


Em meio a uma grande renovação nas elei-
ções de 2020, Dra. Regina Cioffi, após 4 
anos, conseguiu retornar à Câmara Munici-
pal de Poços de Caldas. Neste primeiro ano 
do novo mandato, colocou sua experiência 
legislativa à disposição da casa e apresen-
tou projetos de lei que já tiveram aprovação 
do Executivo. Em entrevista à One Weekend, 
ela fala sobre seu trabalho, confirma com 
exclusividade os planos de uma candidatu-
ra para 2022 e comenta a polêmica envol-
vendo o vereador Claudiney Marques (PSDB) 
essa semana.

Poucos foram os vereadores que consegui-
ram se reeleger em 2020 e a senhora foi a 
única ex-vereadora que conseguiu retor-
nar à Câmara. Qual a sua análise do pro-
cesso eleitoral do ano passado?

Eu fiquei fora da Câmara Municipal por 4 
anos, depois de duas legislaturas conse-
cutivas. Em 2020 tivemos uma eleição re-
alizada em meio a uma pandemia e um 
processo eleitoral com abstenção acima 
da média. Essa abstenção tem aumenta-
do a cada ano, o que se atribui a desilusão 
de parte expressiva do eleitorado com a 
política brasileira. Outro aspecto a ser ana-
lisado são as recentes revisões nas regras 
eleitorais que desestimulam o debate e a 
participação cívica. Quadro agravado pela 
crise econômica decorrente da pandemia. 
Pelo cenário de 2020, talvez seja interes-
sante os parlamentares debaterem sobre a 
obrigatoriedade do voto. O voto em minha 
opinião deve ser entendido pelas pessoas 

como um direito de  exercer a cidadania e 
não como uma obrigação.  

Passados quase 9 meses de trabalho no 
legislativo em 2021, como a senhora ava-
lia o trabalho da Câmara nessa nova le-
gislatura?

Não resta duvida que é uma Câmara que 
foi renovada e que como tudo o que é 
novo não tem vícios. Os vereadores estão 
oxigenados e com vontade de trabalhar. 

ENTREVISTA



Observo com muita satisfação que não 
tem colegas ate o momento que seguram 
sob sua custódia projetos de interesse do 
município por ter sido de um ou outro ve-
reador. Todos os projetos que são bons são 
colocados pra frente. Isso é muito positivo.

O projeto de lei de sua autoria que tornou 
obrigatório o teste do pezinho ampliado 
no município foi uma de suas marcas até 
o momento. Qual outro projeto de sua au-
toria a senhora também considera impor-
tante? 

Sim, o teste do pezinho ampliado vai de 
encontro a Constituição Federal em seu ar-
tigo 196. Saúde é um direito de todos e um 
dever do estado. Todo bebê, independen-
temente de sua situação social, tem o di-
reito de ser tratado com equidade na pre-
venção das doenças e promoção à saúde. 
O teste ampliado do pezinho faz o diag-
nostico precoce até 53 doenças, em sua 
maioria raras. O que temos hoje pelo SUS 
faz o diagnóstico de apenas sete doenças. 
Isso é inadmissível. Com a lei, que tenho a 
felicidade de ter sido autora, vamos dimi-
nuir o enorme abismo social e de saúde 
que existe em nossa sociedade em relação 
ao diagnostico precoce de inúmeras do-
enças raras. Mas também já fiz vários pro-
jetos. Muitos sancionados e outros trami-
tando na casa. Destaco a lei que autoriza o 
município a fazer entrega de medicamen-
tos de uso continuo em casa aos idosos e 
pessoas com déficit de locomoção. Essa lei 
evita que pessoas com patologias crônicas 

como, por exemplo, diabetes, hiperten-
são e outras fiquem sem medicamentos 
que são imprescindíveis para o tratamento 
por dificuldade de se locomoverem até a 
Farmácia Central ou PSF. Evita que haja o 
descontrole de pressão arterial, alteração 
do metabolismo em relação ao diabetes, a 
hipoglicemia, hiperglicemia, o que muitas 
vezes levam a complicações de seus qua-
dros. Como por exemplo, o AVC, derrame, 
infarto, etc. Além de aumentar a possibili-
dade de internação.

Ainda para este ano, algum projeto em es-
pecial que pretende apresentar?

