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Ítalo Ferreira
Amo o meu Rio Grande do Norte e tenho 
orgulho de ser Nordestina. Acompanhando as 
notícias sobre a vitória do atleta Ítalo Ferreira 
nas olimpíadas de Tóquio e observei a 
discriminação com nós nordestinos. Gente!!!  
O potiguar não só foi “Medalha de Ouro”, 
como o primeiro a conquistar a premiação 
nessa modalidade, que fez estreia nos jogos 
olímpicos do Japão.  Como jornalista, 
digo que a grande mídia não deu a devida 
divulgação que Ítalo Ferreira merece pelo seu 
feito.

*** Até ri sozinha com as desculpas de alguns 
colegas, isso da imprensa nacional, pela 
derrota de Gabriel Medina para o japonês 
Kanoa Igarashi, na praia de Tsurigasaki, palco 
da competição. Ah! Só para ressaltar, Medina 
é paulista. Volto a registrar, quem busca a 
Deus tem resposta, e a quem Deus escolhe e 
capacita tem Vitória. Vitória, Vitória e Vitória 
de Ítalo Ferreira – Medalha de Ouro!!! 

*** Na disputa da vaga, em 2019, para a 
Olimpíada no Japão, o brasileiro passou por 
situações inusitadas. Segundo o portal G1, 
o atleta potiguar esteve ameaçado de ficar 
fora da competição.  Após ter o passaporte 
furtado nos Estados Unidos e ter problema 
com vistos, o surfista só conseguiu chegar à 
praia com a bateria em andamento. Ele entrou 
no mar faltando oito minutos para acabar a 
disputa e saiu vitorioso. Ítalo chegou atrasado 
ao Japão por causa da ameaça de um tufão 
que fechou o espaço aéreo. 

*** O texto ainda destaca que naquela 
ocasião Ítalo nem pegou suas pranchas e 
seguiu do aeroporto direto para o local 
do evento.  O potiguar usou uma prancha 
emprestada por Filipe Toledo, vestiu a lycra 
e surfou de bermuda jeans. Isto tem nome, 
fé e determinação. Maktub. Estava escrito!!! 
Parabéns Ítalo Ferreira!!! Deus é contigo, e 
como diz a canção, “o mundo pode até fazer 
você chorar, mas Deus te quer sorrindo”. 
 
O BRASIL perdeu o talentoso ator, 
humorista e dublador, Orlando Drummond, 
de 101 anos, que faleceu no Rio de Janeiro.  
O artista ficou famoso ao interpretar o 
personagem Seu Peru, na “Escolinha do 
Professor Raimundo”, e ao dublar personagens 
icônicos como Scooby-Doo e Popeye. Ele 
morreu em casa, em Vila Isabel, na Zona 
Norte, de falência múltipla dos órgãos.

ANIVERSÁRIOS Os parabéns da coluna 
hoje vão para o médico e gastroenterologista 
José Gurgel, a enfermeira Amarílis Almoedo, a 
jornalista Suelen Lobato. Também celebrando 
a mesma data a advogada Louise Patriota.

A querida Zélia Madruga posa com o general Mousinho, 
durante evento festivo da ADESG, antes da pandemia

Coronel Clóvis Câmara em click com sua Gracinha. 
Ela recebe os parabéns da coluna pelo seu aniversário

Wellington Jr. Barbalho e João Miguel, fazem coro de 
vivas para Amarílis Almoedo, aniversariando hoje

Vacina da Moderna
A Comissão Técnico-Científica da Aifa - 
Agência Italiana de Medicamentos - autorizou 
ontem a ampliação do uso da vacina anti-covid 
da Moderna, para pessoas com 12 a 17 anos. 
Com isso, os adolescentes agora podem ser 
imunizados com duas fórmulas, já que a Pfizer/
BioNTech está sendo usada desde o fim de maio. 
Em nota divulgada pela Aifa, o órgão ressalta 
que acolhe “plenamente” o parecer emitido pela 
EMA -Agência Europeia de Medicamentos, 
que liberou o imunizante no dia 23 de julho. 
Informação do portal Uol 

SEM RESTRIÇÕES
O governo do Estado de São Paulo 
permitirá o funcionamento dos 
estabelecimentos até a meia-noite 
e com 80% da ocupação a partir de 
1º de agosto. Já no dia 17 de agosto, 
retirará todas as restrições de horário de 
funcionamento e do limite de ocupação. 
Atualmente, os estabelecimentos podem 
funcionar até as 23h e com capacidade 
de lotação de 60%. Portal Terra 

Ítalo Ferreira, “Medalha de Ouro” nas olimpíadas do 
Japão. Orgulho do RN, do Nordeste e do Brasil
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