedro Ferreira. 

A mesa de debates contou com a 
presença de Márcia Rossana, diretora do 
Departamento de Patrimônio Cultural da 
Fundação Capitania das Artes – Funcarte,a 
superintendente do Instituto do 
PatrimônioPatrimônio Histórico e Artístico Nacional – 
IPHAN, Ilana Chagas e o diretor da 
Fundação José Augusto, Fábio Henrique 
de Almeida. Cada debatedor apresentou 
a situação da sua instituição em 
relação aos patrimônios e foi unanimidade 
o número baixo de servidores 
ouou falta de uma equipe técnica 
exclusiva para lidar com patrimônio. 
  

  A mediação do debate ficou por conta 
da conselheira e membro da Comissão de 
Patrimônio do CAU/RN, Cíntia Viegas, 
queque finalizou a programação agradecendo 
a participação e presença de todos, desde 
a caminhada ao I Dia do Patrimônio 
Potiguar realizados pelo Conselho.

“Foram momentos de revisitar, redescobrir, 
conhecer e discutir o que tem sido 
produzido, os maiores desafios da 
gestão e quais as perspectivas 
futuras para o Patrimônio Cultural 
do RN, nas suas materialidades 
ee imaterialidades”, declarou Cíntia.

Programação do CAU/RN para o Dia do 
Patrimônio teve ampla repercussão

  A programação realizada pelo 
CAU/RN, em referência ao dia do 
Patrimônio (17 de agosto), teve um grande 
impacto positivo no que se pretendia, 
oo despertar do olhar da sociedade para 
o assunto. A atenção dada pela 
mídia também foi determinante.
  Os eventos foram idealizados e 
planejados pela Comissão de Patrimônio, 
do Conselho. Tal comissão foi criada 
na atual gestão do CAU/RN, entendendo 
aa relevância e urgência que o 
assunto patrimônio necessita atualmente, 
principalmente, no nosso estado.

DESTAQUE DA SEMANA

Pesquisa evidencia necessidade de 

revisão de Tabela de Honorários

  O que levar em conta na hora 
de precificar projetos e serviços 
arquitetônicos? A atual tabela de 
honorários atende às demandas 
dosdos arquitetos e urbanistas? 

Em busca destas respostas, o CAU Brasil 

realizou a Pesquisa Nacional sobre Tabela 

de Honorários. O resultado da consulta foi 

apresentado em primeira mão durante a 

41ª Reunião Plenária Ampliada do CAU 

Brasil no dia 19 de agosto. A ação faz 

parte do esforço da atual gestão 

pelapela desprecarização do trabalho 

dos arquitetos e urbanistas.

  A Tabela de Honorários é resultado de 

um intenso trabalho das entidades que 

representam os arquitetos e urbanistas. 

A atual versão foi definida a partir de 

uma proposta do IAB, amadurecida no 

ColegiadoColegiado de Entidades de Arquitetura 

e Urbanismo (CEAU) e só então 

homologada pelo plenário do CAU. Mais 

de 240 atividades fazem parte das 

atribuições previstas na tabela.
Fonte: CAU/BR
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AGENDA DA SEMANA

- Reunião CEAU-CAU/BR - 
Recife24/08

- Fiscalização – Santa Cruz26/08

- Biometria (por agendamento)23 e 
24/08

- Fiscalização – S. João do 
Sabugi/ Jardim do Seridó/ Acari

25/08
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