Estou muito motivada a desenvolver pro-
jetos que façam realmente a diferença na 
vida das pessoas. Mas é necessário tam-
bém que os projetos aprovados e sancio-
nados sejam devidamente executados 
para que a população realmente se bene-
ficie dessas proposituras. Antes de elabo-
rar um projeto eu sempre procuro fazer um 
diagnostico das necessidades mais pre-
mentes da sociedade. Tenho vários proje-
tos no meu radar. Em breve saberão.

Na semana passada a senhora esteve em 
Brasília. Qual o objetivo da viagem e o que 
a população pode esperar de benefícios 
concretos?

A falta de representatividade no Estado e 
em Brasília tem nos deixado em uma situa-
ção muito difícil para conquistas importan-
tes para nossa cidade e conseqüentemen-



te para nossa gente. Diante disso solicitei 
ao meu Deputado Marcelo Aro (Progressis-
tas) para que me abrisse portas para levar 
ate os Ministérios as demandas que consi-
dero importantes como instrumentos para 
implantação, por exemplo, do teste do pe-
zinho ampliado. Possibilidade de inclusão 
no rol dos equipamentos do SUS de um 
monitor eletrônico para o acompanhamen-
to da glicemia de crianças a adolescentes 
que sofrem muitas vezes com vinte ou até 
trinta picadas por dia para o controle da 
diabetes. E, claro, para a implantação em 
Poços de Caldas do tão sonhado Banco de 
Leite Materno. Foi uma agenda muito posi-
tiva. Em breve voltarei a Brasília para discu-
tuir outras demandas, inclusive, com reuni-
ões no Ministério da Saúde. 

Em 2016, seu irmão Dr. João Batista Ciof-
fi apoiou formalmente a chapa compos-
ta por Paulinho Courominas enquanto a 
senhora também concorria ao executivo 
pelo então PPS. Em 2021, foi a vez dele 
concorrer como candidato a vice de Ércu-
les Tassinari enquanto a senhora apoiou a 
reeleição do atual prefeito Sérgio Azevedo 
(PSDB). Como fica a questão política den-
tro da família? É fácil de lidar ou gera con-
flitos?

Em 2009, na minha primeira candidatura, 
em que meu irmão e eu concorremos para 
uma cadeira na Câmara, infelizmente, pela 
maldade de muitos, passamos por mo-
mentos difíceis e muitos transtornos para 
a minha família. Nas eleições de 2020, não 

deixamos as questões políticas influencia-
rem nossa família e vida particular. Esta-
mos em paz.

Qual o maior desafio da mulher na políti-
ca? A senhora já sofreu algum tipo de dis-
criminação?

O maior desafio continua sendo o direi-
to de ter vez e voz e uma ascensão cada 
vez maior para ocupar cargos eletivos. As 
mulheres ocupam atualmente 15% das 
cadeiras eletivas e este percentual esta 
aquém do ideal. É de fundamental impor-
tância para a saúde da democracia a par-
ticipação feminina, principalmente em que 
muitas políticas públicas e projetos de leis 
não passam do campo das discussões de 
núcleos partidários. Infelizmente, com a 
obrigatoriedade de 30% do registro de can-
didaturas por sexo, o que vemos são as 
chamadas candidaturas laranjas. E  o pior, 
sem saber que fazer parte de um esque-
ma de corrupção partidária. Isso não pode 
continuar acontecendo. Nenhuma mulher 
pode ser usada ou iludida. Por falar nisso, 
em minha opinião, 30% das cadeiras tam-
bém deveriam ser ocupadas por mulhe-
res. Por isso e outras grandes demandas 
femininas, a importância da nossa partici-
pação nas Câmaras Municipal, no estadual 
e no executivo. Enfim, todos aqueles que 
dependem de eleição. Quanto a ter sofri-
do discriminação, não me lembro da nada. 
Pelo menos que tenha tido importância pra 
mim. Tenho muito orgulho de ter sido a pri-
meira mulher a ter ocupado a presidência 



da Câmara de Poços em 144 anos de histó-
ria, a época, inclusive, em que apenas duas 
mulheres faziam parte daquela legislatura. 

Como é a sua relação com o executivo?

A relação é de respeito e har-
monia e meu objetivo é fazer 
o melhor pra nossa gente. Um 
cenário de conflito quem per-
de é a população. Tenho mi-
nhas posições, convicções, 
crenças e luto por elas. Sem-
pre digo que o executivo por 
contar comigo naquilo que for 
bom pra Poços.

Planos de se candidatar em 
2022?

