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Ocupação hoteleira fl uminense registra 
aumento em “destinos de inverno”

Exportações brasileiras de rochas 
ornamentais sobem 44% no 1º 

semestre

As exportações brasileiras 
de rochas ornamentais registra-
ram, no primeiro semestre de 
2021, um faturamento de US$572 
milhões. Trata-se de um aumento 
de 43,83% na comparação com 
os primeiros seis meses do ano 
passado, quando os negócios 
foram impactados pela pandemia 
de covid-19. É também o melhor 

desempenho dos últimos cinco 
anos, superando o faturamento 
de US$ 566 milhões entre janeiro 
e junho de 2017.

Os dados foram divulgados 
pelo Centro Brasileiro dos Expor-
tadores de Rochas Ornamentais 
(Centrorochas), entidadade que 
reúne 101 empresas do setor. 

Estado do Rio atinge a meta de 
vacinação contra a Febre Aftosa

Na primeira etapa da cam-
panha de vacinação contra a 
Febre Aftosa realizada no mês de 
maio deste ano, o estado do Rio 
de Janeiro imunizou 2,4 milhões 

de bovinos e bubalinos, registran-
do o índice de 92,30% de animais 
vacinados contra a doença, ultra-
passando a meta estabelecida 
pelo Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento.
- Estamos avançando rumo 

à retirada da vacinação contra a 
Febre Aftosa no estado...

A busca por destinos mais 
frios aumentou no Rio de Janeiro 
em virtude do inverno e das tem-
peraturas amenas. Prova disso 
é o incremento da ocupação 
hoteleira para algumas cidades 

fl uminenses nos fi ns de semana 
de julho, de acordo com levanta-
mento da Associação de Hotéis 
do Rio de Janeiro (ABIH-RJ). Em 
Petrópolis, na região turística de 
Serra Verde Imperial, a ocupa-

ção chegou a 75% no período. 
Mesmo índice alçando em Con-
servatória, distrito de Valença, no 
Vale do Café. 

Outras cidades também se 
destacaram, como, por exemplo, 

Vassouras, na região turística do 
Vale do Café, que registrou 70%; 
Itatiaia, em Agulhas Negras, com 
55%; e Teresópolis e Nova Fri-
burgo, na Serra Verde Imperial, 
que marcaram, respectivamente, 

50% e 37,5% de ocupação. Além 
disso, houve um aumento na 
média geral, que estava na casa 
dos 35% em junho e passou para 
60,4% em julho.
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Ocupação hoteleira fl uminense registra 
aumento em “destinos de inverno”

RioSolidario expõe objetos 
de atletas destinados a leilão

O  R i o S o l i d a r i o 
inaugurou, nesta sexta-
-feira (23/07), no Sho-
pping Leblon, a exposi-
ção dos itens usados por 
atletas renomados, como 
Neymar Jr. e Usain Bolt, 
que estarão no leilão vir-
tual da campanha Atletas 
Solidários. O montante 
oriundo das vendas será 
destinado ao combate 
à fome e à pobreza em 
todo o estado do Rio de 
Janeiro. Mais de 20 peças 
foram doadas esta sema-

na pela Secretaria de Es-
porte, Lazer e Juventude, 
entre elas pranchas dos 
campeões mundiais de 
surfe Adriano de Souza, o 
Mineirinho, e Ítalo Ferrei-
ra; o kimono do José Aldo; 
e a raquete da ex-tenista 
Maria Sharapova.

-  A fome é uma 
das faces mais tristes da 
pandemia e hoje é um 
momento de refletirmos 
sobre a missão que te-
mos como sociedade de 
lutarmos contra ela. Essa 

parceria do RioSolidario e 
da Secretaria de Esporte é 
mais uma prova de que o 
Governo do Estado está 
fazendo sua parte nesta 
missão - disse o governa-
dor Cláudio Castro.

O início da exibi-
ção foi marcado por uma 
cerimônia com o grupo 
Camerata Jovem Rio de 
Janeiro, de comunidades 
da capital. Até o fi m das 
Olimpíadas de Tóquio, 
em agosto, a população 
poderá ver de perto os ar-

tigos de ídolos do esporte 
nacional e internacional, 
no 4° andar do Shopping 
Leblon, na Avenida Afrâ-
nio de Melo Franco, 290.

- É uma oportuni-
dade para todos verem 
de perto um pouco da 
história do esporte bra-
sileiro, mundial, e, quem 
sabe, se inspirar a parti-
cipar do leilão.  Apesar da 
ação beneficente, é um 
momento para despertar 
a solidariedade dentro de 
cada um dos visitantes – 

afi rmou a primeira-dama 
do Estado e presidente 
de honra do RioSolidario, 
Analine Castro. 

