


João Gabriel Pinheiro Chagas é jornalista, 
bacharel em Direito e diretor do Jornal da Ci-
dade. Membro do PSB há dez anos, o micro-
empresário tem uma forte ligação política, 
sendo neto do ex-prefeito de Poços, Sebas-
tião Pinheiro Chagas, bisneto do ex-deputa-
do federal Oscavo de Faria Lobato e primo 
do ex-prefeito Carlos Pinheiro Chagas. Neste 
bate-papo com a One Weekend ele fala so-
bre os novos desafios do jornalismo digital e 
também sobre o legado politico da família.

Temos visto diversos jornais impressos mi-
grarem para o digital, inclusive o Jornal da 
Cidade. Essa migração era esperada? Você 
encarou como algo natural?
Em setembro de 1998, o Jornal da Cidade 
criou seu primeiro site. Foi no período em 
que a internet começou a despontar no 

país. Mas era muito difícil fazer as atualiza-
ções no site. Dependia de conhecimento 
técnico e profissionais que na ocasião não 
estavam disponíveis. Mas foi o embrião 
da digitalização do jornalismo. Em abril de 
2013, o Jornal da Cidade lançou a versão 
digital das edições impressas e passamos 
a comercializar através de assinaturas. Na-
quele momento, eu já havia percebido 
que era um caminho sem volta. Em julho 
de 2019, fizemos a primeira mudança radi-
cal rumo ao digital, ao encerrar as edições 
impressas durante a semana, mantendo 
apenas as digitais, mas com o jornal do 
fim de semana ainda impresso. Em janeiro 
de 2021, foi a consolidação do processo: o 
Jornal da Cidade passou a circular apenas 
em formato digital, além do portal de notí-
cias. Portanto, essa migração era esperada 
e para o jornal, que se preparou para isto, 
acabou sendo algo natural.

Na sua visão, quais as vantagens do jorna-
lismo digital sobre o jornalismo tradicio-
nal?
O jornalismo digital tem como grande van-
tagem o imediatismo. Você pode levar as 
notícias ao leitor em tempo real e não se 
restringir apenas a texto ou fotos, mas tam-
bém a outros recursos tecnológicos, como 
áudios e vídeos. Na verdade, o jornalismo 
digital nada mais é do que a evolução do 
jornalismo impresso, que acredito que terá 
cada vez mais dificuldades pela frente. O 
custo operacional é muito alto e você fica 
refém de oscilações do dólar, já que as 
matérias-primas são importadas. Não há 
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como repassar estes custos aos leitores. 
Então, para cortar custos, os jornais demi-
tem funcionários, reduzem tiragens e tudo 
mais o que for possível, o que inevitavel-
mente impacta na qualidade do conteúdo. 
Há ainda a questão do desinteresse dos 
leitores, cada vez mais voltados à tecnolo-
gia.

Qual é o papel dos jornalistas frente à for-
te disseminação de “fake news” que tem 
acontecido nos últimos anos?
O jornalismo tem sofrido muito com a 
questão da fake news. A imprensa, em 
geral, tem sido atacada por pessoas que 
não concordam com as reportagens ou 
que pensam que o veículo é ligado a um 
determinado político ou ideologia. Então, 
essas pessoas tentam desacreditar os ve-
ículos de mídia. Você veja que o exemplo 
da Globo é notório. É comum ouvirmos o 
termo “Globo lixo” apenas porque as pes-
soas não concordam com reportagens 
veiculadas pela emissora. Historicamente, 
a Globo tem posicionamentos questioná-
veis ou ambíguos em determinados mo-
mentos difíceis do país, mas também não 
se pode desqualificar a emissora apenas 
porque você não concorda com o que está 
sendo veiculado. Além disto, temos ainda 
o problema de que qualquer pessoa hoje 
em dia se acha jornalista. Basta um celular 
para você gravar vídeo ou bater foto, postar 
nas redes sociais e emitir uma opinião que 
muitas vezes não é embasada ou checa-
da, o que muitas vezes não passa de puro 
achismo.

O que é essencial para a sobrevivência de 
um veículo de comunicação nos dias de 
hoje?
A receita publicitária é o que sustenta os 
veículos, no sentido econômico. Neste 
momento de crise, os veículos enfrentam 
ainda mais dificuldades. Mas é preciso 
também ter a consciência de que é fun-
damental oferecer ao público um produ-
to com conteúdo de qualidade, porque 
isto garante não apenas a parte financeira, 
como também algo que é tão importante 
quanto, que é a credibilidade.

