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Cuidado!!!
Original do grego, zélos é uma grande 
energia, entusiasmo em defender uma causa 
ou objetivo. No nosso português, zelo virou 
sinônimo de cuidar, mas, o ZELO a que me 
refiro agora, é uma terceirizada que presta 
serviços à URBANA. Chega informação 
à coluna que o coordenador jurídico da 
Companhia, Igor Veríssimo, foi funcionário 
da Zelo, prestando serviço à SEMSUR, na 
época tendo como secretário, Jonny Costa.

*** Na mesma época, o Sr.  Joseildes 
Medeiros, conhecido como “Gigante”, 
também era empregado da empresa Zelo. 
Atualmente, Josenildes, que é amigo de Jonny 
e do prefeito Álvaro Dias, é presidente da 
Companhia de Serviços Urbanos de Natal, 
contando com a assessoria jurídica do seu 
então colega da Zelo, hoje companheiros 
novamente na URBANA. É um caso a ser 
investigado, ou é só uma mera coincidência? 
Estamos de olho!!!

A Ouvidoria das Mulheres
É um canal especializado da Ouvidoria 
Nacional do Ministério Público, para o 
recebimento e o encaminhamento de 
demandas relacionadas à violência contra 
a mulher, que recebeu 880 denúncias no 
primeiro ano de funcionamento. O número 
compreende o período de 21 de maio de 
2020 a 21 de maio deste ano e inclui os 
Estados brasileiros, o Distrito Federal e cinco 
países, além de casos em que não houve 
identificação da origem dos lugares. 

*** A maior quantidade de denúncias foi do 
estado de São Paulo: 365, o que representa 
41%. Em seguida, aparecem o Rio de Janeiro, 
com 107; Bahia, com 62; Minas Gerais, 
com 55; e o Paraná, com 35. As denúncias 
recebidas pela Ouvidora da Mulher são 
relativas a diversos tipos de delito: violências 
física, patrimonial, psicológica e sexual, além 
de assédios moral e sexual, agressão, ameaça, 
abuso sexual, estupro, cárcere privado e crime 
digital. 

LÍDERES DO G7 chegaram a um 
consenso sobre a necessidade de uma 
abordagem conjunta para responder às 
exportações da China, com preços baixos 
demais, e aos abusos de direitos humanos do 
país, foi o que afirmou uma autoridade sênior 
do governo dos Estados Unidos. Matéria 
completa no portal Terra. 

ANIVERSÁRIOS O parabéns da coluna 
hoje vão para o desembargador João Rebouças, 
o jornalista e empresário da comunicação 
Felinto Rodrigues e o querido José Bernardo. 
Também celebrando a mesma data a 
odontóloga Patrícia Monte.

As jornalistas Mariana Rocha e Heloísa Guimarães, 
ambas esperando a chegada da cegonha ainda este ano

Vivas para o jornalista e empresário da comunicação 
Felinto Rodrigues, brindando hoje mudança de idade

A odontóloga Patrícia Monte, aniversariando hoje, em 
click com a mamy Nevinha e seu herdeiro Duartinho

Fator de risco
Pesquisa publicada na revista científica “Annals 
of the American Thoracic Society”, aponta que 
a asma não é um fator de risco para quadros 
graves de Covid-19. Segundo os cientistas, 
uma revisão de estudos internacionais mostra 
um número baixo de asmáticos entre os 
pacientes hospitalizados com Coronavírus. 
Um grupo de pesquisadores da Unicamp, 
também avaliou a relação entre o diagnóstico 
prévio de asma e o desenvolvimento do vírus, 
e percebeu que somente 1,6% dos pacientes 
tinham diagnóstico prévio de asma.

ESPECIARIAS
A jornada das ervas e especiarias 
do cultivo na horta ao processo de 
transformação, e a chegada na mesa de 
casa, ganhou uma visão criativa através 
de 3 mini documentários que serão 
exibidos nas redes sociais da Kitano. 
O chef Rodrigo Hilbert faz a 
apresentação dos filmes, que podem ser 
conferidos através do site www.kitano.
com.br/estagiario

Os parabéns da coluna para o desembargador João 
Rebouças, que amanhece celebrando aniversário
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