
PARTIDOS REALIZAM SUAS CONVENÇÕES
NO CAMINHO DA DEMOCRACIA,

Em Natal, são 14 candidatos a Prefeito, e aproximadamente 1.452 pré-candidatos
a Vereador que buscarão merecer os 560.929 votos dos eleitores. 
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ÓRGÃO INFORMATIVO DO GABINETE DO DEPUTADO UBALDO FERNANDES

 Com as realiza-
ções das Convenções, os 
partidos políticos  homo-
logaram os nomes dos 
seus pré-candidatos para 
as eleições municipais de 
2020, o pontapé inicial do 
processo eleitoral no Rio 
Grande do Norte e no 
Brasil. Em Natal, são 14 
candidatos a Prefeito, e 
aproximadamente 1.452 
pré-candidatos a Vereador 
que buscarão merecer os 
5 6 0 . 9 2 9  v o t o s  d o s 
eleitores. Acompanhado 
pelo deputado federal 
João Maia, presidente 
e s t a d u a l  d o  P a r t i d o 
Liberal (PL), o deputado  
U b a l d o  F e r n a n d e s 
presidente do Diretório 
Natal, no caminho da 
democracia, participou 
desse grande momento 
em diversas cidades do 
Rio Grande do Norte. 
                            Pág. 03.

DEPUTADO UBALDO FERNANDES DESTACA
A IMPORTÂNCIA DO ‘‘SETEMBRO AMARELO’’
“O Setembro Amarelo é uma campanha cria-
da com o intuito de informar e prevenir as 
pessoas sobre o suicídio, normalmente moti-
vada pela depressão, principalmente os ido-
sos, que segundo a Organização Mundial da 
Saúde (OMS), são o grupo populacional de 
maior risco para o suicídio, e sendo uma ques-

tão antiga e debatida pelo nosso mandato, 
enviamos requerimento à governadora Fáti-
ma Bezerra e ao secretário de Estado da 
Infraestrutura, Gustavo Rosado, solicitando 
a instalação das telas de proteção na Ponte 
Newton Navarro, em Natal, local apontado 
com constantes suicídios’’, Ubaldo.

PARTIDO LIBERAL HOMOLOGA OS
NOMES DOS SEUS PRÉ-CANDIDATOS

‘‘O Partido Liberal, nosso partido, terá a maior nominata no RN nessas eleições’’, deputado Ubaldo Fernandes.

Na zona Leste de Natal, Ubaldo reforçou a pré-candidatura de Herberth Sena
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EDITORIAL

A participação 
popular é

imprescindível

 E s t e  m ê s ,  e m 
nosso Editorial, estamos 
abordando dois temas 
importantes e interliga-
dos. Um trata da flexibili-
zação das medidas prote-
tivas frente ao coronavi-
rus, que começa a diminu-
ir os seus efeitos, e o outro 
refere-se ao empenho do 
nosso mandato enquanto 
representante do povo que 
continua buscando alter-
nativas para solucionar 
inúmeros problemas.  
Já se passaram mais de 
sete meses de quarentena 
e, agora, as fases de flexi-
bilização estão avançando 
cada vez mais em diversas 
cidades seguindo as medi-
das de orientação tomadas 
pela área da saúde. Mas, a 
abertura do comércio, e as 
áreas de diversões inclu-
indo praias, bares e restau-
rantes, não significam que 
a pandemia passou. A hora 
ainda é de muito cuidado e 
a primeira medida de pre-
caução é sair só quando 
necessário.
 Todos nós sabe-
mos que a pandemia teve 
impacto drástico na eco-

A flexibilização e os cuidados
com as medidas de prevenção

 Out ro  assunto 
importante e que estamos 
abordando é a história do 
bairro das Rocas, bairro 
que me acolheu e que 
tenho muito orgulho. Ao 
me dedicar aos trabalhos 
comunitários no bairro 

nomia no mundo todo e 
foi criada uma equivocada 
polarização entre resolver 
um problema ou outro 
(economia / saúde), isso 
não há como escolher. 
Não dá para cuidar da 
economia e fingir que não 
existe uma pandemia que 
matou mais de 100 mil 
brasileiros. Sabemos que 
o prejuízo de uma crise 
econômica atinge a todos 
e é maior para os mais 
pobres, para quem tem 
menos condições de atra-
vessar a turbulência. O 
momento ainda é difícil, 
mas a recuperação de 
alguns setores sinaliza 
boas perspectivas para 
outros segmentos que 
seguem em um estágio 
anterior de retomada. É o 
país e o estado gradativa-
mente voltando as suas 
realidades.

das Rocas, comecei a 
perceber as suas necessi-
dades, começando pela 
falta de atenção dos pode-
res competentes, e, na 
minha concepção, isso 
teria que mudar, além 
disso, existia a resistência 
da Comunidade, os mora-
dores já não tinham espe-
ranças de que algo viesse a 
mudar, devido as muitas 
promessas e pouca ações. 
Para mudar o quadro que 
se apresentava em nossa 
comunidade, primeira-
mente teríamos que ter 
bons projetos de acordo 
com a sua realidade; tería-
mos que avaliar com cau-
tela cada cenário para 
poder efetivar as ativida-
des dentro das comunida-
des pertencentes, já que as 
Rocas é parte integrante 
de um grupo de 12 bairros 
da zona Leste de nossa 
cidade; teríamos que 
envolver a comunidade 
para que ela se sentisse 
parte dos projetos e que o 
cidadão tivesse liberdade 
para se expressar e querer 
mudar o cenário em que 
vivia, e uma das etapas 

