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EXCLUSIVO

CONHEÇA

AREZ

Quando falamos em Arez logo nos
vem ao pensamento um município
que respira história religiosidade e
natureza Afinal somos a Terra que
expulsou os Holandeses do Rio
Grande do Norte Um rápido passeio
pela cidade e nós já nos sentimentos
em sintonia com o ambiente natural
e com parcelas significativas de um
passado colonial e imperial Assim
destacamos que a nossa cidade foi a
que mais preservou seus lugares de
memória e resquícios de seu passado
no Estado do Rio Grande do Norte
,
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CONHEÇA
AREZ

VALE A PENA
CONHECER AREZ
ILHA DO FLAMENGO Nessas terras os turistas terão sem dúvida contato
,

,

,

profundo com possibilidades de desfrutar do Turismo
Ecológico Religioso e também do Histórico Só para
termos uma ideia dos encantamentos que Arez pode
trazer aos seus visitantes em um mesmo espaço como
o da Ilha do Flamengo as pessoas podem fazer a
experiência de realizar uma travessia de canoa pela
lagoa de Guaraíras desbravar as trilhas da ilha conhecer
os fragmentos do forte deixado pelos holandeses no
século XVII e ainda mais do que isso poderão ver o
monumento em memória da batalha entre
Portugueses Indígenas e Holandeses construído em
meados do século XX a pedido do maior Historiador
norte riograndense Câmara Cascudo Perceberam só
por esse relato como vale a pena conhecer Arez
,
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#ArezRespiraNatureza
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LAGOA GUARAÍRAS
A Lagoa de Guaraíras é um braço de água que
tem

12

quilômetros

de

extensão.

Sua

biodiversidade é de riqueza extraordinária. A
vegetação

é

predominantemente

de

manguezais. Diversos tipos de peixes, crustáceos
e moluscos são encontrados em seu território,
fazendo com que a atividade pesqueira seja
intensa entre a população local. Desde o início
do século XVII, os portugueses e holandeses já
relatavam e desenhavam em seus mapas a
lagoa de Guaraíras e sua importância para os
povos indígenas da localidade.
Atualmente, além da atividade pesqueira, a
população do município e os turistas desfrutam
dos portos naturais espalhados por diversas
partes da laguna, principalmente, nos distritos
de Cercado Grande e Patané, onde tomam
banho nas águas salobras da maré, andam de
canoa e desfrutam do famoso borralho, peixe
assado

na

brasa,

herança

da

colonização

portuguesa em Arez.
Contatos para mais informações e para marcar
visitas

#ArezRespiraNatureza

à

Lagoa

de

Guaraíras:

sec.culturaturismo@arez.rn.gov.br
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#ArezRespiraNatureza

PARQUE JOSÉ MULATO
O Parque Natural Municipal José
Mulato foi criado em 2017 e é
considerado
uma
área
de
preservação ambiental Ele se
localiza no distrito do Sapé cerca
de 3 5 quilômetros da zona
urbana São 82 5 hectares de mata
atlântica onde os visitantes
podem ter a experiência direta
com animais e plantas próprios
desse
ecossistema
Ademais
algumas
pesquisas
das
universidades da região apontam
que algumas espécimes vegetais e
animais só foram encontradas até
o momento neste parque
,

A área conta com cinco trilhas
três de percurso leve e duas de
percurso médio
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Contatos para mais informações e
para marcar visitas ao parque José
Mulato
sec culturaturismo arez rn gov br
sec meioambiente arez rn bov br
:

.

@

.

.
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@
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#ArezRespiraNatureza

BICA DO FIGUEREDO
A Bica Figueiredo é um balneário natural localizado no
distrito de Mundo Novo cerca de 20 quilômetros da área
urbana de Arez O ambiente é caracterizado pela presença
de várias fontes naturais de águas cristalinas que formam
uma piscina onde os visitantes podem desfrutar com
banhos maravilhosos O espaço é envolvido por resquícios
da mata atlântica Próximo a tudo isso há um bar e
restaurante em que os turistas podem aproveitar de
maravilhosas refeições
,
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Contatos para mais informações 84 99161 2813
:

(

)

-
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MAJESTOS HÁ
SÉCULOS SURGISTE
COMEÇANDO
JORNADA TRIUNFAL
O TEU NOME AOS
DECÊNIOS RESISTE
NA HISTÓRIA TU ÉS
CATEDRAL
"

,

,

!

,

! "

TRECHO DO HINO DE AREZ
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IGREJA
MATRIZ SÃO
JOÃO BATISTA
A Igreja Matriz de São João Batista e o
antigo Convento foram construídos pelos
Padres Jesuítas Considerada uma das
igrejas mais antigas do Brasil foi fundada
em 1659 Esses dois prédios foram usados
como sede da missão de São João Batista
dos Guaraíras lugar de catequização dos
indígenas da região A partir da expulsão da
Companhia de Jesus dos territórios
coloniais portugueses em meados do
século XVIII o templo católico passou ser a
Igreja principal da paróquia
que
compreende atualmente os territórios do
município de Arez e Senador Georgino
Avelino
Contatos para mais informações 84 3242
3070
.

,

.

,

.

O Barroco é o estilo que predomina
nas duas construções Dentro dos
conjuntos arquitetônicos o visitante
encontra altares de madeira lavabos e
pia batismal de pedra sabão e imagens
originais esculpidas nas antigas
oficinas jesuítas
.
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Contatos para mais informações 84
3242 3070
:

-

-

#ArezRespiraHistória
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#ArezRespiraHistória

SANTA COLUNA
A Santa Coluna, antigo Pelourinho, foi
instalado em 1760. Sua construção ocorreu
para marcar a fundação da Vila de Arez. Com
a inauguração desse monumento o território
deixou de ser um aldeamento e passou a
possuir autonomia administrativa a nível
local. Ao longo do tempo, a religiosidade
popular foi sacralizando esse monumento,
tornando-o um lugar de peregrinação e
preces dos devotos. É comum encontrar aos
pés da Santa Coluna velas acesas e ex-votos,
símbolos da gratidão dos devotos por graças
alcançadas.

