


Em 2020 o professor João Alexandre concorreu 
pela primeira vez em uma eleição. Para o car-
go de prefeito de Poços de Caldas obteve pouco 
mais de 2.000 votos, por um partido que ajudou a 
implantar na cidade, o Solidariedade. Em entre-
vista para a One Weekend ele fala sobre o pleito 
do ano passado, os planos futuros e comenta a 
façanha de continuar no mesmo cargo no muni-
cípio de Machado apesar do governo da cidade 
ter tido no último ano três prefeitos diferentes.

Passado o período eleitoral, como você avalia 
sua participação nas eleições de 2020?

 Uma participação positiva, saí mais forte do 
que entrei. Era conhecido entre professores e 
artistas por ter sido o primeiro Secretário de Cul-
tura história de Poços. A eleição me trouxe novas 
amizades, percepções, maturidade e reflexões 
sobre a cidade. Uma grande experiência social. 
Ganhar ou perder é relativo, o importante foi o 
caminho percorrido com cárater e honestidade.

Algum arrependimento em relação a esse pro-
cesso eleitoral?

 Nenhum, por trás de um candidato está um 
gestor e organizador de processos. Fiz a cam-
panha mais barata de Poços, tive mais de 2000 
votos, não tenho dívidas de campanha, não me 
vendi e tudo que fiz, foi com pleno equilíbrio e 
convicção. Faria novamente. Avalio minha parti-
cipação nas eleições de Poços de Caldas como 
uma contribuição para o debate sobre a cidade 
que temos, e que queremos.

O Solidariedade é hoje um dos poucos partidos 
com diretório constituído em Poços de Caldas. 
Quais os planos para 2022? 

 O partido contará com candidatos da cidade 
para os cargos de Deputado Estadual e Fede-
ral?

 O partido está organizado, com novos fi-
liados e estamos planejando para termos em 
2022 candidatos a deputado estadual e federal 
A sinalização e o projeto da direção estadual é 
este. Poços de Caldas é uma cidade importan-
te. Estamos em busca de nomes e abertos ao 
diálogo. Um detalhe, o João Alexandre não será 
candidato.

O setor cultural sempre foi conhecido por sua 
agitação política. Nas eleições do ano passa-
do, porém, o que se viu foi um completo silêncio 
por parte desse grupo. Na sua visão, a que se 
deve isso?

 O silêncio ainda continua, nas eleições tive-
mos apoio de uma parcela do setor cultural, in-
clusive candidatos a vereadores na coligação 
ligados à cultura. Contudo a classe artística é 
dividida, e nas eleições foram também. A divi-
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são do setor cultural é prejudicial para Poços, o 
esporte elegeu vereadores ligados a área, um 
vice-prefeito. A cultura tem muita gente boa, 
politizada, talentosa, contudo existem as divi-
sões. 
A escolha de um vice mais conservador e liga-
do aos evangélicos pode ser visto como um erro 
estratégico, uma vez que você é visto como uma 
força mais progressista na cidade?

 Talvez. Contudo ganhei um grande amigo, 
Kamei, ou Pastor Kamei. Sua liderança evangé-
lica me trouxe um profundo respeito por ele e 
pela comunidade que atua, foi uma experiência 
interessante. Kamei tem uma conduta ética e 
ilibada, e digo mais: tem opiniões progressistas 
muito além do preconceito que impera na so-
ciedade de que todo pastor ou religioso cristão 
é conservador. Outro detalhe, seu nome eleito-
ral era Kamei, não utilizou do status de pastor 
para validar votos. Foi um prazer caminhar com 
ele.

Você integrou a equipe do ex-prefeito de Ma-
chado Julbert Ferre (Republicanos) que sofreu 
processo de impeachment. Permaneceu secre-
tário durante o curto mandato de Ana Gonçal-
ves (Solidariedade) e foi convidado pelo atu-
al prefeito Maycon Willian (PSB), um ferrenho 
opositor dos dois governos anteriores, para 
continuar como secretário na cidade. Qual o 
segredo para essa continuidade, algo tão raro 
na política nos dias de hoje?