Sim, quando estamos na vida 
política, sempre temos planos para o futu-
ro, faz parte. Mas acredito que uma candi-
datura não se faz por si só. É preciso uma 
construção democrática, transparente e de 
lealdade dentro de um grupo político. Mas 
insisto em dizer que nossa responsabili-
dade é muito grande. É inadmissível ficar 
mais quatro anos sem representatividade 
estadual e federal. Os interesses não po-
dem ser pessoais ou partidários. Mas sim, 
de Poços de Caldas.

Essa semana o vereador Claudiney Mar-
ques (PSDB) deu uma declaração polêmi-
ca na sessão ordinária da Câmara. Neste 

momento a senhora se encontrava ausen-
te. Qual o motivo da ausência e, caso ti-
vesse presente, tomaria alguma atitude a 
respeito?

Eu realmente estava au-
sente nesse momento. Mas 
há uma justificativa. Hou-
ve uma audiência pública 
na Assembleia Legislativa 
em relação aos rejeitos ra-
dioativos. Eu estou aqui à 
frente dessa luta que, vale 
ressaltar, não é de hoje, 
vêm desde os meus pri-
meiros dois mandatos. Em-
bora a INB esteja sua maior 
parte esteja no município 
de Caldas, qualquer agra-
vo ambiental vai impactar 
em Poços e em Andradas. 

Quando marcaram a audiência publica em 
Belo Horizonte, obvio, eu quis participar. Na 
última terça-feira, justamente às 14h30, eu 
falei para o presidente da Câmara, Marcelo 
Heitor, que precisaria participar dessa audi-
ência pública. Para colaborar e por conhe-
cimento de causa. Ele compreendeu e me 
liberou. Do meu gabinete, online, represen-
tei a Câmara Municipal de Poços de Cal-
das. Tive fala e voz. Agora, se eu estivesse 
aqui no plenário, seu fosse a presidente, 
por exemplo, eu pediria aos autores que 
não levassem esse tema para a discus-
são. Primeiro que não é um tema pra nós, 
o que nós temos é que cuidar de Poços de 



Caldas. Claro, nós estamos num contexto 
de Brasil, de Minas Gerais. Mas não acredi-
to que este seja um tema que temos que 
puxar pra gente. E por quê? Primeiro que 
há um desconhecimento muito grande 
em relação à identidade de gênero e para 
qualquer opinião que damos, precisamos 
ter conhecimento do que estamos falando. 
Profundamente. Ainda mais dentro de algo 
extremamente polêmico e que às vezes 
no calor da discussão, uma pessoa pode 
ser infeliz nas suas colocações. Mas, tudo 
bem, foi pro plenário. E se eu lá estivesse 
a minha posição seria de pedir aos autores 
que não trouxessem essa discussão, nes-
se momento para o plenário. Questionaria 
também quem dos ali presentes teria pro-
fundo conhecimento sobre o tema. Portan-

to, repito, pediria a retirada da moção para 
que pudéssemos analisar melhor, ter um 
conhecimento mais profundo do assunto 
e, se depois, quisessem trazer de novo ao 
plenário, que trouxessem com conheci-
mento e argumentos. Não estou dizendo 
aqui se sou contra ou a favor. Eu, inclusi-
ve, depois de toda essa situação, tenho 
me dedicado a me inteirar sobre o assun-
to. Mesmo assim, caso a moção retornas-
se, eu simplesmente pediria ao presidente 
para me abster. Por covardia? Não, mas por 
que não ter conhecimento profundo so-
bre o assunto. Isso não é ficar em cima do 
muro. É ter responsabilidade no momento 
do voto, haja vista a proporção que tudo 
isso tomou, sem a menor necessidade.

Somos tão Jovens, por João Gabriel Pinheiro Chagas



“Mesmo aquelas ideologias como nazismo e fascismo, que fizeram tão mal 
para a sociedade, não foram tão nocivas como esta. Pelo menos aquelas, o 

tanque vinha em sua direção, soldados com armas para te liquidar e você via.”

Claudiney Marques (PSDB)

Câmara Municipal de Poços de Caldas
Sessão Ordinária 

21 de Setembro de 2021



A sessão ordinária da Câmara Municipal 
de Poços de Caldas da última terça-fei-
ra (21/09) entra para a história da casa 
como uma das mais vexatórias da história 
da casa. Ao comentar uma moção do ve-
reador Roberto de Jesus (Republicanos), 
o também vereador Claudiney Marques 
(PSDB) se posicionou a favor do governa-
dor Romeu Zema (Novo), que vetou inte-
gralmente o projeto de lei 2.316, aprovado 
semana passada pela Assembleia Legisla-
tiva de Minas Gerais, que prevê a punição 
a estabelecimentos que façam discrimina-
ção contra o público LGBTQIA.

