Internacional
Papa Francisco
pede encontro
com Putin em
Moscou

O

papa Francisco disse
nesta terça-feira 3 que
pediu uma reunião em
Moscou com o presidente russo, Vladimir Putin, para tentar
impedir a guerra na Ucrânia.
No entanto, o pontífice ainda
não recebeu resposta.
O papa disse ao jornal italiano Corriere Della Sera que o patriarca Kirill, da Igreja Ortodoxa Russa, que deu à guerra seu
apoio total, “não pode se tornar
o coroinha de Putin”. Kirill, de
75 anos, vê a guerra como um
baluarte contra um Ocidente,
que ele considera decadente.
Na entrevista, Francisco
disse que, quando teve uma
videoconferência de 40 minutos com Kirill, em 16 de março, o patriarca passou metade
dela lendo uma folha de papel
“com todas as justificativas para a guerra”.
Francisco, que fez uma visita sem precedentes à embaixada russa quando a guerra
começou, disse ao jornal que,
cerca de três semanas depois
do início do conflito, pediu ao
principal diplomata do Vaticano que enviasse uma mensagem a Putin.
A mensagem era “que eu
estava disposto a ir a Moscou.
Certamente, era necessário
que o líder do Kremlin permitisse uma abertura. Ainda não
recebemos uma resposta e
continuamos insistindo”. Francisco acrescentou: “Temo que
Putin não possa e não queira
ter essa reunião neste momento. Mas como pode você não
parar com tanta brutalidade?”
Antes da entrevista, Francisco, de 85 anos, não havia
mencionado especificamente
a Rússia ou Putin publicamente desde o início do conflito, em
24 de fevereiro, contra civis.
Questionado sobre uma
viagem à capital ucraniana,
Kiev, o papa disse que não iria
por enquanto. “Primeiro, tenho
de ir a Moscou”, disse ele. 
DIVULGAÇÃO/VATICANO

Quarta-feira, 4 de maio de 2022 •

SINDICATO ESTADUAL DOS TRABALHADORES VIGILANTES EM TRANSPORTE DE VALORES, CARRO FORTE,
ESCOLTA ARMADA, CARRO LEVE, TRABALHADORES DO CAIXA FORTE E TESOURARIA BANCÁRIA DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, SINDFORTE-RN,
EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Presidente do SINDFORTE-RN – Sindicato dos Empregados em transporte de valores, carro forte, escolta armada,
carro leve (ATM), Trabalhadores do caixa forte e Tesouraria Bancaria (Guarda e contagem de Valores), do Estado do Rio
Grande do Norte, inscrito no CNPJ: 13.311.175/0001-61, no uso das suas atribuições legais e estatutárias, convoca
todos os trabalhadores da empresa BRASIFORT SERVIÇOS DE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES, inscrita
no CNPJ sob o n º 06.263.849/0005-68, situada na Rua. Dalton Cunha, 3634 – Candelária, CEP. 59066-150 - Natal/RN.
Que estão lotados na base territorial Do Estado do Rio Grande do Norte/RN para participar e deliberar na Assembleia
Geral Extraordinária, a ser realizada no dia: O6 de MAIO de 2022, na RUA Presidente Leão Veloso, Nº801, CEP: 59032500, Natal/RN, na sede do SINDFORTE/RN, em primeira convocação às 19h00 horas com o quórum legal, ou às 19h30,
em segunda convocação com o número de presentes interessados. A assembleia tratará da ordem do dia a seguir
exposta: a) deliberação sobre a confirmação ou não da proposta de acordo apresentada pelo Magistrado da 11ª
vara do trabalho, relativa ao seguinte processo de ação coletiva dos 180 minutos após a carga horária de trabalho de
Nº: 0000538-13.2021.5.21.0041 e suas respectivas execuções provisórias b) Outros assuntos de interesse da categoria.
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PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
LUIZ CARLOS GUIMARÃES, CPF 378.375.324-49, torna público que está requerendo ao Instituto de
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LICENÇA
SIMPLIFICADA-LS para extração mineral de 1.500m3/mês de Argila em uma área de 19,9 hectares
localizada na propriedade denominada Acauã, zona rural do município de Itajá/RN.
LUIZ CARLOS GUIMARÃES
Requerente