mais importante desta 
ação era o acompanha-
mento do antes e do depo-
is, para que todos pudes-
sem se beneficiar dos 
resultados e quantificar 
esses resultados, e por 
último, não menos impor-
tante é comprometer-se 
com a causa e acreditar no 
propósito.
 Como disse,  o 
nosso bairro é um bairro 
acolhedor, mas precisa de 
ferramentas que possam 
ser ajustadas em benefício 
dos nossos moradores, e 
nesse sentido, tenho a 

certeza de que, sempre 
estive na linha de frente 
para defender os seus inte-
resses, viabilizando alter-
nativas para implantação 
seja na área da saúde, na 
educação, no esporte, no 
lazer, no cuidado com o 
meio ambiente, e muito 
mais, mesmo sabendo que 
se precisa fazer sempre 
mais, pois o nosso papel é 
mostrar que juntos pode-
remos fazer a diferença e 
buscar as mudanças tão 
necessárias. Por isso, para-
benizo esse bairro tão rico 
em cultura e história.

Higienização das mãos é uma das prevenções
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de eleitores aptos a votar 
‘‘O Partido Liberal, nosso partido, terá a maior nominata no RN nessas eleições’’, deputado Ubaldo Fernandes.

 Acompanhado 
pelo deputado federal 
João Maia presidente 
estadual do Partido Libe-
ral (PL), o deputado 
estadual Ubaldo Fer-
nandes presidente do 
Diretório Natal, partici-
pou das Convenções 
realizadas pelo Rio 
Grande do Norte.

 Com um colégio 
eleitoral correspondente 
a 2.447.178 eleitores 
aptos a votar nos seus 
candidatos a prefeito e 
vereador nas eleições 
municipais do dia 15 de 
novembro,  nos 167 
municípios potiguares, 
destacando-se Natal 
com  Mossoró 560.929,
com 175.932 e Parnami-
rim com 125.346 eleito-
res, seguindo as normas 
do Tribunal Superior 
Eleitoral – TSE, na últi-
ma quarta-feira (16), se 
encerram as Conven-
ções Partidárias para a 
escolha dos candidatos.

 ‘‘Vivemos um 
momento muito impor-
tante para a democracia 
no Rio Grande do Norte 
nesses momentos que 
antecedem as eleições, o 
Partido Liberal – PL, 
partido que mais cresce 
em nosso estado, com a 
presença do deputado 
federal João Maia, pre-

sidente estadual do 
nosso partido, estive-
mos acompanhando de 
perto as convenções que 
homologaram os nomes 
d o s  n o s s o s  p r é -
candidatos e tivemos a 
felicidade de ver a ale-
gria estampada no rosto 
do povo que estiveram 
presentes nas conven-
ções dizendo sim aos 
nomes apontados’’ , 
disse Ubaldo Fernandes.
 Foram homolo-
gados os nomes de vári-
os pré-candidatos a pre-
feito e a vereador pela 
legenda do Partido Libe-

ral em diversas cidades 
do Rio Grande do Norte, 
começando por Natal, 
que apontou 36 pré-
candidatos a vereador - 
homens e mulheres de 
vários segmentos e 
movimentos sociais que 
pretendem fazer a dife-
rença nesta eleição 

defendendo a bandeira 
do PL. Na oportunidade, 
também foi homologa-
do o apoio à candidatura 
do atual prefeito da capi-
tal, o médico Álvaro 
Dias, e Ubaldo reforçou 
s e u  a p o i o  a  p r é -
candidatura de Herberth 
Sena. Em Carnaubais, 

No RN são mais de 2,44 milhões

além de participar da 
Convenção, o deputado 
aproveito o momento 
para fazer visita as obras 
do Governo do Estado 
nas melhorias da Escola 
Professora Adalgisa 
Emídia da Costa e da 
Estrada da Castanha.

Na zona Leste de Natal, Ubaldo reforça a pré-candidatura de Herberth Sena
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 O deputado esta-
dual Ubaldo Fernandes 
(PL) por ocasião de sua 
visita ao município de 
Pendências, além de parti-
cipar da Convenção que 
homologou o nome do 
pré-candidato a prefeito e 
dos pré-candidatos a vere-
ador, fez visita a Potiporã, 
a  maior empresa de bene-
ficiamento da carnicicul-
tura da América Latina 
instalada no Rio Grande 
do Norte.
 ‘‘Acompanhado 
por Josivan de Melo e 
Francisco Alberto, pré-
candidatos a vereador em 
Pendências, tivemos a 
oportunidade de rever 
vários amigos, e conhecer 
de perto a fazenda Potipo-
rã, maior empresa de pro-
dução e beneficiamento 
de camarão do Brasil e 
maior fazenda produtora 
da América Latina. Na 
Potiporã, fomos recebidos 
pela gestora de Pessoal da 
empresa, Anny Kareniny 
Rodrigues, e pelo gerente 
Industrial, Fredy Roma-
no, que fizeram questão de 
mostrar os principais seto-
res de sua linha de trata-
mento e produção do 
camarão’’, disse Ubaldo.
 ‘‘Além da visita a  
Potiporã, que emprega 
aproximadamente 1.000 

