


Na One Weekend deste fim de semana nosso 
convidado é o jovem escritor poços-caldense 
Antônio Voorhees. Nesse bate-papo, falamos 
não apenas do seu mais recente livro, mas 
também sobre o processo criativo do escritor 
e como ele vê o mercado literário.  Quer sa-
ber como foi? Então, confira abaixo!

Como foi o seu despertar para a escrita?

 Você acredita que quando eu era criança 
eu não gostava de ler? Mesmo vendo toda 
a minha família ler, principalmente a minha 
irmã que sempre estava com um livro em 
mãos. A escola sempre fez a sua parte em 
incentivar a leitura, resumos, resenhas. Foi 
meio que na marra, quando eu tive aces-
so à um livro chamado “A Bolsa Amarela”, 
da Lygia Bojunga. Eu fiquei encantado com 
o enredo, com a personagem e não parei 
mais de ler. Até mesmo comecei a escrever, 

já que Raquel, a personagem do livro queria 
ser uma escritora. 

Como é a sua rotina de trabalho com a es-
crita? Você tem outras ocupações profissio-
nais além da escrita? Se sim, como concilia 
os dois?

 Eu tenho outra profissão. Eu quero con-
tinuar escrevendo e atirando no escuro até 
conseguir atingir um bom alvo que me faça 
ganhar mais com meus livros. E na verda-
de eu tenho que conciliar 5 vidas diferen-
tes dentro da minha: paternidade, estudos, 
vida de autor, trabalho, namoro e vida social, 
meus amigos! Tem dias que pareço prestes 
a explodir (risos).

Você tem alguma formação literária, estu-
da por conta própria ou escreve de maneira 
intuitiva? Como é o seu processo de busca 
por aprimoramento profissional?

 Eu estudei letras pela Universidade Pau-
lista. Logo, isso me ajuda a escrever melhor, 
porém eu tento padronizar meu processo 
de escrita em algo pessoal. Geralmente eu 
me emociono muito ao escrever um livro, 
sinto pavor quando escrevo terror e vi meu 
emocional de cabeça para baixo com meu 
novo livro de psicologia infantil. Já que esse 
é meu livro pessoal, particular. É primordial 
o autor sentir algo além de apenas se sen-
tar e escrever. 

Ainda falando sobre o seu processo de cria-
ção, quais são os desafios de ser um escri-
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tor? Existe um certo medo de não corres-
ponder às expectativas? Como você vence 
os bloqueios criativos de modo geral?

 Eu não tenho muitos bloqueios, quase 
nenhum, mas ser um escritor no Brasil é de-
safiar a lei da lógica, é ser teimoso pra ca-
ramba. Você precisa se destacar de alguma 
forma, precisa ter um bom conteúdo e uma 
editora que te impulsiona. O maior desafio é 
esse. Já que sou um escritor independente 
tive que me cercar de um bom conteúdo, 
capa bem chamativa, mandar o press rele-
ase primeiro para meus amigos da impren-
sa e correr atrás de marketing. Fiz mesmo 
um mini curso de marketing focado no meu 
livro novo. Essa junção de coisas esta me 
rendendo frutos incríveis e deixa meus de-
safios de autor bem menos ameaçadores. 

Quantos livros você tem publicados? Você 
pode falar um pouco sobre as suas obras?

 De forma convencional tenho dois livros: 
um de terror e outro de auto ajuda. “O Baú de 
Maldições e agora “A Metade do Meu Enzo”. 
Fora esses tenho três para leitura gratuita 
para download ou para o wattpad: “Ave Sa-
tani”, “O Assustador e Doentio Livro de His-
tórias de Terror” e “Folclore Sangrento”. Jun-
tos eles somam 10 mil leitores.

Como você vê o mercado editorial para os 
novos autores? Quais são os principais de-
safios para quem quer publicar?