Ao fazer a defesa, no entanto, o vereador 
tucano comparou a ideologia de gênero 
aos movimentos fascista e nazista. “Mesmo 
aquelas ideologias como nazismo e fascis-
mo, que fizeram tão mal para a sociedade, 
não foram tão nocivas como esta. Pelo me-
nos aquelas, o tanque vinha em sua dire-
ção, soldados com armas para te liquidar e 
você via”, disse de forma enfática.

Com a plena convicção de ser uma pessoa 
capaz de transcorrer sobre o tema, conti-
nuou o discurso falando sobre o que ele 
define como ideologia de gênero. “Esta 
come pelas beiradas e vai destruindo. Eu 
me pergunto se as pessoas sabem o que é 
ideologia de gênero. Eu acho que os depu-
tados não sabem o que é ideologia de gê-
nero. Este canto da sereia vai destruir a fa-
mília e não é questão de conservadorismo 
e sim uma questão de família”, completou.

No plenário da Câmara, alguns vereadores 
assistiam incrédulos as palavras do verea-
dor. Outros, no dia seguinte e em particular, 
admitiram não terem reparado nos absur-
dos ditos ali. Já na manhã de quarta-feira, 
vídeos com a fala de Marques começaram 
a ser compartilhados nas redes sociais.

Representação

A movimentação dos partidos Avante, PSB, 
PC do B e Solidariedade para apresentar o 
pedido de cassação do vereador Claudiney 
Marques começou a tomar corpo ainda na 
noite de terça-feira logo após o término 
da sessão ordinária da Câmara. A idéia dos 
quatro representantes dos partidos foi de 
isolar o PT, a Rede e o PDT. Após o docu-
mento ter sido protocolado na Câmara e 
disparado pelas lideranças dos 4 partidos 
nas redes sociais, inclusive para a impren-
sa, pela primeira vez em muito tempo uma 
pauta política conseguiu furar a bolha e 
gerar discussão na população. 

Sem a assinatura do PT ficou vazio o dis-
curso nas redes sociais de “isso é coisa da 
esquerda”, uma vez que, ao menos dois 
partidos que assinaram a representação 
fazem parte do centro. Ao mesmo tempo, a 
tática agora obriga também os vereadores 
de oposição a se posicionarem na próxima 
sessão. Quanto aos da situação, terão no 
colo uma bomba atômica para desarmar.

Até mesmo o horário das 14h de quarta-



-feira (22/09) foi estrategicamente pensa-
do para que o documento fosse protoco-
lado na Câmara. Prestes a começar uma 
audiência pública, os vereadores presentes 
foram pegos de surpresa com a repercus-
são do assunto nas redes sociais. O próprio 
Claudiney, que já estava no plenário, dei-
xou o local e se dirigiu ao jurídico da casa 
ao começar a receber telefonemas dos 
mais diversos meios de comunicação para 
se posicionar sobre o assunto.

De formas diferentes, Claudiney tentou se 
justificar. Negou fazer apologia ao nazis-
mo, ameaçou os partidos que pediram sua 
cassação e não eu sinais de que poderia 
recuar em suas colocações. Na quinta-fei-
ra (23/09) o caso passou a ter repercussão 
nacional com a veiculação do fato pelos 
portais Brasil 247, Revista Forum, O Diário 
do Centro do Mundo e o Estado de Minas, 
este, um dos jornais de maior veiculação 
do país. No fim do dia, a Câmara Municipal 
de Poços de Caldas, emitiu uma nota em 
que esclarece que a Corregedoria do Po-
der Legislativo de Poços de Caldas investi-
gará o vereador Claudiney Marques (PSDB) 
pela declaração a respeito de ideologia 
de gênero, proferida na terça-feira (21/09), 
durante a sessão ordinária, na Câmara Mu-
nicipal da cidade. O texto foi assinado pelo 
presidente da Câmara Municipal de Poços 

de Caldas, Marcelo Heitor (PSC).

Também foi informado que, depois de lei-
tura no plenário, o documento seguirá para 
a Corregedoria, que emitirá um parecer no 
prazo de 15 dias. Será requerido do acusa-
do a apresentação de uma defesa prévia 
no prazo de 48 horas. O corregedor emitirá 
um parecer, que será encaminhado para 
a Presidência indicando as providências a 
serem tomadas. Vale lembrar que o corre-
gedor da Câmara é o vereador Roberto de 
Jesus, autor da polêmica moção.