Deputado Ubaldo Fernandes faz visita

funcionários e responde 
pela produção de 30 a 40 
toneladas diária de cama-
rão (podendo chegar a 60 
toneladas/dia), não pode-
ria deixar de destacar a 
receptividade do amigo e 
candidato a prefeito, 
Diego Dantas, que nos 
recebeu em sua casa. Lá, 
encontrei  Josivan de 
M e l o ,  t a m b é m  p r é -
candidato a vereador, e, 
encerrando a visita ao 
município, concedi entre-
vista aos comunicadores 
Hyuri Queiroz e Leonardo 

Martins, do programa 
Papo Legal, na Nova 
Rádio Vale de Pendências. 
Excelente oportunidade 
para falarmos das ações 
do nosso mandato’’, disse.
 O município de 
Pendências possuí uma 
extensão territorial de 
442,5 km² e conforme a 
divisão territorial do Bra-
sil, está situada na micror-
região territorial do Vale 
do Açu, e sua população 
estimada é aproximada-
mente de 13.432 habitan-
tes, tendo como ativida-

des econômicas a agrope-
cuária, pesca e a carcini-
cultura sendo a principal 
fonte geradora de empre-
go e renda. A carcinicultu-
ra é definida como a 
criação de camarão em 
cativeiro, sendo uma ati-
vidade econômica que 
tem apresentado grande 
crescimento a nível mun-
dial nos últimos anos, e 
em Pendências uma das 
empresas que se destaca é 
Potiporã pela sua linha de 
produção e qualidade. 

a Empresa Potiporã, em Pendências
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 De acordo com o 
projeto de lei de Ubaldo 
Fernandes, torna-se obri-
gatório a visita domiciliar 
por parte da instituição 
bancária a beneficiário de 
instituição previdenciária 
pública e privada para 

 Em reunião reali-
zada pelo Sistema de Deli-
beração Remota (SDR), a 
Comissão de Constitui-
ção, Justiça e Redação 
(CCJ) da Assembleia 
Legislativa do Rio Gran-
de do Norte reconheceu a 
constitucionalidade e 
aprovou proposta que 
determina a obrigatorie-
dade de que as institui-
ções bancárias realizem 
visita domiciliar para a 
chamada 'Prova de Vida' 
de beneficiários do INSS. 
A proposta, de autoria do 
deputado Ubaldo Fernan-
des (PL), foi uma das 16 
matérias analisadas pela 
comissão.

CCJ aprova visita domiciliar para
prova de vida de beneficiários do INSS

realização do procedi-
mento administrativo 
feito anualmente com o 
objetivo de evitar paga-
mentos indevidos. No 
projeto, inclusive, fica 
determinado que não exis-
ta custo ao beneficiário.
 ‘‘O objetivo é dar 
mais segurança ao cida-
dão e ao Estado brasileiro, 
evitando fraudes e paga-
mento de benefícios inde-
vidos. É de conhecimento 
da população que idosos 
com mais de 80 anos e 
muitos beneficiários com 
dificuldade de locomo-
ção, enfermos ou interna-
dos em hospi ta l  não 
podem comparecer às 
agências bancárias. Então 
eles vão solicitar a visita 
de um servidor em sua 
residência ou local infor-
mado, para a realização da 
comprovação de vida", 
justificou o deputado 
Ubaldo Fernandes em seu 

Projeto.
 Na reunião, que 
contou com a participação 
dos deputados Kleber 
Rodrigues (PL), Cristiane 
Dantas (SDD), George 
Soares (PL), Francisco do 

PT, Hermano Morais 
(PSB) e Coronel Azevedo 
(PSC), foram aprovadas 
ainda outras 10 matérias. 
Além disso, quatro foram 
retiradas de pauta, uma 
teve determinada diligên-

cia para que seja anexado 
o impacto financeiro, e 
outra matéria foi repassa-
da para análise na próxi-
ma sessão, atendendo a 
pedido do relator.

Projeto do deputado Ubaldo em favor do
idoso é sancionado pela governadora

 O projeto de lei 
de proteção ao idoso, de 
au tor ia  do  deputado 
Ubaldo Fernandes (PL), 
fo i  s anc ionado  pe la 
governadora do Estado, 
Fátima Bezerra. A lei n° 
10.774 foi publicada no 
Diário Oficial do Estado e 
institui a campanha de 
conscientização quanto os 
g o l p e s  fi n a n c e i r o s 
prat icados contra  os 
idosos em todo o Rio 
Grande do Norte. Esta 
campanha prevê o desen-
volvimento de ações 
educativas para prevenir e 
reprimir os crimes de 
estelionato contra o idoso, 
bem como proteger e 
auxiliar as vítimas desses 

 “Segundo dados 
de estimativa do IBGE de 
2018, a população idosa 
do Rio Grande do Norte 
representa  12,4% da 
p o p u l a ç ã o  t o t a l  d o 
E s t a d o .  P r e c i s a m o s 
proteger esse público. 
Te m  s i d o  c o m u m  o 
registro de golpes contra 
os  idosos,  em geral , 
prat icados dentro da 
própria família”, destaca 
Ubaldo.

golpes no Estado.