 Esse sim é o maior desafio do autor bra-

sileiro e iniciante, até mesmo para leis de 
incentivo. A Rouanet e as grandes editoras 
querem os números, os seguidores, os ins-
critos do youtube o prestígio que o autor já 
tem. Nada de publicar o livro porque ele é 
bom! Não é errado de forma alguma, porém 
muitas dessas publicações nem sequer são 
de um escritor. Porém isso torna a vida do 
novo autor exaustiva. Afinal, quais as chan-
ces do novo autor perto de um Lucas Neto 
da vida? Não desmerecendo o trabalho dele 
como youtuber, por favor! Mas eu posso es-
trumar meu jardim com o conteúdo do livro 
dele.

“A Metade do Meu Enzo” fala sobre uma ex-
periência particular sua. Como foi reunir 
esse material e transformar a sua experi-
ência em um livro?

 O conteúdo do meu livro novo é super 
pessoal e emocional. Veio de uma ativida-
de sugerida por minha terapeuta e que se 
tornou em algo muito maior, e é esse o ob-
jetivo do livro, usar minha experiência como 
exemplo e ao mesmo tempo informar, incen-
tivar e alertar outros pais, avós, padrinhos. A 
mensagem é simples: muitas crianças estão 
sendo massacradas psicologicamente pela 
rivalidade e ego dos pais que se separam. 
Onde está a responsabilidade afetiva? E a 
psicóloga Bárbara Martins, a advogada Fa-
biana Canciam e Ricardo Senegal, se junta-
ram a mim para agregar ainda mais conhe-
cimento.

Das informações e estudos que você buscou 



para escrever o livro, qual foi o que mais lhe 
chamou sua atenção?

 Algumas coisas no processo da criação 
e desenvolvimento do meu livro foram mui-
to marcantes. Eu entrevistei muitas crianças 
criadas por pais separados e por avós, qua-
se todas disseram se sentir culpadas pela 
separação dos pais. Várias delas choraram 
na entrevista, todas se sentiam divididas e 
confusas. Por várias vezes interrompi a en-
trevista para chorar no banheiro, para estar 
forte e dar apoio as crianças.  Já os adultos 
entrevistados me chocaram por muitas ve-
zes com frases “eu não consigo passar por 
cima do meu orgulho quando o assunto é 
meu/minha ex”, “então praticamente o Enzo 
tem duas mães” e foi aprovação unânime 
quando levantei a questão:  “um pai que faz 
o mínimo ou metade do que a mãe faz, ele 
fica acima da média?” E a resposta foi “sim”! 
Terrível! No final meu emocional ficou des-
pedaçado, por estar vivenciando a realida-
de dos entrevistados de forma intensa, por 
ter meu pequeno envolvido em tudo isso e 
por não poder fazer nada, a não ser finalizar 
o projeto e torcer para que ele ajude pelo 
menos metade de quem ler.

Transformar a linguagem jurídica, por 
exemplo, em algo de fácil compreensão foi 
um desafio?

 O motivo maior do inferno causado na 
cabecinha e na vida das crianças é a parte 
que envolve o judiciário. Pensão alimentícia, 
guarda, visitas. Tudo é um tabu e um jogo 

que ninguém quer sair perdendo. Mas que 
a peteca do jogo é o filho! Basicamente é 
isso! Então decidi falar sobre esses pontos e 
as alternativas que tive na época para pou-
par o meu filho. Por isso decidi convidar a 
Fabiana, advogada familiar, para reforçar es-
ses assuntos. Pretendo fazer uma live com 
ela respondendo essas questões logo, lá no 
meu instagram.
Qual a principal mensagem que você deixa 
para pais e mães de “um Enzo”?

 Gente, eu acho muito estranho pais e 
mães dizerem que amam, que morreriam e 
matariam por eles, uma afirmação que cai 
por terra no momento em que vocês falam 
mal um do outro perto deles. Quando vo-
cês disputam a atenção e o carinho deles, 
usando a rivalidade como motivação. Que 
amor é esse? Será que vocês amam tanto 
os filhos assim ou o amor próprio e o ego é 
muito maior?