Nesta sexta-feira (24/09) em entrevista ao 
programa Conexão da TV Poços, Claudiney 
Marques, mais uma vez, não deu sinais de 
que pretende recuar em suas declarações. 
De forma bastante confusa, tentou justificar 
sua fala. Durante sua participação utilizou 
termos inadequados como “idelogia de 
gênero” e “homossexualismo” e “disfunção”.

A referência ao nazismo feita pelo verea-
dor Claudiney Marques, além de não ter 
nenhum sentido e mostrar completo des-
conhecimento histórico, não contribui com 
nada para serenar os ânimos na discussão 
de algo tão complexo. Hitler exterminou 
6 milhões de judeus. Fora as outras des-
graças. Comparar qualquer coisa a Hitler é 
passar do ponto, e muito.  



Quando a intolerância, homofobia, racis-
mos e misoginia chegam a Casa do Povo
Por Yula Merola

Na última terça feira, dia 21 de setembro, 
na Reunião Ordinária da Câmara de Ve-
readores de Poços de Caldas, todos nós 
fomos surpreendidos pelas declarações 
preconceituosas, homofóbicas e racistas 
de vereadores da casa. Ficamos surpresos 
com o apoio de outros vereadores a uma 
moção em apoio ao veto do Governador 
de Minas Gerais ao PL que pune empresas 
que coajam ou atentem contra os direi-
tos de alguém em razão da expressão ou 
identidade de gênero, além da orientação 
sexual.

Acredito que precisamos esclarecer que a 
liberdade de manifestação do pensamento 
não resguardam declarações francamente 
discriminatórias, racistas e homofóbicas. 

Tais manifestações discriminatórias, racis-
tas e homofóbicas na Casa Legislativa não 
podem ser toleradas, ainda que ancoradas 
como “opinião política” ou da “liberdade de 

expressão”. Ao tolerar tais manifestações, a 
Câmara Municipal pode ter o seu nome e a 
sua imagem associada a esses sentimen-
tos.

Estes discursos que transmitem precon-
ceito, discriminação, inferiorização, e im-
pulsionam a violência, são típicas mani-
festações que fazem entrar em conflito 
diretamente a liberdade de expressão com 
os demais direitos fundamentais como, 
neste caso, a dignidade da pessoa huma-
na. 

É importante frisar que a própria Constitui-
ção, ao garantir o direito de expressão, diz 
que nenhum direito fundamental poderá 
ser usado como escudo para transgredir 
outro direito. O discurso de ódio é, basi-
camente, o discurso proferido contra um 
grupo em virtude de raça, religião, nacio-
nalidade, orientação sexual, gênero, condi-
ção física ou outra característica. É dirigido 
a um grupo de pessoas, de forma que as 
mensagens de desprezo, aversão e hosti-
lidade extrema não configuram um dano 
apenas a uma pessoa específica, mas a 
uma coletividade inteira, cujas característi-
cas são comuns entre eles.

Toda e qualquer manifestação de ódio se-
melhante deve ser controlada e respon-
sabilizada, a fim de evitar que os infratores 
acreditarem estarem protegidos pelo direi-
to de expressão,
Nós ainda precisamos percorrer um gran-
de caminho para responsabilização dos 
propulsores dos discursos de ódio.

Farmacêutica-Bioquímica e Pesquisadora da UNIFAL.



EM NOME DE DEUS?

Por Paulo Tadeu
O dia 21 de setembro de 2021 fica marcada 
por uma estranha e funesta combinação 
de comportamentos vergonhosos que es-
tão a exigir nosso pronto repúdio e deter-
minada ação no sentido de buscar repara-
ção política e judicial.

No plano internacional o vexame do pre-
sidente brasileiro desfiando uma cadeia 
inacreditável de mentiras diante do olhar 
espantado de outras lideranças mundiais. 
Trata-se do descerebrado que afirma e dis-
semina a ideia que é melhor um filho mor-
to que homossexual, que mulheres nas-
cem por fraquejada do homem (revelador 

de estranha preferência de um mundo só 
de homens) e que homens brancos não se 
casam com negras se forem bem educa-
dos.

Em Brasília, desorientado pela firmeza da 
inquirição na CPI da pandemia, o ministro 
da CGU Wagner Rosário, esperou a opor-
tunidade para despejar seu desespero e 
descontrole sobre uma senadora.