Natal - RN, 03 de Maio de 2022.
JOSÉ EDMILSON DE QUEIROZ
PRESIDENTE
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
JUÍZO DE DIREITO DA 20ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE NATAL
Rua Dr. Lauro Pinto, 315 – Lagoa Nova – CEP. 59064-250 – Natal/RN
EDITAL DE CITAÇÃO – Prazo: 20(vinte) dias
O (A) Dr(a). Andréa Régia Leite de Holanda Macêdo Heronildes, Juiz(a) de Direito da 20ª Vara Cível, na forma
da lei, etc.
FAZ SABER a quantos o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que tramita nesta Secretaria a Ação de
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154), processo nº 0817705-90.2014.8.20.5001, proposta por
EXEQUENTE: CLIMAZON INDUSTRIAL LTDA contra EXECUTADO: R S REFRIGERAÇAO E SERVIÇOS LTDA - ME,
KENNEDY BORJA DE SOUSA, ANDREA STROPPA GONCALVES , sendo determinada a CITAÇÃO de R S
REFRIGERAÇAO E SERVIÇOS LTDA - ME CNPJ: 08.459.976/0001-39, para que: 1) no prazo de três dias efetue o
pagamento da dívida no valor de R$ 1.254.909,46 acrescido de custas e honorários advocatíci os fixados em 5%(cinco
por cento) do valor da dívida em execução para o pagamento integral neste prazo de três dias, passando a 10%(dez por
cento) do valor do débito atualizado caso seja ultrapassado o tríduo legal. A parte executada poderá, querendo, opor
embargos, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, através de advogado legalmente constituído, independentemente de
penhora de seus bens, ficando ADVERTIDA de que a oposição de embargos meramente protelatórios será considerada
ato atentatório à dignidade da justiça. No prazo de 15 (quinze) dias, poderá, reconhecendo o débito, efetuar depósito
judicial de 30% (trinta por cento) do valor em execução, inclusive custas e honorários, e requerer o pagamento do
restante em até 06 (seis) meses, acrescido de correção monetária e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês.
Fica advertida a parte citada que em caso de revelia será nomeado curador especial nos termos do art. 257, IV do CPC.
Eu, CYNTHIA RAMOS DO MONTE, Técnico Judiciário, digitei e conferi.
N a t a l, 8 d e a b r i l d e 2 0 2 2 .
Andréa Régia Leite de Holanda Macêdo Heronildes
JuízadeDireito
Processo:0817705-90.2014.8.20.5001
Exequente: EXEQUENTE: CLIMAZON INDUSTRIAL LTDA
Executado:EXECUTADO: R S REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - ME, KENNEDY BORJA DE SOUSA, ANDREA
STROPPA GONCALVES
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GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO COMISSÃO
PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO AOS INTERESSADOS:
AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 02910021.000370/2021-77
DETRAN PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022

O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE,
através de seu Pregoeiro (a), torna público o certame licitatório, na modalidade Pregão Eletrônico,
tipo MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE ÚNICO, que tem como objeto Contratação de
serviços de Automação de Exames Práticos, soluções em sistemas de telemetria, solução
em sistemas de avaliação, frota para realização de exames, solução itinerante para Exame
Prático, através de empresa especializada com solução integrada para aplicação das Provas
Práticas de Direção Veicular no DETRAN/RN, a qual corresponde à última etapa do Processo
de 1ª Habilitação, Autorização para Conduzir veículo Ciclomotor - ACC, Adição, Registro de
Estrangeiro e Mudança de Categoria dos Candidato(a)s/ condutores para obtenção da
Carteira Nacional de Habilitação - CNH, em todo o Estado do Rio Grande do Norte, conforme
especiﬁcações, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus Anexos. A sessão pública
será realizada no dia 17 de maio de 2022, às 10:00 horas (horário de Brasília) através da website:
https://licitacoes-e.com.br/aop/index.jsp (Código identificador do Banco do Brasil nº 935957). O
Edital poderá ser adquirido através do site https://www.licitacoe-e.com.br/aop/index.jsp. Qualquer
informação poderá ser obtida através do e-mail cpldetran@rn.gov.br ou cpldetranrn@gmail.com.

AVISO DE VENDA
Edital de Leilão Público nº 3041/0222 - 1° Leilão e nº 3042/0222 - 2° Leilão
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA, por meio da CN Manutenção de Bens, torna público
aos interessados que venderá, pela maior oferta, respeitado o preço mínimo de venda, constante
do anexo II, deste Edital, no estado físico e de ocupação em que se encontra(m), imóvel (is)
recebido (s) em garantia, nos contratos inadimplentes de Alienação Fiduciária, de propriedade
da CAIXA. O Edital de Leilão Público - Condições Básicas, do qual é parte integrante o presente
aviso de Venda, estará à disposição dos interessados de 20/05/2022 até 29/05/2022, no primeiro
leilão, e de 03/06/2022 até 13/06/2022, no segundo leilão, em horário bancário, nas Agências da
CAIXA nos estados AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MG, MT, PA, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RS, SC,
SE, SP e no escritório do leiloeiro, Sr. FERNANDO GONÇALVES COSTA, no endereço Setor de
Oficinas Norte, Quadra 01, Conjunto “A”, Lote 08,Brasília - DF - Cep.: 70.634-110, (61) 3465-2203,
(61) 3465-2074, (61) 3465-2542) e (61) 99983-4121. Atendimento no horário de segunda a sexta das
08:00 às 12:00hs e 14:00 às 18:00hs (Site: www.multleiloes.com). (O Edital estará disponível também
no site: www.caixa.gov.br/imoveiscaixa). O 1° Leilão realizar-se-á no dia 30/05/2022, às 13h (horário
de Brasília), e os lotes remanescentes, serão ofertados no 2° Leilão no dia 14/06/2022, às 13h (horário
de Brasília), ambos exclusivamente no site do leiloeiro, no endereço: www.multleiloes.com).
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CN MANUTENÇÃO DE BENS

