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com a presença de presidentes, técnicos e 

assessores de comunicação de alguns 

CAU/UFs. O CAU/RN levou o case da TV 

CAU/RN para o Encontro. A programação 

com conteúdo, no canal do Youtube do 

Conselho, chamou atenção dos demais. 

OO “Memória em Foco” despertou interesse 

em outros CAUs e o “Mais que Arquiteto” 

foi o queridinho da apresentação.

    Para a assessora de comunicação do 

CAU/RN, Mericiana Paiva, o Encontro 

trouxe temas muito importantes para a 

rotina nos conselhos. “Foi um evento 

provocativo e inspirador. Assuntos que 

precisamos dar bastante atenção e 

unir esforços para construir uma 

comunicaçãocomunicação cada vez mais eficiente 

e uníssona”, declarou a assessora.

  O conselheiro e coordenador da 

Comissão de Ética do CAU/RN, 

AuloAulo Aquino, participou do Seminário de 

Ética que debateu sobre reserva técnica no 

exercício profissional, reunindo todos os 

estados. Com muita responsabilidade, 

o CAU está ouvindo fornecedores, 

profissionais, clientes, lojistas, juristas,

sociólogos, filósofos, outros conselhos 

profissionais, incluindo OAB, 

PROCON, especialistas e demais 

interessados no tema.

  “O assunto é sensível e requer 

coragemcoragem para ser abordado. E, por isso, o 

Conselho precisa buscar respostas para 

pavimentar o futuro da profissão e a 

relação dos profissionais com a sociedade, 

no melhor caminho a ser seguido”, afirma 

Aulo. E complementa: “um evento 

importante,importante, inédito e desafiador, que traz 

diversas opiniões, em alguns casos 

conflitantes e em outros, convergentes”.

BaseadosBaseados nos resultados apresentados 

nesse evento, a Comissão de Ética do CAU 

Brasil tem a intenção de realizar o 23º 

Seminário Regional em novembro, para 

construir as ferramentas necessárias para 

uma nova proposta sobre a “reserva 

técnica”, a ser apresentada ao 

PlenárioPlenário do CAU Brasil.

CAU/RN participa do Encontro de 
Comunicação e Seminário de Ética

    O CAU/RN participou do Encontro de 
Comunicação e do 22º Seminário da 
Comissão de Ética do CAU Brasil. Os 
eventos foram realizados em Cuiabá/MT, 
entre os dias 12 e 16 de setembro.
Temas como neuromarketig e 
comunicação,comunicação, a Lei Geral da Proteção de 
Dados, publicidade/comunicação paga 
(Lei nº12.232/2010), e apresentação de 
cases formaram a programação do 
Encontro de Comunicação que contou

DESTAQUE DA SEMANA

O arquiteto e urbanista registrado no 
CAU/RN tem desconto referente à 
educação infantil e ensino fundamental e 
médio (10% de desconto para turno 
matutino e 20% de desconto para turno 
v e s p e r t i n o ) .

Em nome da ONU, Norman Foster lançará o 

“juramento de Hipócrates” dos arquitetos

  As Nações Unidas elaboraram um 

conjunto de “princípios para design e 

arquitetura urbanos sustentáveis   e 

inclusivos”inclusivos” para os arquitetos assinarem, 

chamado de Declaração de San Marino, a 

ser apresentada por Lord Norman Foster 

em outubro na república de San Marino.

  A declaração descreve um conjunto de 

padrões que arquitetos e outros 

pprofissionais do ambiente construído 

devem aderir, disse ele ao dirigir-se 

à Assembléia Geral das Nações 

Unidas em Nova York na última 

quinta-feira, 28 de abril.

  “No próximo mês vou lançar uma 

declaração das Nações Unidas, que é o 

equivalente ao juramento que os médicos 

da Grécia antiga fizeram para manter os 

padrões éticos”, disse o fundador da 

Foster + Partners, Foster,  referindo-se 

ao juramento de Hipócrates, em 

ententrevista para a revista Dezzen.

  “De certa forma, é uma condensação 

dos Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável, que também foram 

desenvolvidos pelas Nações Unidas.”

    Escrita pelo Bureau do Comitê de 

Desenvolvimento Urbano, Habitação e 

Gestão do Território, a Declaração de San 

Marino pedirá aos arquitetos e outros 

profissionais do meio ambiente construído 

que concordem em defender uma série de 

“princípios para o design e arquitetura 

urbanosurbanos sustentáveis   e inclusivos em apoio 

ao desenvolvimento sustentável, casas 

seguras, saudáveis, socialmente inclusivas, 

climaticamente neutras e circulares, 

infraestrutura urbana e cidades”.
Fonte: CAU/BR

NOTÍCIA NACIONAL AGENDA DA SEMANA

- Biometria (por agendamento)27 e 
28/09

- Fiscalização – Pirangi28/09
- Fiscalização – Jacumã29/09
- 129ª Plenária do CAU/RN30/09
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