Em Poços de Caldas, em “nome de Deus”, 
um grupo de vereadores apresentou uma 
moção para que a Assembleia Legislati-
va acate um veto do governador a uma 
emenda ao PL 2.316, que estabelece puni-



ções a empresas que discriminem, coajam 
ou atentem contra direitos das pessoas 
em razão da orientação sexual, identidade 
de gênero ou expressão de gênero. Vejam 
bem, “em nome de Deus”,  vereadores en-
tendem ser legal e aceitável que empresas 
discriminem, coajam ou atentem contra di-
reitos destas pessoas. 

Gostaria de compreender em que fonte 
essa gente bebe para trazer certezas arro-
gantes sobre pessoas que têm uma orien-
tação sexual diferente. “Em nome de Deus”, 
pela convicção desta gente, pessoas com 
orientação sexual, identidade ou expressão 
de gênero diferentes da sua, não devem 
ser protegidos pela lei, abandonados à 
própria sorte, o que no limite leva ao aban-
dono, ao isolamento e à morte precoce. 
“Em nome de Cristo”, não se abalam com 
a trágica longevidade dos transsexuais no 
Brasil – 35 anos! Porque faltam para eles 
empatia, amparo legal, e solidariedade 
cristã. Presos à um fundamentalismo de 
oportunidade, opressor e farsesco, lide-
ranças supostamente religiosas apontam o 
dedo pesado de intolerância e preconcei-
to para os “diferentes” para se apresenta-
rem mais cristãos que os outros. Em quase 
nada diferem do fascista General Franco 
que mandava cegar pombas para ficarem 
imóveis aos seus pés em seus discursos, 
para parecer-se ungido pelo Espírito Santo.
A pérola local do 21 de setembro vem pela 
fala do vereador Claudiney que afirmou 
que a “ideologia de gênero” é mais nefas-

ta que o nazismo e o fascismo! À parte a 
indigência intelectual que se refere à ine-
xistente ideologia de gênero, relativizar a 
monstruosidade do fascismo e nazismo 
é crime, é apologia contra a democracia, 
contra a diversidade e contra vida. Não 
pode ser tolerado sob pena de acumplicia-
mento com a fala teratológica e cruel.

A ministra Rosa Weber, em um voto an-
tológico, afirmou - “O direito à própria in-
dividualidade, e à própria identidade, aí 
compreendidas as identidades sexuais e 
de gênero, traduz um dos elementos cons-
titutivos da noção de pessoa humana titu-
lar de direitos fundamentais [...]. O direito à 
autodeterminação sexual decorre direta-
mente do princípio da dignidade da pessoa 
humana”.

Quem fala a língua de Deus? Quem respei-
ta o ser humano, sua diversidade e direi-
to individual quanto à orientação sexual e 
identidade de gênero, sua proteção legal 
ou a soberba travestida de fé, que quer im-
por suas próprias regras à sociedade como 
um todo.
São Matheus recomenda e ensina - “Por 
que você repara no cisco que está no olho 
do seu irmão e não se dá conta da viga 
que está em seu próprio olho? Como você 
pode dizer ao seu irmão: ‘Deixe-me tirar o 
cisco do seu olho, quando há uma viga no 
seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu 
olho, e então você verá claramente para 
tirar o cisco do olho do seu irmão.”

Paulo Tadeu é ex-prefeito de Poços de Caldas, ex-vereador, médico 
veterinário e presidente do Diretório Municipal do PT



Por Rodrigo Costa

BASTIDORES

BOLA DE NEVE
A fala do vereador Claudiney Marques 
(PSDB) na sessão da Câmara em que com-
para o nazismo com a identidade de gê-
nero e ao afirmar que o regime nazista foi 
menos nocivo, tomou proporções que nin-
guém poderia imaginar e ultrapassou as 
fronteiras de Poços de Caldas. O ápice até 
a noite de ontem, quinta-feira, foi a publi-
cação de uma matéria no site do jornal “O 
Estado de Minas”. Ao longo do dia, outros 
sites nacionais já tinham dado destaque 
para o caso como a Revista Fórum e o Bra-
sil 147.

EFEITO CATASTRÓFICO
A repercussão da fala do vereador só teve 
tal repercussão após uma movimentação 
dos partidos Avante, PC do B, PSB e Soli-
dariedade que, em conjunto, mesmo sem 
terem representantes na casa, protocola-
ram na Câmara, no Ministério Público, na 
Polícia Federal e no diretório nacional do 
PSDB, um pedido de apuração e de cas-
sação de mandato baseado na quebra do 
decoro parlamentar e apologia ao nazismo. 
Até então e durante a sessão, os vereado-
res não chegaram a se atentar para a gravi-
dade da fala do vereador. Alguns, inclusive, 
só perceberam o que ele de fato havia dito 
quando, ainda na noite de terça-feira, co-
meçaram a receber no WhatsApp, vídeos 
com o registro da imbecilidade por ele pro-

ferida na câmara.