Quais são seus projetos futuros?

 Vou te passar um furo! (Risos). Irei pro-
mover “A Metade do Meu Enzo” por pelo 
menos 12 meses. Mas paralelamente a ele 
tenho alguns projetos musicais para lançar 
esse ano ainda. Parcerias saindo do forno. 
Não vou falar muito para não estragar a sur-
presa! Aproveito para lembrar que terão va-
rias lives em eventos literários pelo país e 
que meu livro já esta na pré-venda. Só me 
chamar no instagram para reservar. O públi-
co em geral terá acesso a partir do dia 20 de 
Agosto! Gratidão!



Por Rodrigo Costa

Monotrilho
Que a proposta de 1,5 bilhões de reais para 
reativação do monotrilho é uma das mais 
absurdas da história de Poços de Caldas 
não preciso sequer comentar. O que sur-
preende, no entanto, é o completo silêncio 
de diversos grupos da sociedade e da mídia 
que são incapazes de questionar o projeto 
ou os valores apresentados. De factóide em 
factóide, o prefeito Sérgio Azevedo conti-
nua tocando o gabinete da ilusão enquanto 
a população dá de ombros. A pergunta que 
fica é: até quando?

VAR
O vereador Kleber Silva (NOVO) ao copiar 
um projeto de lei de outra cidade e apre-
sentá-lo na Câmara Municipal de Poços de 
Caldas como se fosse de sua autoria se es-
queceu da regrinha número um do pior alu-
no dos tempos de escola: “pode copiar, mas 
não faz igual”. Aliás, fica a pergunta: teria ele 
colado no criterioso processo seletivo do 
partido? Chama o VAR, André Vilas Boas!

Geraldinho 34
Semana passada, em uma entrevista a uma 

rádio web, o ex-prefeito Geraldo Thadeu te-
ceu diversos elogios a Bolsonaro e seu go-
verno. Relembrou, inclusive, o tempo em 
que foram colegas de Congresso e jogavam 
futebol juntos. Por mais estranho que possa 
ser a idéia de vermos Geraldo Thadeu ba-
tendo uma bolinha, tudo indica que de fato 
isso acontecia. Resta saber se o ex-prefei-
to poços caldense fazia parte dos “com ou 
sem camisa”. Se fazia parte dos “com cami-
sa” arrisco a dizer que o número do unifor-
me era o “34”. 

Argumentos
Ciro Nogueira é o novo ministro da Casa Ci-
vil. A Casa Civil é o ministério mais importan-
te do governo. Ciro Nogueira é presidente 
do Progressistas, o antigo PP, que também 
já foi o PPB de Paulo Maluf. Ciro Nogueira é 
velho parceiro de Lula. Ciro Nogueira já cha-
mou Bolsonaro de fascista. O Progressistas 
foi o principal parceiro do PT no petrolão. 
Proporcionalmente, tem mais parlamenta-
res pegos na Lava-jato do que o próprio PT. 
Bolsonaro entregou o governo, de porteira 
fechada, ao Centrão. Se gritar pega Centrão, 
não fica um, meu irmão. Vai, amigo bolsona-
rista, defende aí. Eu sei que você vai arrumar 
um jeito.

Rodrigo Costa é jornalista e presta consultoria em Marketing Político. 
Fez parte de equipes de campanhas eleitorais em São Paulo e coorde-
nou campanhas eleitorais em Poços de Caldas.

BASTIDORES



Por Marcelo Leme

Espaguete inspirado no pomodori pelati e 
corações de alcachofra

Ingredientes
4 Tomates (preferencialmente o holandês) | 
200gr de Corações de alcachofra | Um pu-
nhado de espaguete |  Azeite | Sal | Pimenta 
do reino | Manteiga | Ervas de preferência 
e queijo parmesão ralado para finalizar, se 
desejar. 

