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Minas Gerais
Um pouco da riqueza literária, histórica 
e gastronômica das Minas Gerais poderá 
ser conferida em uma série de 8 palestras 
virtuais, que marcarão as comemorações, no 
Judiciário mineiro, dos 300 anos da instalação 
da Capitania das Minas Gerais. As palestras 
online são resultado de uma parceria entre 
o Tribunal de Justiça de Minas Gerais e o 
Instituto Histórico e Geográfico de Minas 
Gerais. Com início esta semana segue até 15 de 
outubro, sempre às 19h, as palestras poderão 
ser acompanhadas pelo canal do IHGMG no 
YouTube https://www.youtube.com/channel/
UCLpZKgZkEZqNoKsrFuaLQtQ

EM MOSSORÓ
O presidente do Sistema Fecomércio 
RN e do Conselho Deliberativo 
do Sebrae RN, Marcelo Queiroz, 
cumpriu agenda ontem em Mossoró. 
Ele esteve reunido com a prefeita 
Rosalba Ciarlini, quando entregou o 
estudo feito pelo Senac RN sobre a 
viabilidade da revitalização da Praça 
da Convivência da cidade. O encontro 
aconteceu na Prefeitura.

Dados da corrupção
Quão vergonhoso e absurdo o montante 
de dinheiro desviado no Estado do Rio 
Janeiro devido à corrupção. Políticos 
que administram o patrimônio público 
em benefício próprio. Os números são 
alarmantes. A coluna reproduz na sequência 
parte de uma matéria publicada no Jornal 
O Globo, com dados que revoltam qualquer 
cidadão.

*** Nas últimas décadas, foram inúmeros os 
escândalos no RJ que levaram para a cadeia 
governadores, deputados e até conselheiros 
do Tribunal de Contas do Estado, que 
deveriam zelar pelo dinheiro público. 
Levantamento feito pelo O Globo junto a 
órgãos de controle identificou que esquemas 
de propinodutos movimentaram, segundo 
denúncias, mais de R$ 6,1 bilhões desde 
1999 em superfaturamento, pagamentos 
irregulares e lavagem de dinheiro envolvendo 
autoridades.

*** O levantamento começou em 1999, 
quando Anthony Garotinho governava 
o Rio. Em 2003, estourou o escândalo.  
Ainda em 2003, a Justiça Federal do Rio 
condenou 22 réus do propinoduto. Dos 
cinco governadores que assumiram desde 
1999 — sem contar os vices que ocuparam o 
cargo —, apenas Wilson Witzel não foi preso, 
mas foi afastado pelo Superior Tribunal de 
Justiça em 28 de agosto, suspeito de desvios 
na Saúde.

*** Com tantos casos de corrupção, o MPRJ 
lançou a plataforma Radar, em que é possível 
verificar o superfaturamento de contratos, 
investigados desde 2017, mas referentes aos 
ocorridos a partir de 2005. Os dados são 
numéricos, sem especificar o caso em si, 
mas informam prejuízos em todas as esferas 
de governo. No Estado, o superfaturamento 
de contratos soma R$ 3,35 bilhões. Matéria 
completa em O Globo.

Menu italiano
Mudando de assunto. O italiano Sandro 
Regoli, proprietário do Ristorante e Pizzaria 
Siciliana, avisando a coluna que aproveitou 
o período de isolamento social para dar uma 
repaginada no espaço. A casa, localizada na 
avenida Nascimento de Castro no bairro de 
Lagoa Nova, volta a todo vapor, com todas 
as medidas de segurança que o momento 
requer. O restaurante celebra o sucesso de 
seu serviço delivery que continua a mil.

O SPAÇO GUINZA promovendo o 
“15º Encontro de Noivas e Debutantes”. 
Com realização no próximo dia 29, o 
evento acontecerá das 14h às 22h, e promete 
apresentar muitas novidades.

A colunista com a magistrada Sandra Elali, em noite 
de show da sua filha Marina Elali, no Teatro Riachuelo

Casal Paulo Macedo e Laís, coordenando mais um 
Encontro de Noivas e Debutantes, no Spaço Guinza

Do acervo da colunista, o bioquímico Roberto Chaves 
com sua amada Daniela, em movimentado evento

Presidente da Fecomércio, Marcelo Queiroz, esteve em 
Mossoró e foi recebido pela prefeita Rosalba Ciarlini
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