SILÊNCIO
O que tem chamado a atenção, no entanto, 
é o silêncio que paira entre os vereadores 
sobre o caso. Publicamente, até o momen-
to, nenhum se manifestou publicamente 
sobre o caso. Nem mesmo o Partido dos 
Trabalhadores (PT) ousou publicar nas re-
des sociais, qualquer manifestação a res-
peito. Nos bastidores, os comentários são 
de que nesses momentos um experiente 
parlamentar não reeleito faz muita falta na 
casa e que durante a fala de Claudiney ao 
menos uma ex-vereadora já teria dado voz 
de prisão a ele. 

DECEPÇÃO
Nos bastidores, no entanto, entre si, os ve-
readores não negam a decepção com o 
comportamento de Claudiney Marques. 
Nas ruas o sentimento é o mesmo. Espe-
cialmente se levarmos em conta o fato de 
Claudiney ser uma das referências do es-
piritismo e de ser reconhecido especial-
mente por isso. Apesar de não ser grande 
conhecedor da doutrina, sei que ela par-
te do conceito de que amar de verdade é 
pensar no outro, no seu bem-estar. Não é 
um favor. Trata-se de algo indispensável de 
modo a sustentar nossa integridade como 
filhos de Deus, capaz de nos dar equilíbrio 
e paz onde estivermos. A Claudiney, infeliz-
mente, não falta apenas conhecimento his-
tórico. Falta amor. Amor ao próximo. É um 
sujeito digno de pena. 

BASTIDORES



RASTEIRA
O anúncio da filiação de Yula Merola no 
Avante na última segunda-feira acendeu o 
sinal amarelo no grupo da situação a ponto 
de o secretário de Governo Celso Donato 
solicitar a intermediação de um comissio-
nado para que ele entrasse em contato 
com o partido em Belo Horizonte e ten-
tasse marcar uma reunião o mais rápido 
possível. O que eles não esperavam é que 
a nova pré-candidata do partido ainda es-
tava na capital cumprindo compromissos 
obrigatórios no CRF-MG ao qual faz parte 
como conselheira regional. Não demorou 
muito, portanto, para que ela soubesse da 
tentativa de rasteira. 

RATÓN
Do Avante, Yula recebeu carta branca pra 
tocar a pré-campanha e o compromisso 
público do presidente nacional do partido, 
Luis Tibé, pelo controle da legenda em Po-
ços de Caldas. Vale lembrar, aliás, que essa 
não é a primeira vez que o “ratón” tenta se 
apropriar do partido alheio. Informações 
dão conta de que o PSD na cidade dei-
xaria de ser controlado pelo grupo ligado 
ao professor Flávio passando a ser gerido 
pela situação. Nos cálculos da trupe da 
Casa Amarela, o fato do PSDB não lançar 
cabeça de chapa e o PSD contar com uma 
possível candidatura de Alexandre Kalil ao 
governo do estado turbinariam a chapa do 

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.

partido dando chances reais a Donato. O 
problema é que o prefeito de Belo Hori-
zonte começou a dar sinais de que não 
pretende trocar o certo pelo duvidoso. 
Com sua possível desistência, a saída do 
PSD seria lançar ao governo de Minas Ge-
rais o senador Carlos Viana que não em-
polga e cujo carisma é semelhante ao 
de Donato e Azevedo. Ou seja, migrar do 
PSDB pro PSD pode acabar sendo o mes-
mo que trocar seis por meia dúzia. 

LA GARANTIA SOY YO
Donato e Azevedo continuam a ludibriar a 
base dando esperanças de que os candi-
datos do grupo a Estadual e Federal ainda 
não foram escolhidos. Partem agora para o 
vale-tudo da política achando que podem 
dar rasteiras partidárias em quem bem 
entender. Ruim para o prefeito. Ruim para 
o secretário de governo. E pior ainda pra 
quem serve de moleque de recados. 

ANÚNCIO
No último sábado a URCA serviu de palco 
para um anúncio mequetrefe do secretário 
de turismo do Estado de liberação de R$ 
25 milhões para revitalização do turismo 
em todos os circuitos. Desse valor, R$ 10 
milhões serão destinados a projetos apre-
sentados por algumas cidades. Poços de 
Caldas não definiu nenhum investimento.



