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Ítalo Ferreira
O potiguar Ítalo Ferreira fez história em 
27/07 ao ganhar o ouro olímpico no surfe 
masculino na “Olimpíada de Tóquio 2021”. 
A medalha não foi apenas a primeira do 
Brasil nesses Jogos — ela foi também a 
primeira da história da competição em 
Olimpíadas, já que o surfe fez em Tóquio a 
sua estreia olímpica. Publicou a BBC News 
Brasil.

*** Parabéns Ítalo!!! Assim como eu, 
milhares de potiguares estão orgulhosos 
por você, que é sinônimo de talento e 
determinação. É mais uma prova que Deus 
é fiel na vida de quem o busca. O atleta foi 
para olimpíada, e de acordo com o Blog de 
Thaisa Galvão, Ítalo Ferreira foi ignorado 
pela prefeitura de sua cidade, Baía Formosa. 
Mas, a quem o Senhor escolhe, Ele capacita 
e honra. Talvez agora, a prefeita que quebrou 
a marteladas uma praça da referida cidade, 
queira tirar proveito da premiação.

Falta de decoro
Decepção: desapontamento, desencanto, 
descontentamento, desengano, desilusão, 
frustração e desgosto são alguns dos 
sinônimos. Acho que foi assim que o eleitor 
potiguar se sentiu nas eleições de 2018. É 
como se justifica para eleger Senador, uma 
figura rude e despreparada como é o caso 
de Stevenson Valentim. Abre a boca sem 
pensar, mesmo sabendo que representa 
25,63% do eleitorado do Rio Grande do 
Norte.

*** Outra observação com relação ao capitão 
Stevenson, como ficou conhecido, é que ele 
adora estar na mídia. E para aparecer fala 
sem a menor reponsabilidade, só depois vê a 
“M” que fez, e aí vem pedir desculpas. Volto 
a dizer que ele não me representa. Quantas 
mulheres votaram neste cidadão para o 
mesmo se pronunciar de maneira machista e 
tosca com um fato que aconteceu em nosso 
Estado. Conselho de Ética nele!!!
 
A ANVISA recebeu na última segunda-
feira, a solicitação de uso emergencial 
da vacina contra Covid-19 desenvolvida 
pela empresa chinesa Sinopharm. O 
pedido foi apresentado pela empresa Blau 
Farmacêutica, que representa a vacina do 
laboratório chinês no Brasil. O prazo de 
análise do pedido pode ser de sete ou 30 
dias, a depender do caso. Portal Veja

ANIVERSÁRIOS Os parabéns da coluna 
hoje vão para o jornalista Osnir Damásio. 
Ainda é tempo de parabenizar os jornalistas 
Yono Silva e Sayonara Alves, o empresário 
Jailton Rocha e as queridas Gracinha Câmara e 
Regina Bezerra.

Sorrisos e simpatia das queridas Renata e Luzi Bezerra, 
em click para coluna, em evento antes da pandemia

Vivas para o potiguar Ítalo Ferreira, que conquistou o 
“Ouro Olímpico” para o Brasil  no surfe. Parabéns!!!

Do acervo da coluna: os médicos e irmãos, Roberto e 
Arnóbio Pacheco, durante sessão de vivas no litoral Sul

Os cigarros eletrônicos
E produtos semelhantes são perigosos para a 
saúde e devem ser regulamentados para cortar 
pela raiz as táticas da indústria do tabaco para 
captar clientes - alertou a Organização Mundial 
da Saúde. O relatório aponta que os fabricantes 
desses produtos não param de crescer, tendo 
crianças e adolescentes como alvo principal, com 
uma variedade de aromas tentadores. O chefe da 
OMS pede aos países em que tais produtos não 
são proibidos, que “os governos adotem medidas 
adequadas para proteger suas populações dos 
perigos dos inaladores”. Portal Uol

IMUNIZAÇÃO
O Brasil ultrapassou a marca de 60% 
da população vacinada, com pelo 
menos uma dose da vacina contra a 
Covid-19. Nessa situação, já são mais 
de 96,3 milhões de brasileiros, dos 160 
milhões com mais de 18 anos. Para 
que as vacinas sejam de fato eficazes, 
as autoridades de saúde alertam que 
é necessário que as pessoas tomem as 
duas doses.

Áthina Bezerra, celebrando sua graduação no curso 
de Nutrição da UNI-RN. Os parabéns da coluna
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