 Gestão, eficiência, apresentação de resulta-
dos, elaboração de bons projetos e bom relacio-
namento com as pessoas. Do cidadão comum 
ao colega secretário. Do congadeiro ao verea-

dor fiscalizador. Trabalhar em governos é lidar, e 
gostar de lidar com as pessoas. Cidadãos estes 
que pagam o nosso salário.

Qual a sua visão sobre a gestão da Secretaria 
de Cultura do governo Sérgio Azevedo (PSDB)?

 Três Secretários passaram pela pasta, pes-
soas que respeito. Porém é visível que o gover-
no atual não tem um projeto para a cultura de 
Poços de Caldas. Todos os Prefeitos tiveram um 
ou mais projetos para a cultura. Luiz Antônio Ba-
tista criou a Julho Fest, Geraldo Thadeu apoiou 
a criação do Música nas Montanhas, Paulo Ta-
deu levou cultura para os bairros, Navarro criou 
a Sinfonia das Águas, Paulinho Courominas o 
Natal Encantado, Eloísio efetivou a Secretaria 
de Cultura e mais recursos para lei de incentivo 
e apoio do DME. E o Sérgio? Infelizmente, nada.

 O próprio atual secretário, grande servidor 
de carreira, pessoa que trabalhei, aprendi e en-
sinei se revelou uma pessoa de várias faces e 
fases na condução da Secretaria, o que reflete o 
silêncio político cultural que a cidade vive. Não 
na efervescência de talentos, mais de políticas 
públicas que coloquem a cultura no centro do 
debate. Não se tem projeto, a execução do pla-
no municipal de cultura caminha lentamente e 
atinge poucos agentes culturais. 

Quais os planos políticos futuros?

 Continuar atuando como Secretário de Cul-
tura e Turismo de Machado. O prefeito Maycon 
Willian tem bons projetos para o município. Em 
Poços continuar fortalecendo o grupo e am-
pliando frentes com outros partidos e lideran-



ças. Temos conversado com a Yula do Cidada-
nia, com o pessoal do Avante, Rede, PT, PC do B 
e outras lideranças e partidos. Somos do diálo-
go. Estou participando também na elaboração 
de projetos visando captação de recursos para 
Poços, independente de mandato eletivo. 

Qual sua avaliação dos governos, Sérgio Aze-
vedo, Romeu Zema e Jair Bolsonaro?

 O governo Sérgio não tem um projeto de ci-
dade. É um governo frio, seco, com a personali-
dade do próprio administrador, contudo a pan-
demia o elegeu, e o Dr. Mosconi carrega com 
sua experiência o governo nas costas e admi-
nistra a crise pandêmica que vivemos. 
 Zema é o favorito para se reeleger em 2022. 

É um gestor, porém falta nele um complemen-
to. Gestor público, com sensibilidade humana 
com os professores, diálogo com entidades de 
representação social e não apenas empresa-
rial, afinal, ele é o governador de todos, porém, 
diante da situação, faz um bom governo. 

 Jair Bolsonaro está morrendo pela boca, pe-
las declarações, pelo descontrole emocional, 
pela falta de estadismo e sensibilidade. 

 Sérgio se reelegeu pela pandemia, Bolso-
naro talvez siga o caminho de Trump, o atraso 
na vacinação e as mortes provocadas pela Co-
vid-19 é o panorama do momento e serão cre-
ditadas na conta do presidente. 

Somos tão Jovens, por João Gabriel Pinheiro Chagas



 
 Diário de uma Paixão é um clássico moder-
no, um filme de romance e drama que apesar 
de parecer ter um roteiro clichê, com certeza irá 
lhe surpreender do início ao fim.