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.

Arroz Carreteiro

Ingredientes
2 xícaras de arroz 
agulhinha | 300 gr 
de Carne Seca | Ba-
con | Paio | 2 Lingui-
ça Suínas | Azeite | 
Sal | Cebola | Alho 
| Pimenta do Rei-
no | Pimenta caiena 
em pó | Pimenta Bi-

quinho | Páprica defumada | Cheiro Verde 
Fresco | Meia xícara de Vinho Branco

Como fiz
Tire o sal da carne seca e deixe na pane-
la de pressão por 45 minutos. Após, desfie 
grosseiramente e reserve. Em uma grande 
frigideira, refogue no azeite a cebola em 
cubinhos. Adicione o bacon. Quando fri-
to, adicione apenas o recheio da linguiça. 
Logo após, coloque a carne seca, o paio e 
o alho moído. Tempere com sal, com uma 
pitada de pimenta caiena em pó, pimen-
ta do reino e páprica defumada. Quando 

tudo estiver dourado, colocar meia xícara 
de vinho branco para deglacear a frigideira. 
Aproveite bem o “queimadinho” do fundo 
que dará bastante sabor ao prato. Quan-
do o álcool evaporar, adicione o arroz e 
refogue, misturando com todas as carnes. 
Cubra com água e deixe a frigideira, em 
fogo alto, cozinhar o arroz e soltar todo o 
aroma. Após a água secar, experimente o 
ponto do arroz. Se precisar cozinhar mais, 
adicione um pouco de água quente. Fina-
lize com a pimenta biquinho e com cheiro 
verde picado na hora. Acerte o sal e har-
monize com um Merlot.

Para ter acesso às receitas e à carta de vi-
nhos da Adega, aponte a câmera do celu-
lar para o QR Code abaixo:

VINHOS&GASTRONOMIA



Por Luis Gustavo Campos

“TUDUUUUUM”

Setembro acabando, um mês fenomenal 
de estreias em streamings, principalmente 
na Netflix!
E por falar na plataforma, neste sába-
do (25), a Netflix transmitirá via Youtube o 
evento mundial de fãs “Tudum”, nome es-
colhido em referência ao som característi-
co de sua vinheta.
Esse é o primeiro evento realizado para fãs 
e começará a partir das 13h no horário de 
Brasília. Terá 3 horas de duração e contará 
com novidades em primeira mão sobre sé-
ries e filmes, além de novos trailers, clipes 
exclusivos, painéis interativos e conversas 
com criadores e atores da Netflix.

De acordo com informações divulgadas, a 
programação envolverá mais de 70 filmes 
e séries originais da Netflix, incluindo as 
mais populares como The Umbrella Aca-
demy, The Witcher e Stranger Things.

A Netflix também realizará três eventos 
temáticos pré-show a partir das 9 horas 
no horário de Brasília. A programação terá 
séries e filmes coreanos, uma de filmes e 
programas indianos e uma para conteúdo 
de anime.

Fez parte de todo esse evento também a 
“Batalha Tudum de Fandoms” no Twitter, 

FILMES&SÉRIES



que aconteceu no último dia 6 de setem-
bro, onde 13 perfis de fã clube de séries 
competiram para se tornarem a página ofi-
cial da série ou filme no Brasil. A premiação 
contou com selo de verificação do per-
fil, além de contar com material exclusivo 
para divulgação e apoio de seis meses da 
equipe de redes sociais da Netflix Brasil. O 
perfil vencedor foi o @strangerthings.com.
br.

Extra
Depois da série sobre Eliza Matsunaga 
que estreou na Netflix em julho deste ano, 

agora é a vez da Amazon Prime Vídeo es-
trear dois filmes sobre outro caso que cho-
cou o Brasil: o de Suzane Von Richthofen 
que, junto ao namorado Daniel Cravinhos, 
se declarou culpada pelo assassinato de 
seus pais Manfred e Marísia von Richtofen. 
O caso é revisitado nestes dois longas re-
criando pontos de vistas e dá duas versões 
do ocorrido.

Os longas com os nomes “A Menina que 
Matou os Pais” e “O Menino que Matou 
Meus Pais”, estarão disponíveis na plata-
forma no dia 24 de setembro. Dirigido por 

Maurício Eça, 
conta com 
Carla Diaz, Le-
onardo Bitten-
court, Leonar-
do Medeiros e 
Vera Zimmer-
man em seu 
elenco.
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