
Só garotas 
Um grupo de 40 amigas se

reuniu nessa terça-feira (18) em
um apartamento para conversar,
brincar, cantar e, simplesmen-
te, se alegrar. Bem-humoradas,
as garotas, todas balzaquianas,
querem um novo olhar para a so-
ciedade tão maltratada por pan-
demia, divisões políticas e into-

lerância.
A senha para participar dá,

digamos, confraria, era deixar o
celular na entrada do ap.  

Autenticidade é moda  
As meninas querem exata-

mente combater os tipos de boa-
tos maldosos que ontem invadiu
a cidade. Sexualidade não se dis-
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“Sempre fomos o que os homens disseram
que nós éramos. Agora somos nós que vamos

dizer o que somos” 
Lygia Fagundes Telles
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Martelo batido?
Marcado para o próximo dia

07 de março o leilão de venda
do Terminal Pesqueiro de Na-
tal – às 14 horas, em São Pau-
lo. Junto com o TPP Natal, ou-
tros seis Terminais Pesqueiros
Públicos também serão entre-
gues à iniciativa privada no
mesmo leilão.

Água nas praias 
A Prefeitura de Nísia Flores-

ta vai iniciar a elaboração de
projetos para implantar Siste-
ma de Abastecimento de Água
nas praias de Camurupim e Bar-
reta. A empresa Potenza Cons-
truções, com sede no Recife, foi
contratada por R$261 mil.

Aleluia!!!!

Natal Emprego 50+ 
Só falta entrar em prática,

mas o vereador presidente da
CMN, Paulinho Freire, “carim-
bou” a  lei que estabelece o Pro-
grama Natal Emprego 50+ den-
tro da estrutura do Sistema Na-
cional de Empregos. A propos-
ta, do vereador Raniere Barbo-
sa (Avante), cria cotas específi-
cas para pessoas maiores de 50
anos que estejam desemprega-
das, com o objetivo de facilitar
o ingresso ou reingresso no mer-
cado de trabalho.

Gracias à la vida!!!
O ex-vereador Juliano Si-

queira, que enfrentou brava-
mente uma luta contra o câncer,
está de volta cheio de entusias-
mo e energia renovada. Julia-
no usou sua rede social para co-
municar a cura, e bem dentro de
seu espírito aguerrido, senten-
ciou: “Estou disposto, conscien-
te, saudável e comunista. Gra-
ças à solidariedade dos camara-
das e à Ciência. Gracias a la vi-
da !”

Saravá!!!!

cute. Hipocrisia sim!

Mestre
O professor da Escola de Mú-

sica da UFRN, Fernando Ded-
dos, está participando do Tour-
bon Festival 2022. Vai ministrar
aula nesta quinta para uma pla-
teia privilegiada via online. O
festival reúne músicos do mun-
do inteiro. 

Vacina Covid-19
Aproximadamente 57.147

crianças e adolescentes em todo o
país foram imunizados com doses
de vacinas contra a Covid-19 para
adultos. A informação foi do Ad-
vogado-Geral da União, Bruno
Bianco, em manifestação enviada
ao ministro Ricardo Lewandows-
ki, do STF. Segundo o AGU, os nú-
meros foram retirados da Rede
Nacional de Dados da Saúde.

Super fungo 
A Anvisa orientou aos labora-

tórios de microbiologia do país
para que intensifiquem a vigilân-
cia na identificação do fungo Can-
dida auris. O “superfungo” é re-
sistente a medicamentos, respon-
sável por infecções hospitalares
e um dos mais temidos do mun-
do. Recentemente, dois casos de
infecção pelo parasita foram con-
firmados em Pernambuco.

Só vacinados 
O Conselho Superior do Ins-

tituto Federal do Rio Grande do
Norte (Consup/IFRN) publicou
a Resolução nº 7/2022 que tor-
na obrigatória a comprovação de
vacinação contra a Covid-19 em
todas as unidades do Instituto.

Futuras cientistas 
Essa oportunidade vai para

você, menina, e acaba hoje (20).
O Conselho Britânico, organiza-
ção internacional do Reino Uni-
do para relações culturais e opor-

tunidades educacionais, abriu
a segunda edição da chamada
Garotas STEM: formando futu-
ras cientistas. Vai dar apoio fi-
nanceiro de até R$ 15 mil para
30 iniciativas voltadas à inclu-
são de garotas nas áreas das ciên-
cias exatas e naturais, engenha-
rias e computação. Inscrições
gratuitas: agenciaga-
lo.com/garotas-stem 

Ameaças virtuais 
O Consulado Americano no

Recife está com treinamento
aberto e gratuito de segurança
cibernética, resultado de uma
colaboração entre a Casa Bran-
ca e algumas das maiores empre-
sas internacionais.

Os cursos, que são abertos ao
público, oferecem opções para
pessoas em todos os níveis de ha-
bilidade.

No RN
Aqui no Rio Grande do Nor-

te os números de casos relatos
entre familiares, amigos e vizi-
nhos continuam alarmantes....
Famílias inteiras nas praias con-
vivendo com o covid. 

Só Deus na causa!!!!