Receita
Separe uns 3 ou 4 tomates (preferencial-
mente o holandês) e os lave bem. Queime 
as peles dos tomates para retirá-la com mais 
facilidade e dar um gostinho defumado na 
polpa. Após, retire o miolo. Em uma panela 
com água fervente e sal, coloque os toma-
tes para cozinharem por 4 minutos. Retire 
e reserve. Acerte o sal. Na mesma panela, 
aproveite a água e coloque o espaguete. 
Durante o tempo de cozimento da massa, 

coloque os corações de alcachofra limpos, 
temperados com azeite, sal e pimenta em 

uma frigideira com 
manteiga. Grelhe 
todos os lados, até 
quase tostar. Quan-
do o espaguete esti-
ver al dente, escorra 
a água. Na frigidei-
ra com a alcachofra, 
coloque o espague-

te e misture. Coloque os tomates e misture, 
soltando o líquido. Acerte o tempero (sal e 
azeite, se desejar) e sirva de maneira rústi-
ca. Se quiser, acrescente ervas frescas ou 
parmesão ralado na finalização. Aproveite 
tomando um bom Merlot!

Marcelo Leme é realizador e curador cinematográfico. Enófilo apai-
xonado e cozinheiro aventureiro, adora cozinhar para amigos e 
acredita muito nos brindes que os encontros proporcionam.
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Por Luis Gustavo Campos

O Começo – Parte 1.

Esta semana me fizeram uma pergunta sim-
ples, que confesso que nunca havia parado 
para pensar: “Onde começou seu gosto por 
livros, séries e filmes?”.

A primeira série que me lembro de assis-
tir foi Arquivo X (X-Files), que teve a trans-
missão original iniciada em 10 de setembro 
de 1993, e transmitida no Brasil pela Fox e 
a partir de 1994 pela Rede Record, aos do-
mingos, às 19h.

Com as famosas frases “A verdade está lá 
fora”, “Não confie em ninguém” e “Eu quero 
acreditar”, Arquivo-X é uma série de ficção-
-científica criada por Chris Carter e acompa-
nhava os agentes Especiais do FBI Fox Mul-
der (David Duchovny) e Dana Scully (Gillian 
Anderson) que investigavam os Arquivos-X, 
casos não solucionados envolvendo fenô-
menos paranormais. Mulder acredita em 

paranormalidade, enquanto Scully é uma 
médica cética designada a fazer análises 
científicas das descobertas de Mulder e 
propor alternativas racionais para seu tra-
balho e em meio a tudo isso, tonam-se alvo 
de tramas conspiratórias.

A série original contou com 9 temporadas, 
entre 1993 e 2002, foi premiada com o Glo-
bo de Ouro de Melhor Série Dramática de 
Televisão em 1994, 1996 e 1997 além de vá-
rios prêmios Emmy ao longo dos 9 anos e se 
tornou um marco na cultura pop dos anos 
90 e chegou a ser líder de audiência em vá-
rios países, inclusive no Brasil.

2 filmes também foram lançados, 
The X-Files: Fight Future (1998) 
que fazia a ligação da quinta para 
sexta temporada e dez anos de-
pois foi lançado The X-Files: I Want 
to Believe (2008), que conta uma 
história 6 anos após os eventos da 
nona temporada.

Em 2015, devido ao grande suces-
so do filme de 2008, a Fox anun-
ciou o retorno da série, em forma-

to de minissérie, com os atores principais 
atuando em seus personagens. A décima 
temporada foi exibida em 2016 enquanto a 
11ª temporada foi exibida em 2018, porém, 
após muitas críticas, a série foi encerrada.

Além de todas as mídias “X-Files”, Chris Car-
ter criou o spin-off The Lone Gunmen (O Pis-
toleiro Solitário), que conta a história dos 3 
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amigos de Mulder que aparecem na série 
original que investigam atividades secre-
tas do governo americano, porém não teve 
muito sucesso no Brasil.

