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DESTAQUE DA SEMANA

O CAU/RN está presente em agendas 
relevantes para os profissionais e sociedade

  O CAU/RN esteve presente, essa 
semana, em agendas e eventos 
importantes. A começar pelo Fórum de 
Presidentes, realizado no Rio Grande do 
Sul, nos dias 16 e 17 de novembro. Lá, 
Jefferson Sousa, presidente do CAU/RN, 
juntamente com outros representantes de 
outros CAUs, discutiram entre outros 
assuntos, como a autarquia federal vai se 
relacionar com as novas bancadas eleitas 
para o Senado e para as Câmaras
dos Deputados Federais e Estaduais, 
nas eleições desse ano.

Temas como o Ensino à Distância em AU 
e a revisão de Planos Diretores 
também foram debatidos. Além disso, 
foi estabelecida a agenda de 
atividades para 2023. 

 Paralelo ao Fórum, Jefferson participou 
da Trienal de Arquitetura do Rio Grande do 
Sul. O evento que aconteceu de 16 a 19 de 
novembro, e tratou de assuntos diversos e 
importantes como: tecnologia e inovação, 
software livre, arquitetura de interiores e 
hospitalar, patrimônio, turismo, habitação, 
transformação social, concursos públicos 
de Arquitetura e Urbanismo.

 Ainda no Rio Grande do Sul, foi realizada 
o Seminário da Comissão de Ética, como 
parte da programação da Trienal. 
O CAU/RN foi representado pelo 
conselheiro e coordenador da comissão 
aqui o estado, Aulo Aquino.

Questões sobre valorização 
profissional, ética e a prática da reserva 
técnica impulsionaram os debates.
  Nessa mesma semana o CAU/SC 
realizou o III Congresso de Arquitetura. 
O presidente do CAU/RN, Jefferson Sousa, 
foi prestigiar a colega Patricia Sarquis, 
presidente do conselho anfitrião do evento. 
Com convidados internacionais em sua 
programação, o Congresso foi estruturado 
a partir de três eixos temáticos: tecnologia, 
mercado e sociedade, apresentados 
através de palestras, oficinas e diálogos. 
Reuniu sociedade, profissionais, academia, 
além da iniciativa pública e privada, 
em torno de temas relevantes à 
arquitetura e urbanismo.
  Aqui em Natal, a equipe técnica 
participou nos dias 17 e 18 de novembro, a 
convite do CREA-RN, do XXXI 
Seminário de Fiscalização.

O foco da capacitação é no 
aprimoramento das ações de combate ao 
exercício ilegal da profissão. O CAU/RN e o 
CREA-RN possuem parceria nas ações de 
fiscalização. Tais ações otimizam as 
atividades das equipes e estreitam a 
relação entre os Conselhos. Estiveram na 
qualificação a gerente técnica, Lílian Brito, 
a analista de fiscalização, Edmilza Borges e 
o assessor jurídico, Hector Siqueira.

  Na quinta-feira, 17, o gerente geral do 
CAU/RN, Glauco Gobbato, fez uma visita 
técnica às obras para acompanhar o 
andamento das reformas do Vila Acessível 
em Ponta Negra, referente ao edital 
001/2022, ATHIS. Um dos arquitetos 
responsáveis pelas obras, Alessio Dionisi, 
acompanhou Glauco e explicou cada 
intervenção realizada em cada residência. 
Visitaram as casas de D. Ana Maria, D. 
Dalila, Sr. Cassiano, Sr. Rosenildo e 
Sr. Francisco de Assis. Até o fim de 
novembro dez famílias serão beneficiadas 
com obras habitacionais de adequação 
à acessibilidade e redução 
das precariedades constatadas 
na etapa de diagnóstico.

AGENDA DA SEMANA

- Reunião COA-CAU/BR22/11

- Biometria (por agendamento)22 e 
23/11

- Seminário de Fiscalização 
CAU/SP

22 e 
23/11

- Curso de Licitação (Equipe 
Técnica CAU/RN)
- Reunião CEFEP

22 a 
25/11
25/11

CAU DIVULGA

ACOMPANHE 
O CAU/RN NAS REDES!

TV CAU/RN CAURN

Dia: 29 de Novembro – das 14h às 19h  
Inscrição R$ 50,00
Local: Estádio Arena das Dunas - 
Auditório
Inscrição: https://outgo.com.br/work-
shop-perita-hub-fachadas 