Qual a sua visão hoje sobre o jornalismo 
poços-caldense? 
É um momento de dificuldade, justamente 
por conta da queda de receita publicitária. 
Para sobreviver, os veículos precisam fazer 
cortes e reduções de custos. As portas se 
fecham e os profissionais precisam migrar 
para outros setores. E tem a questão da 
transição. Atualmente, temos rádios, TVs 
e jornais que migraram para a web, pois 
já perceberam que o modelo de negócio 
é insustentável da forma tradicional. É um 
cenário que não vejo perspectivas de me-
lhora no curto prazo.

Seus pais foram figuras marcantes no jor-
nalismo da cidade. Ficou alguma lição?
Sem dúvida, meus pais, ainda que de for-
ma involuntária, influenciaram para que eu 
seguisse o caminho do jornalismo. Passei 
vários momentos da minha infância nos 
anos 1980 dentro de redação de jornal. 
Quando meu pai chegou a trabalhar no 



Jornal da Mantiqueira, lembro de ter ido 
várias vezes com ele até lá. Depois, quan-
do ele comprou o Jornal da Cidade, eu ia 
praticamente todos os dias. Minha mãe 
também atuava no jornalismo. Ela era co-
lunista social, primeiro no Mantiqueira e 
depois no Jornal da Cidade, com a coluna 
“E Eu Não Sei?”. Eu tinha 10 anos e lia dia-
riamente vários jornais e revistas que ela 
utilizava para escrever suas colunas. Quan-
do eu comecei efetivamente a trabalhar no 
jornal, em 1998, eu passei a revisar e ajudar 
ela a montar a coluna. Inclusive, mantive a 
coluna dela ativa no jornal mesmo quan-
do ela parou de escrever. Eu escrevia tudo, 
tentando manter o estilo, e assinava com o 
nome dela. O colunismo social é uma das 
coisas mais difíceis de se fazer no jornalis-
mo. 

Como neto do ex-prefeito Sebastião Pi-
nheiro Chagas, você pôde acompanhar 
desde cedo os bastidores da política po-
ços-caldense. Alguma história contada 
pelo seu avô de quando esteve à frente do 
executivo lhe marcou?
Pois é, além de redação de jornal, passei 
muitas horas da minha infância dentro de 
comitês eleitorais, por conta da atuação 
política do meu avô e também dos meus 
pais. Quem conheceu sabe que o meu vô 
era uma fonte inesgotável de histórias de 
suas ações políticas, profissionais e pesso-
ais. Quando eu estava na faculdade de Di-
reito, por volta de 1996 ou 1997, um profes-
sor que conhecia o meu vô mencionou em 
uma aula que quando deputado estadu-

al pela segunda vez, ele votou contra um 
projeto que passaria a permitir que os par-
lamentares se aposentassem na condição 
de deputado, o que com certeza iria render 
uma bela aposentadoria. Eu não sabia dis-
to. O professor citou o caso como exemplo 
de comprometimento no poder público. Aí, 
fui perguntar para o meu vô sobre o caso. 
“Ué, vô, por que você não se aposentou 
como deputado?”, perguntei. E ele respon-
deu na lata: “Porque eu sou advogado, não 
deputado”. 

Em 2020 você, pela primeira vez, partici-
pou de uma eleição como candidato a vice 
pelo PSB. Como classifica a experiência?
Foi uma experiência fantástica. Eu sou mui-
to grato ao Eloisio Lourenço por ter me 
convidado para ser vice dele. Me senti mui-
to orgulhoso e honrado com isto. Existiam 
várias outras opções, mas ele me escolheu 
para ser o companheiro de chapa. Eu tam-
bém tive muito apoio interno do PSB para 
isto. Além do Eloisio, sem dúvida, a pessoa 
que mais acreditou que eu pudesse de al-
guma forma agregar e contribuir com a ci-
dade onde nasci foi o Albert Mareca, que 
é um amigo que eu tenho desde quando 
cursamos a faculdade de Direito. Por mais 
que a gente ache que conhece a cidade e 
seus problemas, a campanha eleitoral per-
mite que você veja de perto os problemas 
e as angústias da população. 

Alguma pretensão política para o futuro?
Para ser sincero, por mais que exista um 
grande histórico político na minha família, 



eu nunca pensei em ser candidato. Acho 
que não tenho 10% do carisma e da ca-
pacidade do meu avô, por exemplo. Eu 
me considero uma pessoa de grupo. Se 
houver uma demanda para que eu possa 
agregar mais uma vez, eu certamente vou 
considerar a possibilidade. Mas eu gosto 
sempre de reforçar que é preciso respei-
tar outras pessoas que fazem parte do seu 
grupo e que no momento possam ter mais 
possibilidades de vitória do que você. 