CRUZEIRO DA
PRAÇA
O Cruzeiro da Praça, como é mais conhecido,
faz parte do conjunto de obras arquitetônicas
construídos, em Arez pelo Frei Herculano.
Esse religioso esteve nas terras arezenses no
final do Império. Um momento que se
destacou pelo forte movimento missionário
das ordens religiosas pelo interior do Brasil,
erigindo cruzeiros e cemitérios. De acordo
com
os
historiadores
arezenses,
o
monumento foi terminado em 1882.

RIO
SELVAGEM
AR LIVRE
CAPA DE
LIVRO PARA
KINDLE

EXPLORE / MARÇO 2020
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100 Dias
de Gestão

Chegamos aos 100 dias de gestão, 100 dias de muitos
desafios e obstáculos a serem superados. Cautela,
responsabilidade e austeridade foram palavras de ordem.
Medidas sérias e urgentes foram necessárias para conseguir
fazer o fluxo seguir sua ordem e para que o plano de ação
para mudar Arez pudesse ser iniciado.

REUNIÃO COM
SECRETÁRIOS E
ASSESSORES

Noticias
SIGA NOSSAS REDES SOCIAIS E FIQUE POR DENTRO DE TUDO
QUE ACONTECEU NA GESTÃO MUNICIPAL NESTES 100 DIAS
@PREFEITURAMUNICIPALAREZ

/PREFEITURADEAREZ
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Noticias

NO NOSSO SITE VOCÊ ENCONTRA MUITO MAIS DO
TRABALHO DESENVOLVIDO NESTES 100 DIAS:
WWW.AREZ.RN.GOV.BR/NOTICIAS/
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Administração
e finanças
DO ORÇAMENTO DOS 3 PRIMEIROS MESES,
A GESTÃO ATUAL TEVE QUE QUITAR QUASE

1 MILHÃO E
SETECENTOS MIL
EM DÉBITOS DEIXADOS PELA
GESTÃO ANTERIOR.

Quer saber quanto a prefeitura recebeu de
recursos nos últimos 3 meses e quais foram as
despesas com pagamento de servidores
medicamentos limpeza urbana água luz etc
,

,

,

,

,

?

Clica no link assiste a live de prestação de contas
e você ficará por dentro de todos os detalhes
,

.

CLIQUE AQUI PARA
ASSISTIR NOSSA LIVE!
13
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Agradecimentos
Diego, nossos sinceros
agradecimentos.

A prefeitura de Arez agradece
e reconhece o serviço
prestado por Diego Chacon.
Diego exerceu o cargo de
secretário de Cultura, Turismo,
Esporte e Lazer por 3 meses e
fez um excelente trabalho ao
buscar resgatar a História do
nosso município e identificar
os equipamentos turísticos
de nossa cidade, dentre
outras ações.
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E-mails
e Telefones
Recepção da Prefeitura:
(84) 3242-2220
Gabinete do Prefeito (GP)
E-MAIL:
chefiadegabinete@arez.rn.gov.br
Procuradoria-Geral do Município (PGM)
E-MAIL:
procuradoria@arez.rn.gov.br
Controladoria-Geral do Município (CGM)
E-MAIL:
controladoria@arez.rn.gov.br
Assessoria de Comunicação (ASSECOM)
E-MAIL:
assessoriadecomunicacao@arez.rn.gov.br

Secretaria Municipal
da Educação (SME)
E-MAIL:
sec.educacao@arez.rn.gov.br
Fone: (84) 3242-2189
Secretaria Municipal
da Infraestrutura (SMINFRA)
E-MAIL:
sec.infraestrutura@arez.rn.gov.br
Secretaria Municipal
da Saúde (SMS)
E-MAIL:
sec.saude@arez.rn.gov.br

Secretaria Municipal do Planejamento
e das Finanças (SMPLANF)
E-mail: sec.planfinancas@arez.rn.gov.br

Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação
e Assistência Social (SEMTHAS)
E-MAIL:
semthas@arez.rn.gov.br
Fone: (84) 3242-2957
(84) 98163-0821 (com WhatsApp)

Secretaria Municipal de Tributação (SMT)
E-MAIL:
sec.tributacao@arez.rn.gov.br
Fone: (84) 3242-2078 (com WhatsApp)

Secretaria Municipal do Esporte, do Lazer, do
Turismo e da Cultura (SMELTC)
E-MAIL:
sec.culturaturismo@arez.rn.gov.br

Secretaria Municipal da Administração e dos
Recursos Humanos (SMARH)
E-mail:
admpmarez@gmail.com
sec.administracao@arez.rn.gov.br
Fone: (84) 98178-6631 (Com WhatsApp)
CPL
E-mail: cpl@arez.rn.gov.br
Setor de Compras
E-mail: setordecompras@arez.rn.gov.br

Secretaria Municipal
da Agricultura (SMA)
E-MAIL:
sec.agricultura@arez.rn.gov.br
Secretaria Municipal do
Meio Ambiente (SMMA)
E-MAIL:
sec.meioambiente@arez.rn.gov.br
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FECHAR COM IMAGEM E LEGENDA, MELHOR
QUE SEJA ALGUM QUE JÁ TENHA SIDO
EXPOSTO. NASCER OU PÔR DO SOL NA
PRAÇA/LAGOA.
NUMERAR PÁGINAS.
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