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A partir desta sexta-feira
(20), 156 cidades do Rio
Grande do Norte podem

promover eventos de massa pa-
ra até 450 pessoas. A liberação
ocorre baseada no indicador
composto que avalia a pande-
mia da covid-19 no estado, que
não aponta nenhuma cidade em
nível crítico. Dos 167 municí-
pios, somente 11 não estão com
os indicadores "verdes".

De acordo com o decreto es-
tadual que está em vigor e trata so-
bre os eventos de massa no esta-
do, as cidades que têm os níveis 1
e 2 no indicador composto podem
retomar os "eventos de massa, so-
ciais, recreativos e similares" pa-
ra até 450 pessoas, desde que res-
peitada a ocupação máxima de
60% da capacidade do local.

Pelos dados apresentados
pela Secretaria de Saúde Públi-
ca, somente as cidades de Cai-
có, Umarizal, Patu, Caraúbas,
Martins, Extremoz, Rodolfo
Fernandes, Serrinha dos Pintos,
Viçosa, Santa Cruz e Olho
D'Água do Borges estão com os
níveis entre 4 e 3, o que impede
a realização de quaisquer even-
tos de massa.

Para os eventos com públi-
co de até 450 pessoas, os orga-
nizadores deverão comunicar
previamente à Secretaria de Es-
tado da Segurança Pública e da
Defesa Social (Sesed).

A melhoria que possibilitou
o retorno dos eventos segue sen-
do registrada nas estatísticas do
Estado. O Rio Grande do Norte
teve mais um dia sem nenhum
registro de mortes devido à pan-
demia da covid-19, de acordo
com o boletim diário disponibi-

Decreto estadual aponta que cidades com indicadores 1 e 2 podem retomar eventos de massa

« PANDEMIA » Desde ontem, 156 cidades do RN podem fazer eventos
com lotação de até 450 pessoas. Índices da covid seguem melhorando

Municípios do RN podem ter 
eventos com até 450 pessoas

lizado pelo Portal da Covid-19. No
total o Estado tem 363.436 casos
confirmados, 169.803 suspeitos,
706.472 descartados e 256.642
casos recuperados da doença. 

Em acompanhamento, o RN
registrou 99.556 casos e nas úl-
timas 24 horas o Estado conta-
bilizou 7.238 confirmados para
a doença, 1.366 suspeitos, 887
descartados, mas com 0 óbitos. 

Pfizer
Natal amplia a vacinação da

segunda dose de Pfizer contra a
Covid-19 neste sábado (21) aten-
dendo às pessoas que receberam
a primeira dose do imunizante
até o dia 31 de maio. Para se va-
cinar, a população pode se diri-
gir a um dos drives Via Direta,
Sesi, Palácio dos Esportes e Né-

lio Dias, que também contam
com salas para pedestres, e, na
segunda-feira, além desses lo-
cais, as pessoas podem compa-
recer a uma das 35 salas de imu-
nização nas Unidades Básicas de
Saúde de Natal. 

“As informações sobre a va-
cinação contra Covid-19 são bem
dinâmicas, então é importante
que antes de sair de casa o cida-
dão acesse o site https://vaci-
na.natal.rn.gov.br/ e clique no
link quem pode se vacinar hoje,
pois lá tem todas as informações
da vacinação do dia”, afirma o se-
cretário Municipal de Saúde de
Natal, George Antunes.

Outros imunizantes
As demais vacinas, Oxford e

Coronavac, estão disponíveis

neste sábado também no drive
da Arena das Dunas, além dos
outros quatro. 

As pessoas que receberam o
imunizante da Oxford até o dia
02 de junho também podem pro-
curar um dos pontos de vacina-
ção neste sábado.  Com relação à
Coronavac, quem completou 28
dias da primeira dose já pode re-
ceber a segunda dose.

A SMS Natal reforça ainda
que o público a partir de 18 anos
precisa comparecer aos pontos
de vacinação para receber o imu-
nizante. “A pandemia não aca-
bou, de fato tivemos grande
avanço com a vacinação, mas de-
vemos continuar com os cuida-
dos usando álcool, máscaras e
evitando aglomerações”, afirma
o secretário.  

Arrecadação será 
destinada ao custeio
de políticas contra 
violência doméstica

O prefeito de Natal, Álvaro
Dias (PSDB), sancionou
nesta sexta-feira (20) a lei

que pune com multa de até R$ 5
mil os agressores de mulheres
na capital potiguar. O valor é re-
lativo aos serviços públicos pres-
tados à vítima da violência. A ar-
recadação dos recursos será des-
tinada ao custeio de políticas pú-
blicas voltadas à redução da vio-
lência doméstica e familiar.

Segundo o texto da nova lei,
publicado no Diário Oficial do
Município (DOM), o responsá-
vel por acionar serviço público
de emergência por lesão, violên-
cia física sexual ou psicológica
causada à mulher, será sancio-
nado pelos custos relativos aos
serviços públicos prestados pe-
los órgãos do município envol-
vidos na ocorrência.

O decreto da nova lei apon-
ta que o texto será regulamen-
tado em 180 dias. Com isso, ain-
da serão definidas as regras de
aplicação da multa administra-
tiva, bem como qual será a ór-

gão da administração munici-
pal pela aplicação da sanção ad-
ministrativa. 

Além disso, nos casos de vio-
lência doméstica familiar que
resultarem em ofensa grave à in-
tegridade ou à saúde física ou
mental da vítima, o valor da
multa estipulada terá aumento
de 50%. Caso violência domés-
tica familiar que resultarem em
aborto ou morte da vítima, a
sanção terá aumento de 100%.

A nova lei define, ainda, que
o Poder Executivo elaborará re-
latório contendo o quantitati-
vo anual de multas aplicadas por
ocasião desta lei, bem como o
valor das multas aplicadas.

Segundo reportagem da Tri-
buna do Norte do dia 18 de julho,
o Rio Grande do Norte apresentou
um aumento de 44,3% nos regis-
tros de violência doméstica no 1°
semestre de 2021 em comparação
a 2020. Em números absolutos, as
delegacias de polícia do Rio Gran-
de do Norte registraram 2.617 ca-
sos de violência doméstica nos seis
primeiros meses de 2021, contra
1.814 registros no mesmo período
de 2020. Os dados são da Coor-
denadoria de Estatísticas e Análi-
se Criminal (Coine) da Secretaria
de Estado da Segurança Pública e
Defesa Social do RN (Sesed). 

Lei que multa agressores 
em R$ 5 mil é sancionada
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Lei foi sancionada ontem pelo prefeito de Natal Álvaro Dias
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