Natal/RN, 02 de maio de 2022
Silvia Augusta Barbalho Guimarães – Pregoeira Oficial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ/RN
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2022
O Município de Tangará/RN (Prefeitura Municipal), através de seu Pregoeiro e Equipe de
Apoio, devidamente nomeados através das Portarias nº 166/2021 e n°167/2021, no uso de
suas atribuições legais, torna público para o conhecimento dos interessados que fará realizar
licitação na modalidade “PREGÃO ELETRÔNICO, PARA SISTEMA DE REGISTRO DE
PREÇO-SRP”, do tipo “MENOR PREÇO POR ITEM”, PARA CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE
REFEIÇÕES PRONTO DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS
INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ/RN, conforme descrito
neste Edital e seus Anexos, devendo ser observadas as seguintes disposições: ABERTURA
D A S P R O P O S TA S : D i a 1 6 / 0 5 / 2 0 2 2 , à s 0 9 h 0 0 m i n . L O C A L / S I T E :
www.portaldecompraspublicas.com.br. REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências
de tempo será observado o horário de Brasília (DF). O Edital estará disponível para consulta e
retirada de cópia no sítio: www.portaldecompraspublicas.com.br, ou através do e-mail:
tangara.cpl@gmail.com, de segunda a sexta-feira, de 08:00h as 16:00 horas.
Tangará/RN, 03 de Maio de 2022
O Pregoeiro Oﬁcial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN

EDITAL DE ABERTURA DO PROCESSO ELEITORAL
CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÃO E INSCRIÇÃO
DE CHAPAS – CREFITO-1
A COMISSÃO ELEITORAL DO CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E
TERAPIA OCUPACIONAL DA 1ª REGIÃO - CREFITO-1, Autarquia Federal instituída
pela Lei Federal nº 6.316, de 17 de dezembro de 1975, devidamente constituída
conforme a Portaria nº 132, de 6 de abril de 2022, torna pública a abertura do processo
eleitoral para a eleição dos Conselheiros efetivos e suplentes do CREFITO-1, para o
quadriênio 2022-2026, abrindo-se o prazo até as 17 (dezessete) horas do vigésimo
dia corrido, contado a partir do dia subsequente à publicação deste edital, mediante
protocolo físico, a ser realizado em dia útil, na sede do CREFITO-1, para inscrição
de chapas, que deverão ser constituídas de acordo com o disposto no Regulamento
Eleitoral aprovado pela Resolução-COFFITO nº 519, de 13 de março de 2020, a qual se
encontra disponível no site do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional
- COFFITO (www.coffito.gov.br).
Recife-PE, 29 de abril de 2022
Dra. Isabela Regina de Lima Andrade
Presidente da Comissão Eleitoral do CREFITO-1

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022
(AGRICULTURA FAMILIAR)
Ref. Processo Administrativo MJS/RN Nº 323.161/2022
A Comissão Permanente de Licitação do Município de Jardim do Seridó/ RN, considerando o
disposto na Lei nº 11.947/2009 e Resolução/CD/FNDE nº. 26, de 17 de junho de 2013, alterada
pela Resolução/CD/FNDE nº 04, de 02 de abril de 2015, torna público que realizará o
Chamamento Público de Compra da Agricultura Familiar para aquisição de gêneros
alimentícios para a elaboração dos lanches ou refeições que serão fornecidos na
alimentação escolar, destinados aos alunos matriculados nas escolas e creches
municipais, em formato híbrido ou presencial conforme legislação vigente.
Os interessados deverão apresentar documentos de Habilitação e Projeto de Venda no período
de 04 de maio a 24 de maio de 2022, das 07:00 às 13:00 hs, Sala das Licitações da Prefeitura
Municipal, localizada no Centro Cultural de Múltiplo Uso, nº 228, Praça “Prefeito Manoel Paulino
dos Santos Filho”, Centro, Jardim do Seridó/RN. A abertura dos envelopes, análises das
propostas e resultados será realizada no dia 27 de maio de 2022, às 08:00 horas. Maiores
informações serão prestadas pelo e-mail: cpl_js@outlook.com e pelo Fone: (84) 3472-3900.

Papa Francisco ﬁcou sem resposta

Jardim do Seridó/RN, 03 de maio de 2022
Jaelyson Max Pereira de Medeiros
Pregoeiro/Presidente – CPL

PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA
GUSTAVO GONÇALVES BRAZ DE ALBUQUERQUE, inscrito sob CPF nº: 465.325.104-59, torna público que
está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte –
IDEMA – a Licença Previa - LP, para um empreendimento de extração de Saibro/cascalho com área de 1,6
hectares, localizado no Sítio Monte, zona rural do município de Acari/RN.
Gustavo Gonçalves Braz De Albuquerque - Proprietário

