
Em 12/04/21, ocorreu a Reunião de Grupos Empresariais do Sebrae que tem como finalidade apoiar

grupos de empresários da cadeia da construção civil visando contribuir para o fortalecimento do setor.

O Sebrae iniciou com um grupo de empresários de construtoras de pequeno porte e agora tende a

reunir um grupo formado por representantes de escritórios de Arquitetura e de mais três segmentos da

cadeia. Além do presidente do CAU/MA, participaram da reunião Regina Vieira e Wanderson

Vasconcelos do SEBRAE.

Em 06/04, representantes de entidades da construção civil se reuniram na SEMOSP, em São Luís,

para tratar da criação do COMITÊ DE ENGENHARIA E ARQUITETURA. Na ocasião, participaram da

reunião os presidentes do CAU/MA e CREA/MA e SINDUSCON-MA, respectivamente, Hermes

Fonseca, Luis Plécio e Fábio Nahuz. O superintendente do CREA/MA, o engenheiro ambiental

Sérgio Saraiva da Silva e o secretário da SEMOSP, David Col Debella.
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No intuito de ampliar o debate e engajamento por cidades mais inclusivas, arquitetas e urbanistas,

conselheiras estaduais e federais do CAU participaram de encontro que tem como finalidade tratar de

orientações, encaminhamentos e providências necessárias para viabilizar, junto aos CAU/UF, as etapas do

II Ciclo de Debates “Mulheres na Arquitetura – Cidades Inclusivas para Mulheres”. O CAU/MA participou

do encontro representado pela conselheira federal suplente, Grete Pflueger e também pelo presidente do

CAU/MA, Hermes Fonseca.

Em reunião, no dia 20/04, Hermes Fonseca e Virginia Fernandes,

respectivamente, presidentes do CAU/MA e IBAPE/MA, discutiram e

traçaram propostas de parceria institucional entre ambas entidades

no intuito de primar pelo desenvolvimento de atividades dos

profissionais de arquitetura e engenharia, principalmente no setor

de avaliações de bens e das perícias, com a promoção de cursos,

workshops e palestras garantindo o desenvolvimento novos

ensinamentos e habilidades.

Adriano Cantanhede é Bacharel em Arquitetura e

Urbanismo, Pós-graduado em Design de Interiores,

Conforto Ambiental e Luminotécnica e em Arquitetura e

Patrimônio. Atualmente lidera um escritório de Arquitetura

legitimamente maranhense com sede na cidade de São

Luís/MA. A empresa está no mercado desde 2019 e

oferece serviços de Projetos de Arquitetura Comerciais e

Residenciais, Arquitetura de Interiores, Patrimônio

Histórico, Paisagismo e Decoração.