Qual a sua avaliação dos governos Sergio 
Azevedo (PSDB), Romeu Zema (NOVO) e 
Jair Bolsonaro?
Daqui a 10 anos, por exemplo, se você for 
pensar na gestão do Sérgio, especialmente 
quanto ao primeiro mandato, vai perceber 
que não aconteceu nada de memorável ou 
marcante. A gestão dele começou de for-
ma pretensiosa, com o prefeito usando o 
mantra “quando a gestão é boa, o dinhei-
ro aparece”. A gestão deixou de aproveitar 
projetos engatilhados da gestão anterior, 
como o trem turístico, a requalificação da 
avenida Santo Antônio e a construção do 
Paço Municipal no Complexo Santa Cruz, 
por acreditar que não valiam o custo-bene-
fício e que poderia ser feito algo melhor. E 
não aconteceu nada melhor. É compreen-
sível que a gestão tenha decretado estado 
de calamidade financeira e enfrentado a 
pandemia, o que impacta nas contas pú-
blicas. Mas o orçamento municipal se man-
teve em altos índices, inclusive, neste ano, 
devemos passar de R$ 1 bilhão. Mas por 
que então ele foi reeleito? Talvez, simples-

mente porque as pessoas se sintam satis-
feitas com ações pontuais feitas em ruas 
e bairros e que mudar o prefeito durante 
uma pandemia sem precedentes poderia 
não ser uma boa ideia naquele momen-
to. Mas eu espero muito que o segundo 
mandato possa ser melhor do que o pri-
meiro. Afinal, eu sou poços-caldense, amo 
minha cidade e quero o melhor para ela. 
Sobre o Zema, ele é mais um que vende a 
ideia de que é preciso adotar um governo 
mais técnico do que político. Na prática, 
quem adota esse discurso acha que gerir 
uma Prefeitura, um Estado ou um país é o 
mesmo que administrar uma empresa. Evi-
dente que podem ter semelhanças, mas é 
preciso ter muito mais sensibilidade e em-
patia. Na empresa, é quase que uma dita-
dura. Você manda e os outros, no caso, os 
funcionários, devem obedecer, caso quei-
ram continuar nas vagas. No poder público, 
você tem que entender que não se pode 
simplesmente mandar. É preciso saber que 
suas ordens irão afetar muitas pessoas. O 
governo Zema se diz “novo”, mas adota ve-
lhas práticas. Aparelhou a Cemig, inclusive, 
existe uma CPI correndo na ALMG, e vai fe-
char o mandato com um rombo nas contas 
maior do que o antecessor Fernando Pi-
mentel. Sobre o presidente Bolsonaro, não 
há muito o que dizer. É um deboche com o 
povo brasileiro. O que me espanta mesmo 
é que existe uma tolerância muito grande 
com os seus mandos e desmandos. Isso 
certamente ocorre porque muita gente 
pensa e age como o presidente.



Por Rodrigo Costa

MP EM AÇÃO 
O Ministério Público do Estado de Minas 
Gerais pediu a condenação do ex-prefeito 
cassado de Machado Julbert Ferre de Mo-
raes (Republicanos), do seu então secre-
tário de Governo, Luiz Carlos Magalhães 
Junior, da P&L Publicidade e Propaganda 
Ltda e de Luciene Alves Silva, sócia admi-
nistradora da P&L, ao ressarcimento inte-
gral no valor de R$ 900 mil de dano de-
corrente de aditivos considerados ilegais 
realizados em contrato de publicidade du-
rante o período de 2019-2020. 
 
ADITIVOS ILEGAIS 
O contrato com a agência em questão foi 
celebrado na modalidade “carona”, ou seja, 
de adesão, em uma concorrência públi-
ca (ata de registro de preços) realizada no 
município de Itaúna, sede da P&L. Tal con-
trato teve vigência de um ano com o custo 
dos serviços fixados em R$ 400 mil. Foram 
realizados dois aditivos a esse contrato. 
Um de R$ 100 mil em dezembro de 2019 e 
outro de R$ 400 mil em 2020. Também foi 
solicitada a prorrogação do contrato para 
vigorar até 31/12/2020 sob a alegação de 
interesse público.  
 
ONDE ESTÁ WALLY? 
O MP solicita também, a suspensão dos di-
reitos políticos do já inelegível ex-prefeito 
Julbert Ferre de Moraes e do ex-secretário 
de Governo Luiz Carlos Magalhães Junior 
pelo prazo de três anos. Um oficial de jus-

tiça já tentou localizar o ex-secretário sem 
sucesso tanto em Machado quanto em seu 
imóvel em Poços de Caldas. Atualmente 
ele ocupa um cargo na prefeitura de Estiva. 
Quanto à P&L e à sócia Luciene Alves Silva, 
o MP solicita a proibição de contratar com 
o Poder Público ou receber benefícios ou 
incentivos fiscais ou creditícios, direta ou 
indiretamente, ainda que por intermédio de 
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritá-
rio. 
 