Segundo o secretá-
rio de Esporte, Lazer e Ju-
ventude, Leandro Alves, o 
Atletas Solidários é resul-
tado de uma parceria com 
o RioSolidario, que reuniu 
os objetos e os doou para 
esta causa que é uma das 
principais missões do Go-
verno do Estado: enfrentar 
a pobreza.

- O Esporte e a So-

lidariedade desde sempre 
caminham lado a lado. 
Quando pensamos essa 
ação, a gente sabia da 
capacidade do Esporte 
de atrair as pessoas para 
fazerem o bem. Foi muito 
legal o retorno dos atle-
tas, todos fi caram muito 
felizes de poderem doar 
peças suas, particulares, 
sabendo que elas seriam 
usadas para ajudar quem 
precisa. Temos certeza 
de que será um sucesso 
- ressaltou Leandro Alves.

A busca por destinos 
mais frios aumentou no Rio 
de Janeiro em virtude do 
inverno e das temperaturas 
amenas. Prova disso é o 
incremento da ocupação 
hoteleira para algumas ci-
dades fluminenses nos 
fins de semana de julho, 
de acordo com levanta-
mento da Associação de 
Hotéis do Rio de Janeiro 
(ABIH-RJ). Em Petrópolis, 
na região turística de Serra 
Verde Imperial, a ocupação 
chegou a 75% no período. 
Mesmo índice alçando em 
Conservatória, distrito de 
Valença, no Vale do Café. 

Outras cidades tam-
bém se destacaram, como, 
por exemplo, Vassouras, na 
região turística do Vale do 
Café, que registrou 70%; 
Itatiaia, em Agulhas Negras, 
com 55%; e Teresópolis e 
Nova Friburgo, na Serra 
Verde Imperial, que marca-
ram, respectivamente, 50% 
e 37,5% de ocupação. Além 
disso, houve um aumento 
na média geral, que estava 
na casa dos 35% em junho 
e passou para 60,4% em 
julho.

Para a Secretaria de 
Estado de Turismo (Setur-
-RJ), os números só refor-

çam que a busca pelo inte-
rior fl uminense é tendência, 
uma vez que, durante o 
cenário de pandemia, os 
registros de aumento na 
ocupação hoteleira têm 
sido frequentes. Com a 
restrição de viagens, os 
turistas têm procurado des-
tinos próximos, que sigam 
os protocolos do Turismo 
Consciente RJ.

- Estamos trabalhan-
do para fortalecer o interior 
do Estado como destino 
turístico, preparando os 
municípios por meio de 
capacitações e com diá-
logo direto, para entender 

e saber suas demandas. 
Nosso foco é preparar o 
Estado para a retomada e 
ver municípios como Pe-
trópolis chegando a 75% 
de ocupação hoteleira, é a 
certeza de que estamos no 
caminho. Estamos alinhan-
do, junto com as secretarias 
municipais, um trabalho 
de conscientização dos 
protocolos de segurança e 
acreditamos que o Rio está 
preparado para receber 
os turistas com a garantia 
de cumprimento dos pro-
tocolos sanitários - falou 
o secretário de Turismo, 
Gustavo Tutuca.

Campanha Férias RJ
No início do mês, a 

Setur-RJ lançou a campa-
nha digital Férias RJ, com 
o objetivo de promover 
os destinos do Estado no 
período de férias de julho. 
O objetivo é aproveitar o 
recesso escolar para tra-
zer visitantes de estados 
próximos e do próprio Rio 
de Janeiro. Além disso, 
a ideia é mostrar que o 
Rio de Janeiro é seguro 
e segue os protocolos do 
Turismo Consciente RJ.

O presidente da 
Associação Brasileira da 
Indústria de Hotéis do 

Estado do Rio de Janeiro 
(ABIH-RJ), Paulo Michel, 
destacou a importância 
de fomentar o turismo 
interno.

- O estado do Rio 
tem muitas belezas a 
serem exploradas ao lon-
go de todo o ano. Ações 
como o Férias RJ, assim 
como nosso programa de 
capacitação de operado-
res de viagens, ProCap, 
são fundamentais para fo-
mentar o turismo no inte-
rior e acelerar a retomada 
do setor. Sempre alinhada 
com toda a segurança que 
o momento exige.



Página 3Carmo, Edição Nº 198, 26 de julho de 2021

 
 
 

Dr. Ademir Bueno de Oliveira – OAB/MG 87.527 
Dr. Felipe de Souza Oliveira – OAB/MG 117.923 

Dr. Conrado Luiz Pimenta Azevedo – OAB/MG 169.586 
 

R. Barão de Guararema, nº. 254, São José – Além Paraíba – Minas Gerais – CEP. 36660-000. 
Tel. (32) 3462-6581 – Cel. (32) 98866-3097 – (32) 99961-0087 – (32) 99123-6977. 