 O s  t i p o s  d e 
golpes  mais  comuns 
praticados são a apropria-
ção indébita de recursos 
finance i ros  ou  bens , 
administração fraudulen-
ta de cartão de benefícios 

 Conforme dados 
mais recentes do canal 
Disque 100, os casos de 
violência patrimonial 

previdenciários, contrata-
ção  de  emprés t imos 
fi n a n c e i r o s  s e m  o 
conhecimento do próprio 
idoso, enfim, uma série de 
práticas que prejudicam 
mui to  a  v ida  dessas 
pessoas. “Acredito que 
e s sas  campanhas  de 
cunho permanente darão 
maior amparo a esta 
camada importante da 
população”, afirma o 
deputado que também é 
presidente da Frente 
Parlamentar em Defesa 
dos Direitos da Pessoa 
Idosa.

contra a pessoa idosa 
tiveram aumento de 19% 
em 2019. Para 2020, com 
o isolamento imposto pela 
pandemia da Covid-19, 
acredita-se que a situação 
se tornou mais crítica. 
Va l e  s a l i e n t a r  q u e 

qualquer tipo de violência 
contra idosos deve ser 
comunicado imediata-
m e n t e  a o  C o n s e l h o 
Munic ipa l  do  Idoso , 
D e f e n s o r i a  P ú b l i c a , 
Polícia Civil ou Ministério 
Público.
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Por: Rubens de Lima

 O deputado Ubal-
do Fernandes fala da 
importância dos benefíci-
os que o bairro tem recebi-
do, parabenizando-o pelo 
seu aniversário. ‘‘No 
município de Natal, assim 
como em outras cidades, 
as comunidades espalha-
das sofrem com a falta de 
alguns serviços, princi-
palmente por parte do 
poder público, as dificul-
dades referem-se a falta 
de projetos sociais mais 
eficazes. Portanto, essas 
comunidades, em parte, 
são impedidas de implan-
tar tais projetos até por 
falta de políticas públicas. 
Lembramos que, as ações 
sociais podem vir de 
diversas formas, como 
projetos educativos, cur-
sos profissionalizantes, 
saúde e qualidade de vida, 
música, literatura e tam-
bém projetos voltados ao 
meio ambiente, projetos 
esses que tornam sonhos 
em realidade, e temos nos 
preocupado com isso. 
Dentro das possibilida-
des, nosso mandato desde 
quando vereador tem 
trabalhado para justamen-
te implantar tais projetos 
tanto no bairro das Rocas, 
quanto em outros bairros. 
Mas, precisamente no 
bairro das Rocas e adja-
cências, contando com a 
atenção das gerências 
envolvidas, conseguimos 
trazer academias para a 
Terceira Idade; manuten-
ção e conservação das 
nossas quadras esportivas 
e praças; reparação de 
galerias de esgotos e vias 
públicas; apoiamos a Asso-
ciação Beneficente e Cul-
tural das Rocas que vem 
viabilizando vários cursos 
para os nossos jovens, 
além de incentivar a cultu-

 As Rocas apesar 
de ser um bairro parte da 
história da fundação da 
nossa cidade, viveu por 
um longo período como 
um espaço sem “reconhe-
cimento” até 30 de setem-
bro de 1947, quando na 
administração do prefeito 
Sylvio Pizza Pedroza, foi 
reconhecido oficialmente 
como bairro através da 
Lei nº 251/47. 
 Segundo dados 
do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatísticas – 
IBGE, o bairro das Rocas 
pertencente a Região 
Administrativa Leste ou 
Zona Leste, sua popula-
ção é a menos populosa da 
Cidade do Natal, com 
115.297 habitantes (censo 
de 2010), e ao mesmo 
tempo a que reúne o maior 
número de bairros (doze 
no total);  Alecrim, Cida-
de Alta, Ribeira, Barro 
Vermelho, Lagoa Seca, 
Petropólis, Mãe Luiza, 
Tirol, Areia Preta, Praia 
do Meio, Santos Reis e 
Rocas.
 Sendo um dos 
bairros mais antigos da 
cidade de Natal, as Rocas 
se destaca em Cultura e 
História. Inicialmente, o 
bairro das Rocas foi cha-
mado de ''Ilha de Monte-
negro'' (1880), nome dado 
pelo historiador potiguar 
Luiz da Câmara Cascudo 
em 1956, ao passo de que 
em seguida, devido a quan-
tidade de grupos de famí-
lias de pescadores que 

ra de um modo em geral, e 
muito mais. Portanto, 
parabenizamos o bairro 
das Rocas pelas suas tra-
dições e sua importância 
em nossa cidade.  É a 
nossa maneira de fazer a 
diferença’’, deputado 
Ubaldo Fernandes.

A  HISTÓRIA:

 A Reserva Bioló-
gica Atol das Rocas é uma 
unidade de conservação 

c h e g a r a m  n a  r e g i ã o 
(1980) a “Ilha de Monte-
negro” teve seu nome 
alterado para “Atol das 
Rocas”, pois, segundo o 
historiador,  deu-se o 
nome devido os pescado-
res pescarem nas águas do 
atol e denominarem o 
nosso bairro como Rocas, 
“a morada em terras fir-
mes”.
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de proteção integral brasi-
leira a 144 milhas náutica 
a leste-nordeste da Cidade 
de Natal e a 80 milhas 
náutica a oeste do arqui-
pélago de Fernando de 
Noronha, em mar territo-
rial brasileiro. As suas 
duas ilhas formadoras são 
a Ilha do Farol e a Ilha do 
Cemitério. Trata-se de um 
dos principais ambientes 
ecológicos do Brasil e, em 
razão disso, foi transfor-
mado na primeira unidade 

de conservação marinha 
d o  B r a s i l  e m  1 9 7 9 , 
ganhando o status de 
Reserva Biológica. Além 
disso, o Atol das Rocas 
forma a maior colônia de 
aves marinhas do planeta, 
com cerca de 150 mil espé-
cies. Dentre a sua rica 
diversidade, encontram-
se peixes, aves, crustáce-
o s ,  m o l u s c o s ,  e n t r e 
outros. 
 Em meados de 
1893, com a necessidade 

Igreja Sagrada Família, hoje ......