Bridgerton
A tão esperada segunda tem-

porada da série de sucesso da
Netflix "Bridgerton" estreará em
25 de março, anunciou o strea-
mer. Baseado nos romances
best-sellers de Julia Quinn, o
programa é produzido pela ban-
deira  Shonda Rhimes. 

De acordo com o Deadline,
a segunda temporada segue
Lord Anthony Bridgerton (Jo-
nathan Bailey), o irmão mais ve-
lho de Bridgerton e Visconde,
que parte para encontrar uma
esposa adequada. A produção da
segunda temporada começou
ano passado em maio e termi-
nou em novembro. (PTI)

1-VACINA EM
CRIANÇA 
A cena é de
ensinamento. A
menininha pediu
para vacinar sua
filha (boneca) antes
dela mesma tomar
a dose

2-CELEBRANDO 
Parabéns por mais
um aniversário
para Gorete Tito
que recebe os
primeiros
cumprimentos do
maridão Ramilson
Tito 

3-DEVER CUMPRIDO
Felicidade dos pais
Anelly e Alexandre
Azevedo na
formatura de João
Victor, em Educação
Física.

« OPORTUNIDADE » Prazo para inscrição no concurso para trabalho temporário no Censo 2022 termina nesta
sexta-feira. Até o momento, o Estado tem 18.776 inscritos no concurso. Remuneração chega até R$ 2,1 mil

RN tem 18 mil inscritos em concurso

Concurso do IBGE terá 6.403 vagas distribuídas para todos os municípios do Estado

O Rio Grande do Norte já
tem 18.776 pessoas ins-
critas para o concurso do

IBGE (Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística). O pra-
zo final para se inscrever ter-
mina nesta sexta-feira (21) às
16h e podem ser feitas no site da
Fundação Getúlio Vargas
(FGV). O pagamento pode ser
efetuado até 16 de fevereiro. 

Os cargos são para Recensea-
dor, Agente Censitário Munici-
pal e Agente Censitário Supervi-
sor do Censo 2022. Serão 3.403
vagas, distribuídas por todos os
municípios do Rio Grande do
Norte, somente nas seleções
abertas mês passado. Segundo a
Pesquisa Nacional por Amostra
de Domicílios (PNAD) Contínua,
o estado potiguar possui 221 mil
pessoas em busca de trabalho. 

Para a função de recenseador
(a), serão 2.931 vagas no Rio
Grande do Norte. Quanto maior
a população do município, maior
o número de vagas, como nos
exemplos: Natal tem 750 vagas
para recenseador (a); Mossoró,
252 vagas; Parnamirim, 233 va-
gas; São Gonçalo do Amarante,
92 vagas; Macaíba, 70 vagas; Ti-
bau, 3 vagas; Grossos, 8 vagas;
Areia Branca, 22 vagas; Serra Ne-
gra do Norte, 7; Tibau do Sul, 12
vagas; e Canguaretama, 28 vagas.

O trabalho tem, em média,
duração de três meses, mas es-
se prazo pode ser ampliado con-
forme a necessidade do Censo.
A remuneração é calculada por
produção e depende de fatores,
como: número de casas visita-
das, tipo de questionário preen-
chido e dificuldade de acesso à
região de trabalho. O IBGE pre-

parou um simulador para os
candidatos terem uma estima-
tiva de quanto poderão receber.

Agentes censitários
Com salário de R$ 2.100, o

agente censitário municipal
coordena a operação do Censo
em um município inteiro – ou
mais de um em casos de muni-
cípios muito pequenos. No esta-
do, serão 151 vagas. Para esse
cargo, é necessário ensino mé-
dio completo. A taxa de inscri-
ção é de R$ 60,50. Os benefi-
ciários de programas sociais do
governo Federal também podem
ser isentos do pagamento.

Quem não for aprovado como
agente censitário municipal, con-
corre às 284 vagas de agente cen-

sitário supervisor, responsável
por orientar diretamente o recen-
seador. O salário é de R$ 1.700.
Em média, o trabalho dos agen-
tes censitários dura cinco meses.

Gratuidade
Os processos seletivos para

o Censo 2022 permitem a soli-
citação da isenção da taxa de ins-
crição para pessoas registradas
no Cadastro Único para Progra-
mas Sociais do Governo Federal
(CadÚnico). Os candidatos po-
derão solicitar o benefício até o
encerramento das inscrições às
16h da sexta-feira (21). Confor-
me a legislação vigente, o candi-
dato doador de medula óssea
também tem direito à isenção.

Depois do envio dos dados e da

documentação necessária, a soli-
citação passará por uma análise da
organizadora. No processo seleti-
vo, há reserva de vagas para pes-
soas com deficiência e pessoas pre-
tas e pardas em todos os cargos.

Devolução de taxas
Em 2020, o Censo foi adiado

em razão da pandemia. Em 2021,
o Congresso Nacional aprovou o
Orçamento Geral da União sem
recursos suficientes para a pesqui-
sa. Por esses motivos, o IBGE can-
celou os processos seletivos ante-
riores. A inscrição nessas seleções
canceladas não poderá ser apro-
veitada. Quem ainda não recebeu
a taxa de inscrição, pode acessar
o site do IBGE e conseguir infor-
mações sobre o reembolso.
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