E-mail: ademirbuenoadv@yahoo.com.br 
felipe0086@yahoo.com.br 

conradoazevedo@yahoo.com.br 

Exportações brasileiras de rochas ornamentais 
sobem 44% no 1º semestre

As exportações bra-
sileiras de rochas orna-
mentais registraram, no 
primeiro semestre de 2021, 
um faturamento de US$572 
milhões. Trata-se de um au-
mento de 43,83% na com-
paração com os primeiros 
seis meses do ano passado, 
quando os negócios foram 
impactados pela pandemia 
de covid-19. É também o 
melhor desempenho dos úl-
timos cinco anos, superando 

o faturamento de US$ 566 
milhões entre janeiro e junho 
de 2017.

Os dados foram di-
vulgados pelo Centro Bra-
sileiro dos Exportadores 
de Rochas Ornamentais 
(Centrorochas), entidadade 
que reúne 101 empresas do 
setor. O Brasil é atualmente 
o quinto maior exportador 
mundial de rochas orna-
mentais. A região Sudes-
te responde por 93% dos 

negócios do país. Espírito 
Santo (82%) e Minas Gerais 
(11%) se destacam como os 
maiores estados exporta-
dores, seguidos pelo Ceará 
(2%) e Bahia (1%).

No recorte por tipo 
de produto, o maior cres-
cimento no faturamento foi 
observado entre os blocos 
de mármore e similares, que 
chegou a 70,63%. As varia-
ções também são infl uencia-
das pela alta de preços no 

mercado internaional já que, 
em volume exportado, o 
crescimento foi de 20,42%: 
saiu de 928,4 mil toneladas 
no primeiro semestre de 
2020 para 1,12 milhão de 
toneladas entre janeiro e 
junho desse ano.

Mercado internacional
De acordo com o re-

latório do Centrorochas, os 
três maiores consumidores 
das rochas brasileiras nos 

primeiros seis meses de 
2021 foram Estados Unidos, 
China e Itália. O mercado 
americano demanda priori-
tariamente rochas manufa-
turas. Já o mercado chinês e 
italiano têm tido preferência 
por rochas brutas.

Para promover os 
produtos brasileiros no 
mercado internacional, o 
Centrorochas assinou em 
maio um convênio setorial 
com a Agência Brasileira de 

Promoção de Exportações 
e Investimentos (Apex-Bra-
sil), vinculado ao Ministério 
das Relações Exteriores. O 
crescimento do setor para 
este ano na comparação 
com 2020 foi estimado em 
4,2%. O faturamento com as 
exportações fechou em U$S 
987 milhões no ano passa-
do. A expectativa, conforme 
as projeções, é encerrar 
2021 com um montante de 
US$ 1,029 bilhão.
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Estado do Rio atinge a meta de 
vacinação contra a Febre Aftosa

Na primeira etapa 
da campanha de vacina-
ção contra a Febre Aftosa 
realizada no mês de maio 
deste ano, o estado do 
Rio de Janeiro imunizou 
2,4 milhões de bovinos e 
bubalinos, registrando o ín-
dice de 92,30% de animais 
vacinados contra a doença, 
ultrapassando a meta es-
tabelecida pelo Ministério 
da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento.

- Estamos avan-
çando rumo à retirada da 
vacinação contra a Febre 
Aftosa no estado, este é 
o nosso objetivo. Quero 
agradecer o empenho e 
colaboração dos produ-
tores rurais, secretarias 
municipais de agricultura, 
sindicatos rurais, empresas 
vinculadas e servidores da 
Defesa Agropecuária. Essa 
parceria é valiosa – desta-
ca o secretário de Estado 
de Agricultura, Marcelo 
Queiroz.

De acordo com o 
superintendente de Defesa 
Agropecuária, Paulo Henri-
que Moraes, o índice vaci-
nal alcançado é de extrema 
importância para manter o 
status de área livre com va-
cinação e é um dos fatores 
exigidos para avançar para 
a área livre de Febre Aftosa 
sem vacinação.

- O resultado nesta 
última etapa foi melhor do 
que o obtido na 1ª etapa 

do ano passado, demons-
trando a integração e o 
comprometimento de todos 
os envolvidos – acrescenta 
Moraes.