. . ., imagens de 1940

‘‘Os benefícios que uma comunidade tanto precisa dependem da 

NOSSOS PARABÉNS AO 
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de melhoramento da área 
do Porto, os operários que 
ali trabalhavam começa-
ram a erguer seus ranchos 
próximo ao local de traba-
lho, justamente no bairro 
das Rocas, e neste perío-

do, o bairro começou a 
receber novos habitantes, 
onde segundo Itamar de 
Souza (2008), seria uma 
continuação geográfica 
do bairro da Ribeira. O 
bairro das Rocas começou 

seu desenvolvimento a 
partir do século XX, onde 
seu maior ponto de pro-
gresso veio após a cons-
trução da Estrada de Ferro 
Central. Ao passar dos 
tempos, o bairro passou a 

contar com vários pontos 
de sociabilidade e espaços 
culturais, destacando-se 
sua feira livre; escolas de 
Samba; a Sociedade de 
Danças Antigas e Semide-
saparecidas - Araruna; o 

 Em 2010, o Proje-
to de Lei n° 192/2010, de 
autoria do deputado esta-
dual Ubaldo Fernandes, 
(quando ainda vereador 
na Câmara Municipal de 
Natal), instituiu o dia 3 de 
setembro como Dia do 
Bairro das Rocas no 
calendário oficial de even-
tos da cidade de Natal. A 
data foi em homenagem a 
posse de João Café Filho, 
um ilustre filho do bairro 
que se tornou Presidente 
da  Repúbl ica ,  desde 
então, todos os anos a data 
é comemorada com desfi-
le cívico com as participa-
ções das escolas públicas 
e particulares do bairro, 
que infelizmente, este ano 
não aconteceu.

seu espaço esportivo que 
projetou vários jogadores 
de futebol; a Igreja Sagra-
da Família (um marco 
construído pelos primei-
ros missionários que aqui 
estiveram), e tantos outros 
pontos importantes como 
escolas públicas e particu-
lares.

Conservação das quadras esportivas

Praça Mestre Valentim, Vila Ferroviária

Academia da Terceira Idade, em Santos Reis

união e da conscientização de todos’’, deputado Ubaldo Fernandes.

Rocas, um bairro moderno e cheio de vida

MERCADO 
DO PEIXE

E O CANTO 
DO MANGUE,
A HISTÓRIA

VIVA !

BAIRRO DAS ROCAS
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 Ouvindo as rei-
vindicações, o deputado 
Ubaldo Fernandes pro-
meteu uma visita in loco a 
área apontada. “Depois de 
ouvir as reivindicações da 
comunidade, estivemos 
em companhia do secretá-
rio de Esporte de Natal, 
Cláudio Porpino, fazendo 
uma visita no campo de 
futebol da Redinha. Na 

 Os moradores da 
Redinha, na zona Norte de 
Natal, por intermédio dos 
l íderes  comunitár ios 
André e Josa, estiveram 
no gabinete do deputado 
Ubaldo Fernandes na 
procura de que ele inter-
m e d i a s s e  j u n t o  a 
SEMSUR e a Secretaria 
de Esportes e Laser de 
Natal os serviços de recu-
peração de sua área espor-
tiva, pois a mesma se 
encontra totalmente aban-
donada.

Moradores da Redinha cobram
melhorias em sua área esportiva

 Segundo os líde-
res comunitários, tanto o 
campo de futebol quanto a 
Arena de Futevôlei são 
uma fonte de lazer, entre-
tenimento saudável e 
opção de prática de espor-
tes para a população. Para 
que esses espaços possam 
estar à disposição da 
comunidade, é necessário 
que o poder público reali-
ze suas manutenções. “Os 
espaços citados necessi-
tam de reformas e manu-

oportunidade, estiveram 
conosco André e Josa, e 
eles nos mostram como se 
encontra a área reclama-
da. Então solicitamos ao 
secretário para implanta-
ção das traves, ilumina-
ção, tela de proteção e 
limpeza do campo, além 
da reestruturação na 
A r e n a  d e  F u t e v ô l e i 
daquela localidade”, disse 
o deputado.

tenção por parte da Prefei-
tura. Com investimento 
nessa área, além do lazer, 
o Poder Público Munici-
pal também passa a ser um 
grande incentivador para 
que os jovens pratiquem 
mais esportes e é um 
investimento para a comu-
nidade”, disseram.
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 Como presidente 
da Frente Parlamentar da 
Pessoa Idosa da Assem-
bleia Legislativa, o depu-
tado estadual Ubaldo 
Fernandes (PL) destacou 
a campanha Setembro 
Amarelo, chamando aten-
ção para a necessidade de 
tomada de atitude a fim de 
resolver as questões  liga-
das aos suicídios e apelou 
para que o Ministério do 
Desenvolvimento Regio-
nal libere os recursos para 
instalação de redes de 
proteção na Ponte Newton 
Navarro, que ainda conti-
nua sendo local de tantos 
suicídios. 

