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natal

« ROSALIE ARRUDA »

"Aquilo que o espírito do homem não
vence, há de vencê-lo o tempo, a quem
cabe final razão."

rosaliearruda@uol.com.br
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Machado de Assis
CEDIDA

Seridó ameaçado

Deficitário

A desertificação do Seridó
potiguar sempre foi uma preocupação dos geógrafos e ambientalistas. Agora, em artigo publicado na Revista Okara - Geografia
em debate, do Centro de Ensino
Superior do Seridó (Ceres/UFRN), pesquisadores constataram aumento de aproximadamente 96 km² na exposição do
solo e diminuição de 55 km² da
caatinga arbustiva-herbácea no
município de Jardim de Piranhas. As medições foram feitas
com base no satélite Landsat,
reunindo dados de 1985 a 2015.

Até mesmo o poderoso Vaticano está sofrendo “economicamente” com a pandemia do coronavírus. Uma queda acentuada foi sentida no número de visitantes aos Museus do Vaticano, uma fonte de renda para a
Santa Sé.

Lucro e prejuízo

O Banco do Brasil anunciou
nesta quinta-feira, que obteve
um lucro líquido de R$3,3 bilhões no primeiro semestre deste ano. Entretanto, o valor corresponde a menos 23,7% que o
resultado alcançado pela empresa no mesmo período de 2019.

Treme – Treme

O Nordeste anda tremendo.
Esta semana dois pequenos tremores de terra foram registrados em Pernambuco, nas cidades de Lajedo e Belém de Maria.
No entanto, a cidade que mais
registrou abalos sísmicos na região nos últimos três meses foi
Caraúbas, no RN, segundo o Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (LabSis/UFRN). A
cidade oestana tremeu por sete
vezes nesse período. O mais forte abalo marcou 5,76 de magnitude no dia 13 de julho.

Resposta
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1-GENEROSIDADE
Ontem foi o dia dela
comemorar. Mas, Ana
Pereira preferiu agradecer
2-CHÁ DE REVELAÇÃO
Assessora Jurídica
Neusinha Mesquita já
curtindo o anúncio da
futura neta “Marina”.
Filha de Luiza e do médico
Pedro Paulo Cabral

O preço da imunização

A vacina contra o coronavírus
já tem preço. Pelo menos a que
está sendo fabricada pela indústria farmacêutica Moderna, com
sede em Cambridge (Massachusetts). Na quarta-feira (05/08) a
empresa anunciou que sua vacina custará de US$ 32 a US$ 37
(equivalente a R$ 169,99 a R$
195,40) por dose do antígeno.

Alto nível

O Papa Francisco continua
surpreendendo o mundo con-
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servador. Esta semana nomeou
seis mulheres para supervisionar as finanças do Vaticano. No
seleto grupo figura, por exemplo, a britânica Ruth Kelly, exministra do Trabalho. Esses são

os cargos de liderança mais importantes já atribuídos a mulheres na Igreja Católica.
As nomeadas são todas européias e têm carreiras financeiras
de alto perfil.

3-NÃO À VIOLÊNCIA
A turma da Comunicação
da Assembleia vestiu a
camisa da campanha:
“Violência Doméstica:
precisamos dar um basta
nisso”. No RN, a violência
doméstica contra
mulheres teve aumento
de quase 300%

O ator e empresário Thammy Miranda, de 37 anos, que viralizou nas redes sociais como
garoto propaganda da campanha do Dia dos Pais, da Natura,
sendo alvo de toda sorte de preconceitos, anunciou que é précandidato a vereador por São
Paulo, pelo Partido Liberal. “Sou
progressista”, declarou à BBC
Brasil.

Verde que te quero

Os verdes potiguares ganharam os campos e percorreram,
em 10 dias, 1.200km em 42 municípios do RN. Se isso der votos....

Grandes fortunas

Uma proposta “acadêmica”
ganha fôlego no grupo dos opositores da Reforma Tributária do
Ministro Paulo Guedes. A taxação das grandes fortunas, se for
aprovada, alcançaria um grupo
de 600 mil pessoas, o que representa apenas 0,3% da população
brasileira. O imposto atinge o topo da pirâmide, tributaria todos

os ativos e teria regras mais rígidas contra a sonegação.

Tentáculos

A rede de Lojas Havan vai invadir o Nordeste. Além do Rio
Grande do Norte, a cadeia deverá instalar unidades em João
Pessoa e Campina Grande, prevendo a geração de 200 empregos no RN e, pelo menos 500 na
Paraíba.

Pronaf ...

Supostamente enriquecendo quem não devia. De acordo
com a Polícia Federal, o desvio
custou aos cofres públicos o valor de R$ 2.180.504,34. Os dirigentes da Emater publicaram
nota dispostos a colaborar com
as investigações.

Custas Judiciais...