Este resultado con-
firma todo o cuidado e 
atenção dos produtores 
e servidores em relação 
à sanidade do rebanho, 
boas práticas e bem-estar 
animal. Vale lembrar que 
a participação durante as 
etapas de imunização é 
de grande relevância e 
a aplicação da vacina e 
a comprovação junto à 
defesa agropecuária são 
obrigatórias. O pecuarista 
que ainda não conseguiu 
comprovar a vacinação de-
verá enviar a declaração, 
mesmo após o encerra-
mento da etapa, mas esta-
rá passível de penalização.

Em caso de dúvi-
das, entre em contato com 
o Núcleo de Defesa Agro-
pecuária da sua região 
por meio deste endereço: 
https://bit.ly/2FUeQqT.

 
Participação dos muni-

cípios fl uminenses
Ao longo da primei-

ra etapa da campanha de 
vacinação, vários municí-
pios fl uminenses supera-
ram a marca de 95% do 
rebanho vacinado, além 
da cobertura vacinal ter 
atingido grande parte das 
propriedades existentes 
no estado.

Anvisa encerra análise de pedido 
de uso emergencial da Covaxin

Brasil registra 19,68 milhões de casos 
de covid-19 e 549,92 mil mortes

A Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária 
(Anvisa) decidiu por una-
nimidade, neste sábado 
(24), encerrar o processo 
que tratava da autoriza-
ção temporária de uso 
emergencial, em caráter 
experimental, da vacina 
Covaxin.

A decisão foi toma-
da após a Anvisa ser co-
municada pelo laboratório 
indiano Bharat Biotech 
Limited International que a 
empresa brasileira Precisa 
não possui mais autori-
zação para representá-la 
no país. A farmacêutica 
é a fabricante da vacina 
Covaxin.

A diretora Meiruze 
Freitas, relatora do pro-
cesso, destacou no voto 
que “o rompimento da 
relação comercial entre 

as empresas, bem como 
a decadência de requisito 
fundamental para a Auto-
rização de Uso Emergen-
cial, implica em impedi-
mento da manutenção e 
continuidade da avaliação 
do pedido. A negativa está 
ancorada ao princípio da 
eficiência, uma vez que 
seguir com uma avaliação 
técnica de uma petição 
já administrativamente 
corrompida implicaria em 
significativo desperdício 
de esforços e recursos da 
administração”.

Em nota, a agência 
informou que o processo 
“será encerrado, sem a 
avaliação de mérito do pe-
dido de autorização tempo-
rária de uso emergencial, 
em caráter experimental, 
protocolado pela empresa 
Precisa Comercialização 

de Medicamentos Ltda no 
dia 29 de junho deste ano”.

Estudos clínicos
Também pelo fato 

da Precisa não represen-
tar mais a Bharat Biotech 
no Brasil, na sexta-feira 
(23), a Anvisa já havia 
suspendido, cautelarmen-
te, os estudos clínicos da 
vacina Covaxin no país. 
Por determinação da Co-
ordenação de Pesquisa 
Clínica (Copec) do órgão, 
os ofícios comunicando 
a suspensão cautelar fo-
ram enviados ao Instituto 
Albert Einstein e à então 
patrocinadora do estudo, 
a empresa Precisa Co-
mercialização de Medica-
mentos Ltda. A aplicação 
da vacina em voluntários 
brasileiros não chegou a 
acontecer.

O Brasil já tem ofi cial-
mente registradas 549.924 
mortes em decorrência da 
covid-19 e 19.688.663 ca-
sos notifi cados. Desse total, 
18.349.436 pessoas se re-
cuperaram da doença. Os 
dados foram divulgados no 

início da noite deste domin-
go (25) pelo Ministério da 
Saúde, tendo como base 
informações disponibilizadas 
pelas secretarias estaduais 
de Saúde. Em 24 horas 
foram contabilizados 476 
óbitos e 18.129 novos casos 

de pessoas contaminadas.
De acordo com o 

balanço, há 789.303 casos 
sendo acompanhados, e 
3.427 óbitos em investiga-
ção.

Nos estados

São Paulo se man-
tém como a unidade federa-
tiva com maior número tanto 
de óbitos (137.236) quanto 
de casos (4.001.078). Em 
segundo lugar vem Minas 
Gerais com 49.832 óbitos 
oficialmente registrados; 

seguido do Paraná, com 
34.308 mortes; e Rio Grande 
do Sul, com 33.046 óbitos.

Vacinação
O Brasil já distribuiu 

164,478 milhões de doses 
de vacinas contra a covid-19 

para os estados e o Distrito 
Federal, de acordo com da-
dos do Ministério da Saúde. 
Foram aplicadas 131,895 
milhões de doses, sendo 
94,734 milhões da primeira 
dose e 37,161 da segunda 
dose ou dose única.


