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Normas sanitárias
A Procuradoria Regional Eleitoral no RN 
expediu orientação aos promotores eleitorais 
para reforçar a liberdade de realização de atos 
de campanha que respeitem normas sanitárias 
federais e estaduais de prevenção da Covid-19. 
As limitações podem variar de acordo com 
a situação epidemiológica de cada região do 
Estado. A PRE/RN e o Ministério Público 
estadual também cobraram à Secretária de 
Saúde do Estado retificação de parecer técnico 
que transferiu às prefeituras a decisão de 
permitir ou não os atos, o que é vedado pela 
Constituição Federal. Grande Ponto.

SÉTIMA ARTE
A TV Cultura transmitiu ao vivo 
no domingo o Grande Prêmio do 
Cinema Brasileiro 2020, da Academia 
Brasileira de Cinema e Artes 
Audiovisuais. O filme “Bacurau”, 
gravado no interior do RN, foi 
premiado como Melhor Longa-
Metragem de Ficção. Já o prêmio de 
Melhor Atriz foi para Andréa Beltrão, 
no filme “Hebe – A estrela do Brasil”.

Ordem judicial é para cumprir?
A que ponto chega a arrogância e prepotência 
de uma pessoa por assumir um cargo de 
comando.  Refiro-me à diretora do Presídio 
Estadual do Seridó. A funcionária, que é 
paga pelo Estado, recebeu uma determinação 
de um desembargador no exercício do 
seu plantão e não cumpriu.  Tratava-se de 
uma ordem de soltura expedida no último 
sábado por volta das 19h30. A mesma criou 
obstáculos burocráticos para descumprir a 
decisão de um magistrado.

*** Além de desrespeitar a autoridade de 
um membro da mais alta Corte da Justiça 
Estadual, também faltou com respeito 
ao profissional e operador do Direito, o 
advogado, que ficou 16 horas à mercê da boa 
vontade da diretora do Pereirão. Somente 
no domingo ao meio dia, ela foi liberar o 
paciente, termo também usado pela justiça. 
Com um detalhe, do alto da sua importância, 
nem sequer do carro desceu, mandou 
chamar o agente penitenciário para assinar o 
documento.

*** Numa atitude de puro capricho, 
privou uma pessoa de sua liberdade, que 
é o bem maior do cidadão. Imagine com 
tamanha soberba se chegasse à cadeira da 
governadora? E falando na governadora, seria 
primordial que a gestora estadual verificasse 
seus colaboradores que são pagos com 
dinheiro público para atender a população. 
Não fazem mais do que obrigação, afinal são 
remunerados para desenvolver suas funções, 
não é favor.

*** Eu já passei por um mal-estar ao tentar 
falar com “Vossa Excelência”, o secretário de 
Saúde do Estado, que não atende telefone 
que não esteja na sua agenda, isso mesmo, 
a informação me foi dada pelo gabinete 
da governadora. Então, é essencial que o 
executivo estadual cobre dos seus assessores 
empenho e respeito no atendimento ao 
povo do Rio Grande do Norte, fazendo jus 
ao compromisso de campanha de que “iria 
governar para todos”.

AS CAPITAIS e praias foram as 
principais escolhas dos viajantes que 
procuraram um destino para o feriado de 12 
de outubro. De acordo com a empresa Kayak, 
o Nordeste liderou com grande procura por 
voos para Salvador, Recife, Fortaleza, Maceió 
e Porto Seguro.

ANIVERSÁRIOS Os parabéns da coluna 
hoje, com coro de vivas, vão para a odontóloga 
Hallissa Simplício, Maria Nunes, Nely 
Hazbun e Simone Farret. Ainda é tempo de 
parabenizar a chef Maria Emília Varandas.

A colunista canta coro de vivas para a querida Nely 
Hazbun, festejando hoje, em família, idade nova

Vivas para a simpática e talentosa Maria Emília 
Varandas, da Mansão Fest, que celebra aniversário hoje

Casal de odontólogos Hallissa Simplício e José Sandro. 
Ela recebe parabéns da coluna pelo aniversário hoje

Os parabéns da coluna para Maria da Rocha Nunes, 
que amanhece comemorando mudança de idade
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