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OLHAR INDISCRETO     

*Colaborou com a coluna Edson Moraes.

Para quem defende o que acontecia no País nos últimos 
quatro anos, agora é hora de perguntar o que sentiria sa-
bendo que sua privacidade estava sendo invadida 24 horas 
por dia. O pior: o invasor sendo o próprio governo, exa-
tamente o responsável pela segurança do cidadão e pela 
garantia do direito de cada um à sua privacidade.    

O presidente empossado, Jerson Domingos, e o governador Eduardo Riedel (PSDB)   

Os deputados estaduais Junior Mochi (MDB) e 
Londres Machado (PSDB), com o secretário de Estado 
da Casa Civil, Eduardo Rocha   

O procurador jurídico do TCE-MS, André Puccinelli 
Júnior, e o pai, ex-governador André Puccinelli (MDB)   

As irmãs e empresárias Lyandra Domingos e Ana 
Flávia Domingos   

A querida prefeita da Capital, Adriane Lopes (Patriota), e o 
marido, deputado estadual Lídio Lopes (Patriota)   

O procurador-geral de Justiça do Ministério Público 
do Estado, Alexandre de Lacerda, e o presidente do 
TJMS, desembargador Sérgio Fernandes Martins   

As irmãs Leila Domingos, Reni Domingos dos Santos e 
Tereza Domingos Name   

O vice-presidente do TJMS, Dorival Renato Pavan, e o 
secretário de Fazenda do Estado, Flávio César 

O presidente do TRE-MS, Julizar Trindade, e a 
senadora Soraya Thronicke (União Brasil)   

Os conselheiros aposentados Cícero de Souza e 
Marisa Serrano, com o conselheiro e corregedor-geral 
Osmar Jeronymo   

Os deputados federais Marcos Pollon (PL) com 
Dagoberto Nogueira (PSDB) e o médico e presidente 
da Cassems, Ricardo Ayache  

O presidente do Tribunal de Contas, Jerson Domingos, 
e a esposa, Patrícia Fagundes   

O governador Eduardo Riedel (PSDB) com os 
conselheiros Flávio Kayat e Márcio Monteiro e o 
procurador-geral de contas do TCE-MS, João Antônio 
de Oliveira Martins   

PENSAMENTO DO DIA   

NA LEMBRANÇA GOSSIP   IMPERDÍVEL 
Personagem da cidade, já tido como arroz de festa e que 

adora aparecer, tem como marca registrada a ingratidão. Quem 
o promove vira alvo de sua língua ferina que não mede esforços 
para inventar histórias e sair falando mal de quem só lhe dedicou 
espaços nobres na imprensa. Engane-me, que eu gosto.   

Hoje, a partir das 19h30, a Associação dos Artistas Visuais 
Profissionais de Mato Grosso do Sul – a Confraria Sociartista 
(avenida Nelly Martins, entre ruas Diogo Bernardes e Mário 
de Andrade) – receberá legiões de culturetes. Será a primeira 
exposição de 2023, chamada “De Fora Para Dentro – A Moldura 
como Princípio do Processo Criativo”. A expô ficará aberta por 
30 dias. A Confraria reúne mais de 40 artistas.   

Não deixe nunca de sorrir. É melhor chegar à velhice com 
rugas no rosto do que com estria no coração.   

O mito Ayrton Senna faria, hoje, 63 anos se não tivesse 
morrido em um acidente na Curva Tamburello, no Circuito de 
Ímola, disputando o GP de San Marino em 1º de maio de 1994. 
Paulista de nascimento e defensor do Brasil em sua jornada 
de tricampeão da Fórmula-1, Senna cunhou uma frase sobre 
seu espírito de competição: “Vencer é o que importa. O resto é 
consequência”. 
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POSSE DOS NOVOS DIRIGENTES DO TRIBUNAL DE CONTAS DE MS      

Um homem que nasceu há 72 anos e soube, com muito trabalho, acompanhar a evolução dos tempos tem muito o que 
comemorar. E foi com espírito de celebração que o conselheiro Jerson Domingos assumiu a presidência do Tribunal 
de Contas pelos próximos dois anos, à qual apresentou o novo modelo de gestão pública que pretende implantar, tendo 

ao seu lado no corpo deliberativo o conselheiro Flávio Esgaib Kayatt na vice-presidência e o conselheiro Osmar Jeronymo na 
corregedoria-geral. A posse na manhã de sexta-feira 17, foi das mais prestigiadas, com a presença de autoridades, convidados 
de várias partes do Estado, transformando a ocasião num momento único. Domingos assumiu prometendo muito trabalho e 
fazer um Tribunal de nossos sonhos, oferecendo um bom resultado aos jurisdicionados, que não a penalização, mas, sim, no 
empréstimo das experiências daquilo que sabem para aproximar a sociedade cada vez mais do Tribunal de Contas. Jerson 
Domingos, que já foi presidente da Assembleia Legislativa por quatro ocasiões e deputado estadual por cinco mandatos, é um 
nome que soma experiência e know-how. Estou feliz em vê-lo à frente da presidência e com as novidades que soube que vêm 
pela frente. Entre as autoridades que prestigiaram a posse do novo presidente do TCE-MS, estavam o governador Eduardo 
Riedel (PSDB); os secretários da Casa Civil, Eduardo Rocha, e de Fazenda, Flávio César; a procuradora-geral do Estado, Ana 
Carolina Ali Garcia; os conselheiros aposentados Ruben Figueiró, Cícero de Souza e a conselheira Marisa Serrano; a prefeita 
de Campo Grande, Adriane Lopes (Patriota); o ex-governador do Estado André Puccinelli (MDB); a senadora da República 
Soraya Thronicke (União Brasil); os deputados federais Geraldo Resende (PSDB), Dagoberto Nogueira (PSDB), Marcos Pollon 
(PL) e Camila Jara (PT); os deputados estaduais Londres Machado (PSDB), Junior Mochi (MDB), Lídio Lopes (Patriota), Ro-
berto Hashioka (União Brasil), João Henrique Catan (PL). O defensor público-geral, Pedro Paulo Gasparini. O presidente do 
TRT 24ª, João Marcelo Balsanelli. Os presidentes do TJ-MS, Sérgio Martins, e do TRE-MS, desembargador Julizar Barbosa 
Trindade, além dos desembargadores do TJMS Carlos Eduardo Contar, Eduardo Machado Rocha, Elizabete Anache, Júlio 
Roberto Siqueira Cardoso e Marco André Nogueira Hanson. Confira alguns flashes…   