 Aqui em Natal, a 
campanha Setembro Ama-
relo vem recebendo o 
incentivo do Conselho 
Municipal  da Pessoa 
Idosa do Natal e do Inter-
câmbio 60+. ‘‘Segundo a 
Organização Mundial da 
Saúde (OMS), os idosos 
são o grupo populacional 
de maior risco para o sui-
cídio. Apesar disto, este 
fenômeno ainda recebe 
pouca atenção das autori-
dades da área de saúde 
pública, de pesquisadores 
e da mídia, os quais, em 

 “ O  S e t e m b r o 
Amarelo é uma campanha 
criada com o intuito de 
informar as pessoas sobre 
o suicídio, normalmente 
motivada pela depressão, 
principalmente os idosos. 
Precisamos debater uma 
forma de resolver esses 
atos cometidos principal-
mente na Ponte Newton 
Navarro, problema que 
até agora não foi resolvi-
do, apenas contamos com 
pessoas abnegadas que 
fazem esse trabalho para 
evitar novos casos de sui-
cídios”, destacou o depu-
tado.

suas reflexões e ações, 
costumam priorizar os 
grupos populacionais 
mais jovens. No Brasil, 
cerca de 1.200 pessoas 
com 60 anos ou mais mor-
rem a cada ano em decor-
rência de suicídio. Duran-
te todo o mês de setembro, 
e, principalmente no dia 
10,  foram real izadas 
diversas ações e encontros 
a fim de conscientizar e 
sensibilizar a população e 
os profissionais da área 
para os sintomas desse 
problema e para a saúde 
mental principalmente 
dos idosos, fazendo-os 
entender que isso também 
é uma questão de saúde 
pública’’, disse André 
Arruda, presidente do 
Conselho e membro do 
60+.
 ‘‘Ao falar de sui-
cídio precisamos deixar 
bem claro que acabar com 
a própria vida não é algo 
natural e nem valoroso, 
mas que os pensamentos 
suicidas podem surgir 
naturalmente como con-
sequência de um adoeci-
mento mental, e que, com 
o tratamento, tais pensa-
mentos tendem a desapa-
recer. É preciso ainda ter 
cuidado em não perpetuar 
outros mitos, como o de 
que as pessoas que tentam 
se matar querem apenas 
chamar a atenção (signifi-
ca, na verdade, que a pes-
soa está doente e precisa 
de tratamento); que falar 
em suicídio com alguém 
pode “dar a ideia” e 
aumentar o risco (falar em 
suicídio pode, na verdade, 
aliviar quem está sofrendo 
e quer ajuda); ou que a 
mídia não deve se expres-
sar sobre o tema (a mídia 
tem, de fato, um dever 
social de esclarecimento e 

Deputado Ubaldo Fernandes destaca
a importância do ‘‘Setembro Amarelo’’

Em sessão plenária, Ubaldo cobrou do Minstério do Desenvolvimento Regional a liberação de recursos  

prevenção). Os últimos 
dados divulgados pelo 
Ministério da Saúde, refe-
rentes a 2017, indicam 
que os idosos com mais de 
70 anos lideram o ranking 
de suicídio no País – são 
quase 9 casos a cada 100 
mil habitantes. O abando-
no ao fim da vida é uma 
das principais causas, e,  
segundo os especialistas, 
além do abandono, o fato 
dessas pessoas viverem 
em uma sociedade capita-
lista pode aumentar as 
chances do suicídio: ‘Vi-
vemos em uma sociedade 
que valoriza as pessoas 
baseada no que ela produz 
de capital. A partir do 
momento que vem a apo-
sentadoria, essa pessoa 
perde o senso de utilidade, 
apontam os especialis-
tas’’, lembrou Ubaldo.
 

 ‘ ‘ E n v i a m o s 
requerimento à governa-
dora Fátima Bezerra e ao 
secretário de Estado da 
Infraestrutura, Gustavo 
Rosado, solicitando a 
instalação das telas de 
proteção na Ponte Newton 
Navarro, em Natal. Esta é 
uma preocupação antiga 
do  nosso  mandato  e 
e s t amos  cob rando  a 
solução do Governo do 
Estado para conter novos 
casos de suicídios no 
local. Em julho do ano 
passado, foram elabora-
d o s  p r o j e t o s  p e l o 
C R E A / R N  e  p e l o 
Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo (Cau/RN); 
previstos recursos no 
valor de R$ 2,7 milhões a 
serem liberados pelo 

‘‘A instalação de telas de proteção na
Ponte Newton Navarro se faz necessária’’ 

Ministério do Desenvol-
vimento Regional, mas 
até agora, nada foi feito. 
Então, solicito a atenção 
especial  do minis t ro 

Rogério Marinho, para 
que esses recursos sejam 
liberados e as obras sejam 
iniciadas’’, informou o  
deputado.
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 O  d e p u t a d o  
Ubaldo Fernandes (PL), 
na última quinta-feira 
(17) fez referência aos 
profissionais do SAMU 
192 Natal e do SAMU 
192 RN, que com amor 
e dedicação atendem a 
população nas mais 
diversas situações de 
risco. Ano passado, um 
dos projetos de lei do 
mandato do deputado 
instituiu o dia 17 de 
setembro como Dia 
Estadual do SAMU, 
reforçando a importân-
cia deste serviço para 
toda a população.
 Em suas pala-
vras, dizia o deputado: 
“Hoje faz 17 anos que o 
SAMU foi implantado 
em Natal, a capital 

Deputado Ubaldo Fernandes
faz referência ao Dia do SAMU

Homenagem do deputado Ubaldo Fenandes aos profissionais do SAMU

 Nesta quinta-
feira, Ubaldo destacou 
que “é preciso ter um 
o lha r  d i fe renc iado 
s o b r e  e s s a  b r a v a 
categoria” e que “eles 
m e r e c e m  t e r  u m a 

pioneira desse serviço 
no Brasil, que serviu de 
referência para o resto 
do país. O SAMU é, 
sem dúvida, uma das 
instituições de maior 
credibilidade do Brasil. 
É ela que está presente 
quando as pessoas se 
acidentam, em qualquer 
lugar. É ela que chega 
tão rápido e tem a 
preocupação de salvar 
nossas vidas. E é por 
isso que devemos ser 
gratos”, justificava o 
parlamentar.

melhor estrutura de 
trabalho, já que sua 
função é essencial para 
o salvamento de tantas 

vidas do estado, em 
qualquer local ou hora 
do dia. Portanto, desejo 
um feliz dia para todos 

que fazem do SAMU 
um dos serviços de 
exce l ênc i a  no  R io 
Grande do Norte!’’.