 Na história, um senhor lê todos os dias um 
romance para uma senhora que está com a 
saúde e a memória degradada. Ele é sobre um 
jovem casal que se conheceu em um parque 
de diversões, mas foi separado pela família da 
jovem, por serem de classes sociais distintas. 
Noah escreve diariamente para Allie durante 
um ano inteiro, entretanto, não recebe respos-
tas, isto porquê a mãe de Allie intercepta todas 

as correspondências.

 Após sete anos sem receber notícias de seu 
amado Noah, Allie conhece um jovem soldado 
de família tradicional, e aceita se casar com o 
mesmo. Mas o destino ainda reserva uma sur-
presa, e próximo ao seu casamento, Allie reen-
contra Noah, e se vê dividida entre dois homens.
E para saber o desfecho desta história, é só tirar 
um tempo, e dar um pulinho na Netflix para as-
sistir ao filme completo.
 

O Melhor Amigo da Noiva, apesar do roteiro bem 
clichê, é uma boa comédia romântica, e mostra, 
que quando há amor, uma pessoa é capaz de 
tudo.
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Diário de uma Paixão.

O Melhor Amigo da Noiva.

 Existem as histórias de amor clássicas e os grandes filmes românticos que atravessam gera-
ções, falando ao coração do público de diferentes épocas. Casablanca, o agora renegado – por seu 
racismo implícito – …E o Vento Levou, Tarde Demais para Esquecer, Uma Linda Mulher, Ghost – Do 
Outro Lado da Vida ou Titanic.
 Mas a One Weekend decidiu fugir um pouco ao lugar-comum. E fez uma lista de outros roman-
ces que podem ser um bom entretenimento para o Dia dos Namorados, neste sábado, 12. Todos 
fazem parte do catálogo da Netflix!



 Tom é o melhor amigo de Hannah, e quando 
ela viaja para a Escócia à trabalho, ele percebe 
que é perdidamente apaixonado por ela.

Então, Tom espera ansiosamente a amiga re-
tornar de viagem para se declarar, mas quan-
do Hannah retorna, para a surpresa de Tom, ela 
está noiva de um escocês.

 Como são amigos, Hannah chama Tom para 
ser seu padrinho, e por mais relutante que ele 
esteja, aceita.

 Porém, ainda apaixonado, Tom faz de tudo 
para estragar o casamento e conquistar sua 
amada.

Hoje Eu Quero Voltar Sozinho é um filme brasi-
leiro, que foi baseado em um premiado curta-
-metragem, que leva o mesmo nome do longa.

 O enredo conta a história de Leonardo, um 
adolescente com deficiência visual, que luta 

para ser um jovem independente, apesar de 
suas limitações e da superproteção de sua mãe.

 Em meio a um turbilhão de sentimentos, sur-
ge Gabriel, um aluno recém-chegado ao colé-
gio, o qual faz com que Leonardo redescubra o 
mundo, a sua sexualidade e a si mesmo.

 Um filme que retrata de uma maneira deli-
cada alguns tabus da atualidade, e traz toques 
de drama e humor, que devem ser visto ao me-
nos uma vez. Também disponível na Netflix!.

 Ao completar 21 anos, Tim descobre que os 
homens de sua família possuem um grande se-
gredo, podem voltar no tempo. 

 Não há como ir para o futuro ou mudar gran-
des acontecimentos da história, só é possível 
voltar em momentos de sua própria vida e lu-
gares conhecidos. Ele vive as mil maravilhas e 
percebe como a oportunidade de poder con-
sertar acontecimentos cotidianos é boa, mas 
ele tem um objetivo simples: encontrar o amor.

Hoje Eu Quero Voltar Sozinho

Questão de Tempo



MODA & CONSUMO
 
 
 
 
 
 
 
 

Alexander Zverev, o número seis do ranking 
mundial do Tênis e uma das caras do cir-
cuito masculino, adicionou na última se-
mana mais um importante patrocínio à 
sua lista de apoios, ao confirmar a liga-
ção à Rolex, relojoaria que patrocina joga-
dores como Roger Federer, Juan Martín 
Del Potro, Grigor Dimitrov ou ex-tenistas 
como Ana Ivanovic e Caroline Wozniacki. 
 