Vem novidade nas cobranças das custas judiciais. Um grupo de trabalho apresentou ao
CNJ anteprojeto de lei complementar com esse fim. O texto segue agora para análise da presidência do Conselho.

...em estudo

“Conforme é de conhecimento notório, temos diversos regimes de custas, taxas e despesas
processuais praticados em diferentes regiões do país, os quais,
algumas vezes, trazem distorções de valores e políticas regressivas que terminam por onerar
as classes mais baixas, declarou
o ministro Dias Toffoli,

Mantra

“Educação não é transformar
o mundo. Educação muda pessoas. Pessoas transformam o
mundo.” Do velho e eficaz Paulo Freire para os Educadores
lembrarem todos os dias.

Sesap seleciona temporários
para atuação na pandemia
« VAGAS » Processo simplificado selecionará 20 profissionais para atuar
em regiões de saúde do Rio Grande do Norte como apoiador técnico

C

omeçam nessa sexta-feira,
7, as inscrições para o processo seletivo da Secretaria de Estado da Saúde Pública
(Sesap) para preencher 20 vagas
temporárias do cargo de Apoiador Técnico. O edital foi publicado na quinta-feira, 6, em edição extra do Diário Oficial do Estado. Os profissionais vão atuar
em todas as regiões de saúde do
Rio Grande do Norte, e as inscrições poderão ser feitas através
do site do processo seletivo, até
o dia 10 de agosto. As remunerações variam entre R$ 2.699,08
e R$ 3.539,08, dependendo da
região de saúde na qual os profissionais escolherem atuar.
De acordo com o edital, poderão se inscrever pessoas que
possuem bacharelado na área de
saúde coletiva, ou formação na
área de saúde com pós-graduação nas áreas de saúde pública
e saúde coletiva. A carga-horária
é de 40 horas semanais, e a quantidade de vagas varia a depender
da região de saúde. Além dos 20
que serão imediatamente convocados pela Secretaria, também serão selecionados outros
37 candidatos que constarão no
cadastro de reserva.
As vagas serão distribuídas
da seguinte forma: 3 para São
José do Mipibu (1ª Região de
Saúde); 2 para Mossoró (2ª Região de Saúde); 3 para João Câmara (3ª Região de Saúde); 2
para Caicó (4ª Região de Saúde); 2 para Santa Cruz (5ª Região de Saúde); 3 para Pau dos
Ferros (6ª Região de Saúde) e

ERASMO SALOMÃO

Ì
VEJA MAIS
Aponte a câmera do seu
celular e veja o edital de
seleção da Sesap/RN

Inscrições para o processo seletivo simplificado vão até o dia 10

outras 3 para a sede do nível central da Sesap/RN, em Natal.
Os contratados terão como função analisar dados e fornecer informações sobre a covid-19 no Rio
Grande do Norte, por município e
região de saúde, com foco nas especificidades de cada território.
Além disso, também deverão
apoiar tecnicamente a construção
e o monitoramento dos indicadores de processo de trabalho de vigilância em saúde que constituem
a resposta à doença em seus diversos contextos, qualificar informações de vigilância das síndromes
respiratórios e colaborar com a organização e aprimoramento do
processo de trabalho de óbitos e casos junto aos municípios.
O calendário divulgado junto
ao edital informa que o período
de inscrição se dará entre os dias
7 e 10 de agosto. A partir do dia 11,

terá início a análise de documentos dos candidatos e, no dia 14, será divulgada a homologação das
inscrições. O prazo de recurso para homologação das inscrições vai
até o dia 15 e, no dia 17 de agosto,
será publicada a lista dos convocados para entrevista junto à Secretaria. O resultado preliminar
deve ser divulgado no dia 20, e o
prazo para recursos será aberto
no dia 21. A publicação do resultado final, após a análise dos recursos, será no dia 23 de agosto.
As contratações serão custeadas pela fonte de recursos destinada ao enfrentamento à covid19 no RN. De acordo com a Sesap, o prazo de validade para o
processo seletivo é de 6 meses,
contando a partir da data de homologação do contrato no Diário
Oficial. O contrato poderá, ainda, ser prolongado por mais seis

meses, caso haja necessidade.
Por se tratarem de cargos para o enfrentamento à pandemia,
pessoas com mais de 60 anos,
com histórico de doenças respiratórias ou doenças crônicas, que
utilizem medicamentos imunossupressores ou sejam imunodeprimidas, grávidas e lactantes
não poderão participar do processo seletivo. Além disso, o edital veda a contratação de servidores e empregados da administração pública direta ou indireta da União, Estados ou Municípios, excetuando as acumulações de cargo já previstas por lei,
com apresentação da certidão de
compatibilidade de horários.
SERVIÇO
As inscrições poderão ser feitas
através do endereço eletrônico:
https://selecao.saude.rn.gov.br/selecao/