A série foi retirada da Netflix e da Amazon 
Prime recentemente e, devido à desconti-
nuidade da marca Fox (substituída pela mar-

ca ‘Star’) após sua aquisição pela Disney. 
A Fox Play também foi extinta, tirando o úl-
timo lugar onde a série estava em catálogo. 
Ainda não anunciado, a expectativa dos fãs 
é que a série entre no serviço de streaming 
Star + que será iniciado dia 31 de agosto des-
te ano.

Luis Gustavo Campos é machadense  e tem 27 anos. Torcedor fa-
nático do Flamengo, sempre encontra um tempo para acompanhar 
suas séries e filmes favoritos.



Por Yula Merola

Impacto da liderança feminina no enfren-
tamento da Covid-19

 A imprensa brasileira destacou essa se-
mana uma prévia da pesquisa de pesquisa-
doras do Insper, da USP e da Universidade 
de Barcelona intitulado “Sob Pressão: a Li-
derança das Mulheres Durante a Crise da 
Covid-19”.

 A pesquisa realizada em cidades brasi-
leiras oferece a primeira evidência de que 
ter mulheres no poder durante uma pande-
mia ajuda a salvar mais vidas do que ter um 
homem na cadeira e que cidades com pre-
feitas têm 43% menos mortes por covid.

 Por isso, resolvi escrever sobre as mu-
lheres em cargos de liderança e o combate 
à pandemia.

 O assunto igualdade de gênero não 
pode ser discutido somente no mês de mar-
ço, tem que ser uma pauta que deve estar 
na elaboração de políticas públicas, princi-

palmente neste momento de crise 
sanitária e econômica onde mais 
de 800 mil mulheres perderam os 
seus empregos. E essa discussão 
reflete na baixa representatividade 
da mulher em posições de lideran-
ça, pois de acordo com o relatório 
do Women in the Workplace 2020, 
as mulheres contribuem muito para 
a cultura de inclusão. As mulheres 
são mais proativas em orientar e 
patrocinar outras mulheres. E em 
situações de extrema complexida-
de como o combate a pandemia as 
mulheres trazem maior inteligência 

emocional para o local de trabalho e assim 
conseguem lidar melhor e os resultados são 
melhores.
 Basta observarmos os países que são li-
derados por mulheres atualmente, tais como 
Angela Merkel (atual chanceler do país des-
de 2005) ou Tsai Ing-Wen ( da República Po-
pular da China e atual presidente de Taiwan 
desde 2016). Fica muito claro como mulhe-
res sabem gerenciar crises e possuem for-
tes posicionamentos em tempos difíceis. 

 E estas lideranças estão sendo elogia-
das na mídia e nas redes sociais por suas 
atitudes, bem como pelas medidas que in-
troduziram em face da atual crise global de 
saúde. Mas o que as diferem de outras lide-
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ranças?  Todas as medidas tomadas foram 
feitas com muita transparência e respeito às 
diretrizes da ciência. 

 A pandemia só nos evidenciou o quanto 
precisamos mudar o perfil das nossas lide-
ranças, seja de países, seja de empresas. E 
que as lideranças sejam exercidas de forma 
mais autêntica e orientada às pessoas, com 
um olhar mais humanitário de atenção e 
cuidado. Mulheres tendem a fazer isso mais 
naturalmente.

 Muitas pessoas confundem estas atitu-
des como bondade e sabemos que não é. 
Trata-se de uma estratégia para obter moti-

vação e alto desempenho da equipe.
 Uma pesquisa realizada pela Universi-
dade Federal de Santa Cantaria, divulgada 
em janeiro de 2021 comparando as práticas 
de prevenção à COVID-19 em países lidera-
dos por mulheres e por homens e verificou 
que há carência de mulheres como líderes 
mundiais.

 Então deixo aqui uma reflexão que pre-
cisamos ter mais igualdade de gênero dife-
rentes segmentos da sociedade entre ho-
mens e mulheres, que pode ser a primeira 
etapa para que rompam com o paradigma 
da supremacia masculina nas diferentes es-
feras da sociedade.

Farmacêutica-Bioquímica e Pesquisadora da UNIFAL.
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