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Cada profissional só pode enviar apenas 

uma fotografia, que deverá ser exclusiva do 

autor, pois a inscrição é individual, 

sendo vedada a coautoria. 

  A Comissão de Patrimônio, do 

CAU/RN, coordenará a seleção, 

estabelecendoestabelecendo a banca julgadora que vai 

escolher as 12 melhores fotos. Tais 

imagens farão parte da 2ª Exposição de 

Fotografias de Arquitetura do CAU/RN, 

bem como do calendário 2023 do 

CAU/RN. E, cada um dos selecionados 

rreceberá 50 calendários. O primeiro lugar 

ganhará uma viagem para 

Brasília/DF, com acompanhante.

  O tema do Concurso deste ano vem 

homenagearhomenagear o centenário da Semana de 

Arte Moderna de 1922. E, despertar o 

cuidado e a preservação aos exemplares 

da arquitetura moderna do RN. Tais 

rregistros é uma maneira, informal, de 

termos um inventário dessas edificações. 

Além de provocar a viabilização para 

criação de uma possível legislação de 

proteção, como encontra-se previsto no 

artigo 216 da Constituição Federal.

  As edificações de valor patrimonial, 
no Rio Grande do Norte, não estão sendo 
preservadas. E, estão até mesmo sendo 
demolidas, sobretudo da arquitetura 
modemoderna, como foi o caso do Estádio 
Machadão, do antigo Hotel Reis Magos, da 
arquitetura residencial produzida em 
meados do século XX, entre tantos outros 
e x e m p l o s .
    Dada essas circunstâncias, o CAU/RN 
busca o papel de fomentar e chamar 
atenção para a importância da preservação 
dos exemplares da arquitetura modernista 
potiguar, enquanto ainda resistentes.
    Todas as informações para participar 
do 2º Concurso de Fotografias do CAU/RN 
estão no edital, no site. 

CAU/RN lança a 2ª edição do Concurso 
de Fotografia

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do 
Rio Grande do Norte lançou a segunda 
edição do Concurso de Fotografias. 
Este ano, o tema será “Patrimônio 
AArquitetônico Modernista Potiguar”.
  As inscrições estão abertas até 5 de 
outubro de 2022. Poderá participar 
qualquer arquiteto e urbanista residente 
no RN, e dentre outros requisitos da 
seleção, deve estar regular com as 
obrigações junto ao CAU.

DESTAQUE DA SEMANA
O arquiteto e urbanista registrado no 

CAU/RN tem 15% de desconto para 

qualquer um dos planos da empresa 

(locação de estações de trabalho 

individuais, salas privativas, sala de 

atendimento e sala de reunião, com 

planos que variam entre horas avulsas 

dede uso, turno, diária, 

semanal, mensal e anual). 

Lançada Consulta Pública sobre Tabela 

Indicativa para Honorários de Serviços de A&U

  O portal da Transparência do CAU 
Brasil publicou a Consulta Pública sobre 
Tabela Indicativa para Honorários de 
Serviços de Arquitetura e Urbanismo.

  A Tabela Indicativa está sendo 

elaborada para que atenda todas as 

metodologias de prestação de serviço de 

arquitetura e urbanismo baseada no 

conceito de escopo mínimo x valor 

sugerido,sugerido, de modo que o profissional 

assume o compromisso de entregar o 

escopo mínimo do serviço a ser prestado.

  A Consulta sucede a uma Pesquisa 

rrealizada entre os dias 20 de junho e 20 de 

julho, que tratou da utilização da atual 

Tabela de Honorários (lançada em 2014). 

Participaram 2.112 arquitetos e urbanistas.

  A intenção desta Consulta Pública é 

ouvir arquiteto(a)s e urbanistas, 

conselheiro(a)s, o Poder Público, 

instituições públicas e privadas, 

pprofessores e a sociedade sobre uma 

Tabela Indicativa para Honorários de 

Serviços de Arquitetura e Urbanismo, no 

que tange, neste primeiro momento, 

projetos de Arquitetura, de Arquitetura de 

interiores e execução de obra por 

a d m in is tra ç ã o .

    A consulta se encerrará em 02 

de outubro de 2022.

  Além de formulário com 23 perguntas, 

compõem a Consulta Pública outros 

documentosdocumentos com fundamentos legais e 

considerações observadas na elaboração 

do trabalho. Integra ainda o conjunto uma 

apresentação de proposta para interface e 

funcionalidades de aplicativo para 

smartphones e web. para uso da Tabela.

Fonte: CAU/BR

NOTÍCIA NACIONAL

AGENDA DA SEMANA

- Fiscalização – Cotovelo e 
Pirangi do Norte20/09

- Biometria (por agendamento)20 e 
21/09

- Reunião CEFEP21/09
- Fiscalização – Jacumã e Muriú23/09

PARCERIA

ACOMPANHE 
O CAU/RN NAS REDES!

TV CAU/RN CAURN