 A marca, fortemente ligada ao tênis, tem 
sido muito criticada nas suas redes sociais 
por se associar ao jogador de 23 anos, sob 
o qual têm caído nos últimos meses acusa-
ções de violência doméstica, das quais mui-
tos dos seus patrocinadores fizeram ques-
tão de se demarcar.

 Premiado como Melhor Carro e Melhor 
Design do Ano no World Car of the Year 
de 2018, quando foi lançado, o Range Ro-

ver Velar ressurge em um modelo que já 
sai na frente em quesitos como tecnolo-
gia e potência. Agora, por exemplo, o SUV 
conta com motor seis cilindros acoplado a 
uma transmissão automática de oito velo-
cidades, indo de 0 a 100 km/h em apenas 
6,3 segundos e alcançando até 240 km/h. 
A mudança representa ainda uma redução 
de peso de quase 13 kg em comparação ao 
motor P380, uma das versões anteriores, e 
entrega torque instantâneo, menor emissão 
de gases e maior economia de combustível 
graças ao suporte do sistema híbrido-leve. 

 Velar também se destaca pelo conforto, 
praticidade e segurança: o volante multi-
funcional, costurado em couro, possui bo-
tões sensíveis ao toque e totalmente inte-
rativos que se comunicam com o painel 
digital de instrumentos. Aliás, a central de 
configuração do carro passa a ser coman-
dada pelo PIVI PRO, sistema de infoentrete-
nimento com conectividade Apple Carplay 
e Android Auto, e garante que o motorista 
sempre receba as últimas mudanças em 
mapas, aplicativos e funcionalidades do 
veículo via atualizações OTA (over the air). 
 
Para mais detalhes, acesse: www.landrover.
com.br.



 Com quase um ano de atraso, o Foo Fi-
ghters lança seu 10º álbum, intitulado 
Medicine at Midnight, E acerta ao apos-
tar em um tipo de sonoridade mais pop. 
 
 Segundo seu líder e fundador, Dave 
Grohl, os trabalhos do veterano David 
Bowie nos anos 80 inspiram o álbum. 
 
 Grohl, que também foi o baterista do Nir-
vana nos anos 90, cita Bowie porque, naquela 
época, seu som ficou mais próximo das rádios. 
E é assim que o ouvinte vai sentir a sonorida-
de desse Medicine At Midnight: com canções 
que tocariam facilmente em qualquer FM. 
 
 Esse ar de leveza nas canções foi moti-
vado principalmente pelo momento que 
todos nós estamos atravessando, com a 
pandemia do Covid-19 assolando o planeta. 

 
 O riff da faixa de abertura, Making A 
Fire, já dá uma boa amostra de o que a 
nova fase da banda traz. Depois vem Sha-
me Shame, um dos três singles escolhidos 
para divulgar o álbum nas rádios, com re-
frão cantado bem no estilo David Bowie. 
 
 Waiting Of War é, definitivamen-
te, a melhor do álbum. Tem um toque 
de rock mainstream, mas sem soar pie-
gas. Bem radiofônica. E mostra bem 
a evolução de Grohl como intérprete. 
 
 No Son Of Mine homenageia o vete-
rano Lemmy Kilmister, fundador do Mo-
torhead, falecido em 2015. Talvez por isso 
seja faixa mais pesada do disco. Mas sem 
fugir da proposta da banda para o álbum. 
 
 Há ainda outros bons momentos, 
como a singela Chasing Birds e a óti-
ma faixa-título Medicine at Midnight. 
 
 Grohl parece ter se inspirado nos ricos 
anos 70 para compor essa canção. No geral, 
o novo álbum vai agradar os antigos fãs e 
ajudar até a conquistar novos admiradores 
do grupo. Foi com certeza mais um acerto 
do Foo Fighters.
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