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Pesseghini

Museu do B

O Cremesp abriu sindicância
paraanalisaracondutadoperito Guido Palomba no caso
Pesseghini. A investigação
corre sob sigilo desde 2013.

O Rio terá, a partir de 2015, uma
“filial” do Museu Imperial de
Petrópolis. Trata-se de imóvel
que era do casal Maria Cecília
e Paulo Geyer, no Cosme Velho, e foi doado ao Ibram.

OparecerdopsiquiatraapontouqueoadolescenteMarcelo sofria de transtorno mental, o que o teria levado a matar quatro familiares e se suicidado.RoselleSoglio,advogada dos avós do jovem, diz
que o perito tirou conclusões
infundadasedeudeclarações
à imprensa sem conhecê-lo.

Pesseghini 2
Palomba afirmou à coluna
que havia elementos para a
conclusão do laudo. Disse
não ter sido ainda notificado
sobreainvestigaçãoequenão
comenta o caso. Se o Cremesp entender que houve irregularidade, o médico pode
sofrer advertência – ou, no limite,teroregistrocancelado.

Muro alto
Celso Amorim tem reunião
com Dilma semana que vem.
Leva relatório sobre tráfico
depessoasda ONU mostrando que, nos últimos anos, o
Brasil se tornou porta de entrada para esse crime.
AOrganização culpaa má fiscalização das fronteiras do
País pela situação.

Work force
Às voltas com migrantes haitianos, estrangeiros no Mais
Médicoseoconstanteaumento de profissionais de fora no
mercadoformaldoPaís,oBrasil quer que a OCDE dê mais
atenção, daqui por diante, à
política de imigração.
O pedido foi feito em Paris
pelo ministro Manoel Dias,
do Trabalho. Desde 2012,
cresceu 51% o número de estrangeirosnomercado brasileiro. Só em 2013, foram
62.387 profissionais.

Dieta restrita
Restabelecido de infecção intestinal, Alckmin segue uma
“dieta rígida”, que consiste
em... almoçar todos os dias. O
governador, que admite ter
passadoperíodospulandoarefeição, avisa: “Já me dei alta. É
a vantagem de ser médico”.
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OConselhoConsultivodoinstitutotombou,estasemana,aColeção Geyer – acervo de 4.255
itens,entrelivros,álbuns,pinturas, gravuras, litografias e objetos de arte –, que está na sede do
museu, na cidade serrana.

Preju
A oposição corintiana não entende por que o clube alugou os
dois telões do Itaquerão nos 15
jogosqueotimemandounaarena este ano – a um custo total de
cerca de R$ 4,5 milhões.

ZOLTAN PREPSZENT

Motivo? Um telão novo, de alta
definição, custa R$ 3,5 milhões.

Para 2016
Ziriguidum ecoando nas quadras, um assunto bate à porta
de Fernando Haddad: a Fábrica do Samba. Orçada em R$ 126
milhões – e pelo menos três vezes adiada –, deve ficar pronta
só no fim do ano que vem.
A Prefeitura sugeriu à Liga das
Escolas de Samba estrear um
primeiro lote de barracões –
mas elas preferem esperar e se
mudar todas juntas.

1. Adriana Lima, na festa de
gala que a IWC armou para
celebrar o início da Art Basel. 2. Marina Diniz comandou os pick-ups da noite.
Já 3. Patricia Anastassiadis
participou de visita guiada
por Taissa Buescu na abertura da feira. 4. Taissa entre
Lissa Carmona e Fernanda
Feitosa. Tudo em Miami.
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NA FRENTE
●

Denise Fraga e Jaime
Spitzcovsky promovem bate-papo durante jantar pilotado por Ana Cury para celebrar o fim de ano do grupo
Minq (Mentes Inquietas) –
liderado por Marina Auriemo e Laura Zelmanovits.
Segunda-feira, no Shopping
Cidade Jardim.

● Dr. Máximo Ravenna comanda spa de emagrecimento em Colônia do Sacramento, no Uruguai. A partir de
segunda-feira.
● Sonia Diniz recebe para
lançamento do e-commerce
de sua Conceito: firmacasa.
Hoje e amanhã, nos Jardins.
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Empurra-empurra
Ha quem defenda que Miriam Belchior continue como gestora do PAC, ao lado
do novo ministro Nelson
Barbosa. Mas ela resiste.

Vai ou fica?
Um mistério ronda Cid Gomes. Ele diz que não quer ser
ministro da Educação – seu
nome teria sido cogitado por
Dilma – e pretende passar
um tempo no exterior. Sabese, porém, que anda procurando casa em Brasília.
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1. João Braga, Eliana Castro e Ricardo
Feldman lançaram o livro
Sapato de
Mulher – Um
Passeio Pelo
Imaginário
das Brasileiras. 2. Kalina
Bourgeois.
Anteontem,
na Livraria
Cultura do
Shopping
Iguatemi.