 “Essa proposição 
pretende se somar às polí-
ticas públicas de apoio e 
acolhimento aos familia-
res daqueles que perde-
ram a vida em decorrência 
da Covid-19”, justificou 

 O deputado Ubal-
do Fernandes (PL) proto-
colou, na Assembleia 
Legislativa, dois Projetos 
de Lei. O PL 235/2020, 
institui, no âmbito do Rio 
Grande do Norte, o “Pro-
grama de Humanização e 
Acolhimento aos Familia-
res das Vítimas da Covid-
19”; e o PL 234/2020, que 
determina o acesso de 
pessoas idosas ou com 
deficiência visual, em 
braile ou letras ampliadas, 
às contas de água, energia 
elétrica, telefonia, internet 
e outros serviços.

Projetos com foco na saúde e na inclusão social
são protocolados na Assembleia Legislativa

Ubaldo. Na proposição 
ele explica que o “Progra-
ma de Humanização e 
Acolhimento aos Familia-
res das vítimas da Covid-
19”, tem a intenção de 
acolher familiares das 
vítimas da doença, garan-
tindo apoio e assistência 
psicológica para lidar com 
o luto.
 Já sobre o projeto 
que beneficia pessoas com 
deficiência visual ou as 
que já estão na terceira 
idade, o serviço, tanto em 
braile como em letras 
maiores, deverá ser reque-
rido pelo consumidor à 
empresa fornecedora, sem 
nenhum custo adicional. 
“Em se tratando de órgão 
pertencente ao Poder 
Público, o descumpri-
mento à lei sujeitará os 

seus dirigentes à instaura-
ção de processo adminis-
trativo disciplinar”, acres-
centou Ubaldo.    
 “No Rio Grande 
do Norte as camadas da 
população representadas 

pelas pessoas idosas e 
com deficiência exigem 
maior atenção do Poder 
Público, a quem cabe agir 
para garantir qualidade de 
vida, equidade social e 
respeito às diferenças”, 

reforçou o parlamentar,  
apontando ainda, com 
base na legislação o Poder 
Público terá mecanismos 
para promover a acessibi-
lidade e independência 
dessa população.
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 ‘‘Estive reunido 
com o secretário-chefe do 
Gabinete Civil do Estado, 
Raimundo Alves Júnior, 
p a r a  i n t e r m e d i a r  o s 
pleitos do SAMU RN. O 
presidente do Sindicato 
d o s  C o n d u t o r e s  d e 
A m b u l â n c i a  d o  R i o 
G r a n d e  d o  N o r t e 
( S I N D C O N A M - R N ) 
A m a r í s i o  P e d r o  d o 
Nascimento, e demais 
diretores do sindicato 

 A reforma da Escola Estadual Prefeito João 
Ataíde de Melo, situada em Tangará, pautou o 
pronunciamento do deputado Ubaldo Fernandes em 
sessão ordinária na Assembleia Legislativa. ‘‘Em 
reunião com o subsecretário de Estado de Educação, 
Marcos Lael, solicitei a reforma desta importante 
escola de ensino médio no município, e com a 
determinação da governadora Fátima Bezerra para que 
as aulas presenciais no Estado só retornem em 2021, 
levei este pleito ao subsecretário a fim aproveitar o 
período para realizar uma ampla reforma no prédio’’, 
justificou o deputado.

Deputado intermedeia
pleitos do SAMU RN

 O  d e p u t a d o 

levaram reivindicações 
relacionadas, especial-
mente, à falta de estrutura 
das bases descentraliza-
das e ao processo licitató-
r i o  r e a l i z a d o  p e l a 
Secretaria de Estado de 
Saúde (SESAP),  que 
p o d e r á  o c a s i o n a r  a 
demissão de 109 conduto-
res de ambulância’’, disse 
o  d e p u t a d o  U b a l d o 
Fernandes. 

adiantou ainda que, ‘‘o 
secretário assumiu o 
compromisso de cobrar os 
p r o c e d i m e n t o s  d o s 
c o n v ê n i o s  c o m  o s 
municípios do interior e 
conseqüente adequações 
às condições ideais de 
trabalho; bem como de 
acompanhar as garantias 
dos direitos dos trabalha-
dores no processo de 
cont ra tação  da  nova 
empresa terceirizada’’. 

