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DESTAQUE DA SEMANA

Arquitetando Natal comemora 
o Dia do Arquiteto

  Nessa segunda-feira, 12, o CAU/RN 
realizou o Arquitetando Natal. O evento que 
aconteceu na Casa da Ribeira, 
comemorou o dia do Arquiteto, celebrado 
em 15 de dezembro. Data marcada por ser 
o nascimento do arquiteto Oscar Niemeyer.
  A programação estava especial, com
informação de qualidade, cultura e 
valorização do patrimônio histórico 
e cultural do estado. O patrimônio foi um 
dos temas que cerceou muitas ações do 
CAU/RN em 2022. E nada mais justo do 
que comemorar o Dia do Arquiteto 
na Casa da Ribeira.

Um dos símbolos do nosso patrimônio 
arquitetônico, tombado pelo IPHAN, como 
patrimônio cultural brasileiro. O projeto de 
reforma e reuso é do arquiteto e urbanista, 
Haroldo Maranhão, que preservou o valor 
histórico e somou às necessidades de 
acessibilidade e modernização do espaço. 

 O Arquitetando 2022 trouxe também o 
lado social, a arrecadação do leite em pó 
será doada ao Instituto Juvino Barreto.

  O presidente do CAU/RN, Jefferson 
Sousa, abriu o evento, deu boas-vindas e 
parabenizou os colegas pelo seu dia. Em 
sua fala fez um resumo das ações do 
Conselho neste ano. Além das 
fiscalizações, as divulgações e atividades 
em prol do ATHIS, os eventos que 
disseminaram conhecimento para 
profissionais e sociedade, entre outros. 
“E, para 2023 alguns outros projetos estão 
sendo planejados e serão realizados para 
dar ainda maior propulsão e visibilidade à 
missão e às atividades do 
Conselho”, concluiu Jefferson.

  Em seguida, o presidente entregou o 
troféu, simbólico, para o vencedor da II 
Seleção de Fotografia do CAU/RN, Renato 
de Medeiros. O tema do concurso de 2022 
foi “Um Olhar sobre o Moderno”, e a 
imagem que ficou em primeiro lugar retrata 
o Banco do Nordeste, localizado na Praça 
Padre João Maria, na Cidade Alta. 
A Seleção promovida pelo Conselho tem o 
intuito de valorizar os projetos, as 
edificações, a criatividade e o olhar do 
arquiteto e urbanista. Além do Renato, 
mais 16 outros profissionais participaram e 
todas as fotos estão compondo o 
calendário institucional do CAU/RN 2023.

  “Marketing e Branding para arquitetura: 
como ser valorizado no mercado” foi o 
tema da palestra do arquiteto e urbanista, 
conselheiro do CAU/DF e professor, 
Ricardo Meira. As informações passadas 
foram provocativas, estimulando o 
profissional a pensar em como está 
vendendo seu trabalho. E deu algumas 
dicas de como organizar o fluxo do dia a

dia de arquiteto com o marketing, a venda, 
o pós-venda e a interação com o mercado, 
clientes e possíveis clientes. “Arquiteto não 
vende sonhos. Leva-os em consideração. 
Em sua proposta de valor o arquiteto 
precisa envolver: resolver dores e criar 
possibilidades de ganho para o cliente”, 
citou Ricardo durante a palestra. 

  E hipnotizando o público, a peça teatral 
“Meu Seridó”, com o grupo “A Casa de 
Zoé”. O espetáculo é uma obra de teatro 
popular, uma crônica leve e divertida, 
baseada em histórias da região Seridó.

  Encerrando as comemorações pelo 
Dia do Arquiteto, o coquetel de 
confraternização ao som de Pedro Mendes 
e Dudu Campos que provocaram um coro 
ao cantar “Linda Baby”. 

No coquetel também pode ser apreciada a 
exposição das fotos participantes da II 
Seleção de Fotografias do CAU/RN. 
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