Ubaldo solicita reforma de
Escola Estadual em Tangará

 A pandemia do coronavírus dá sinais de controle 
no Rio Grande do Norte, mas os efeitos desta crise 
humanitária tem forte impacto, especialmente, entre as 
vítimas e familiares que perderam entes por causa da 
doença. Um projeto de lei do deputado Ubaldo Fernandes 
(PL) tramita na Assembleia Legislativa do Rio Grande do 
Norte e pretende criar o Programa de Humanização e 
Acolhimento aos Familiares das Vítimas da Covid-19.
 “Nosso objetivo é contemplar as políticas 
públicas de apoio e acolhimento aos familiares daqueles 
que perderam a vida em decorrência do coronavírus, 
garantindo assistência psicológica decorrente do luto”, 
explica o parlamentar.
 Para o deputado,“se esta matéria for aprovada, o 
Poder Público terá mecanismos para promover 
assistência psicológica aos familiares das vítimas que 
enfrentam a adversidade do luto de seu ente, combatendo, 
assim, eventuais transtornos de cunho psicológico e 
psiquiátrico”.

Deputado propõe programa de acolhimento
aos familiares das vítimas do Covid-19
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MÊS DE SETEMBRO É DEDICADO AO
DEBATE SOBRE A PREVENÇÃO DO SUICÍDIO
 E por que precisa-
mos falar sobre isso no 
ambiente de trabalho? A 
primeira razão é a quebra 
de tabus e o enfrentamen-
to do problema. De acordo 
com a OMS (Organização 
Mundial da Saúde), no 
mundo, a cada 40 segun-
dos ocorre uma tentativa 
de suicídio, por isso é tão 
importante e necessário 
t e r  u m  m ê s  i n t e i r o 
dedicado à essa causa. O 
suicídio é uma questão de 
saúde  públ ica  e  não 
podemos mais nos calar 
diante desse assunto tão 
necessário e preciso.
 O s  m o t i v o s  e 
causas são multifatoriais, 
e´ uma questão individual 
e social, é um fenômeno 
complexo e uma única 
causa não é suficiente para 
explicar esse comporta-
mento suicida, atualmente 
é conhecida a multicausa-
lidadade de fatores, como 
fatores psicológicos, bio-
lógicos, sociais, ambien-
tais e culturais e o trabalho 
também está´ incluído 
como uma das causas 

desses fatores. Falar sobre 
saúde mental no trabalho 
ainda é um tema tabu para 
m u i t a s  i n s t i t u i ç õ e s . 
Porém, o Ministério do 
Trabalho alerta que esse 
tema tem que ser aborda-
do e discutido no ambien-
te de trabalho. Para a 
Organização Mundial da 
S a ú d e  ( O M S ) ,  u m 

ambiente de trabalho 
negativo pode levar a 
problemas de saúde física 
e mental de trabalhadores, 
além do uso abusivo de 
drogas e álcool, faltas e 
perda de produtividade.
 Cuidar  da sua 
saúde mental no ambiente 
de trabalho, principal-
mente nesse momento 

pandêmico, é perceber 
que quando vier senti-
mentos de sobrecarga, 
autocobrança, estresse, 
ansiedade e cansaço, é 
necessário se desconectar, 
desligar, respirar, fazer 
pausas, descansar, respei-
tar e acolher seus limites 
para que você encontre o 
equilíbrio perdido.

 O primeiro passo 
para ajudar ao colega de 
trabalho ou pessoas pró-
ximas a você é conversar e 
acolher de maneira gentil 
e empática. Reserve o 
tempo que for necessário 
para isso. Ouça efeti-
vamente! Conseguir esse 
contato e ouvir é por si só´ 
maior passo para reduzir o 
nível de desespero desse 
indivíduo, mostrando que 
ha´ esperança e possibili-
dades que as coisas podem 
mudar para melhor. E´ 
entender os sentimentos 
da pessoa, dar mensagens 
verbal e não-verbal de 
acei tação e respeito, 
expressar respeito pelas 
opiniões e valores da 
pessoa, conversar hones-
tamente e com autentici-
dade, mostrando preocu-
pação, cuidado e afeição. 
E depois sugerir e/ou 
encaminhar para profissi-
onais de saúde especiali-
zados, como psiquiatra e 
psicólogo ou no centro de 
v a l o r i z a ç ã o  d a  v i d a 
(@cvvoficial) ligando no 
188.

Texto e Ilustração: - Assembleia Legislativa

 Alguns municípi-
os do RN ainda sofrem 
com a falta d’água e com 
seus reservatórios secos 
ou abaixo da média, e no 
propósito de ver a comu-
nidade do bairro da Paraí-
ba, no município de São 
José de Campestre, situa-
do na mesorregião do 
Agreste Potiguar com o 
líquido precioso, o depu-
tado Ubaldo Fernandes 
(PL) enviou requerimento 
à governadora Fátima 
Bezerra solicitando a 
reativação do Açude Som-

Deputado Ubaldo Fernandes solicita a
reativação do Açude Sombras Grandes

 ‘ ‘ E n v i a m o s 
requerimento à governa-
dora Fátima Bezerra e ao 
secretário de Estado do 
Meio Ambiente e dos 
Recursos Hídricos, João 
Maria Cavalcanti, solici-
tando a reativação do 
Açude Sombras Grandes, 
situado no bairro da Paraí-
ba, no município de São 
José do Campestre. Este 
açude contempla centenas 
de famílias da região, 
sendo imprescindível a 
sua reativação para regu-

bras Grandes. larizar o abastecimento de 
água no município’’, justi-
ficou Ubaldo.
 São José do Cam-
pestre é uma cidade que  
seu município se estende 
por 341,1 km² com uma 
média de  12.856 habitan-
tes conforme o último 
censo (2012). Vizinho dos 
municípios de Serra de São 
Bento, Tangará e Monte 
das Gameleiras, São José 
do Campestre se situa a 26 
km a Norte-Oeste de Santo 
Antônio a maior cidade 
nos arredores.
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