OSTRACISMO 
Fica cada vez mais complicada a vida do 
ex-prefeito de Machado. Sua cassação 
aconteceu em agosto de 2020 por deixar 
de responder a questionamentos da Câ-
mara e solicitações de apresentação de 
documentos, como contratos e licitações, 
descumprindo leis municipais e a própria 
lei orgânica do município. Considerado 
como uma promessa política no sul de Mi-
nas, descobriu que o fundo do poço pode 
ser mais fundo do que imaginava, ao se 
deixar levar por assessores despreparados 
e por um procurador com veia teatral que 
o instruíram a não responder os questio-
namentos da Câmara.  Julbert isolou-se e 
sequer conseguiu fazer com que sua então 
vice, Ana Maria Gonçalves (Solidariedade), 
tivesse mais votos do que a soma de bran-
cos e nulos na disputa do executivo. No fim 
das contas, sua principal façanha foi con-
seguir levar ao executivo aquele que con-
siderava seu principal rival, o agora prefeito 
Maycon William (PSB), que vem fazendo 
um excelente trabalho à frente da adminis-
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tração municipal. 

TAXA DA DESUMANIDADE 
Aproximadamente R$ 60. Este é o valor 
que um morador de Poços de Caldas tem 
que pagar ao DME em conta futura caso 
tenha a luz cortada e solicite a chamada 
“religação de emergência” após o paga-
mento do valor em aberto. Nesta moda-
lidade, a prazo é de que a energia seja 
reestabelecida no imóvel em até 3 horas. 
Com inflação em alta, a economia ainda 
sentindo os reflexos da pandemia e o au-
mento de pessoas à procura de ossos em 
supermercados por não ter o que comer, a 
cobrança dessa taxa mostra apenas como 
o departamento municipal de energia e a 
administração municipal pouco se preocu-
pam com as famílias que passam dificulda-
des na cidade. Pelo contrário, se aprovei-
tam da situação. Afinal, qual seria o motivo 
desse valor exorbitante? 
 
EGO TUCANO 
Os tucanos que defendem a candidatura 
de Eduardo Leite nas prévias do PSDB co-
meçaram a fazer denúncias de supostas 
filiações fraudulentas feitas por João Dória 
no partido. Isso me fez lembrar do perso-
nagem Marty McFly dizendo que iria cha-
mar a polícia contra o Biff Tannen no ano 

alternativo de 1995 no filme “De Volta para 
o Futuro 2”. “Eu sou o dono da Polícia”, res-
pondia Biff.  
 
ALIÁS... 
Assinam a acusação de fraude apontando 
adulteração na data de filiação de 51 pre-
feitos e 49 vices no estado de São Paulo, 
os diretórios do Rio Grande do Sul, Bahia, 
Ceará e Minas Gerais. Sim, Minas Gerais. 
Do PSDB de Aécio Neves.  Sim, o Aécio, ele 
mesmo. Amigão de Celso Donato. 
 
REAL 
O Plano Real foi um dos planos para con-
trolar a inflação mais bem sucedidos do 
mundo. Os planos de Reagan e Thatcher 
jogaram Estados Unidos e Reino Unido 
em curtas recessões no início da década 
de 80 para domar uma inflação de dois dí-
gitos. Com o Real, o Brasil controlou uma 
que acumulava quase 5000% em 12 meses 
com crescimento de PIB de 5% e fazen-
do despencar a pobreza extrema. O maior 
plano de distribuição de renda da história 
do país não foi o Bolsa Família. Foi o Plano 
Real que, aliás, Lula e o PT foram contra. 
Saber que hoje ainda tem brasileiro que-
rendo desmoralizar um dos poucos pro-
gramas econômicos bem feitos do país dá 
um desânimo danado.

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.



Bife ancho grelhado com purê de ervilhas 
e Alho-poró 
 
Ingredientes  
Bife Ancho de pelo menos 1cm de espes-
sura | Ervilhas Frescas | Um talo de alho-
-poró | Cebola Branca | Sal | Sal de Parrilha 
| Pimenta do Reino | Manteiga | Azeite        
 
Receita  
Em uma pequena panela, refogue no azei-
te a cebola cortada em pequenos cubi-
nhos. Acrescente o talo de alho-poró pi-
cado e refogue junto. Quando estiverem 
translúcidos, colocar 200gr de ervilhas 
frescas (congeladas ou não). Tempere com 
uma pitada de sal e cubra com água. Tam-

pe a panela e a mantenha em fogo baixo 
por 20 minutos. Nesse tempo, aprovei-
te para deixar a carne fora da geladeira e 
tempere-a com sal de parrilha e pimenta 
do reino moída na hora. Deixe uma panela 
de ferro esquentando no fogo. Após o tem-
po de cozimento da ervilha vencer, trans-
fira tudo para um copo de mixer (ou liqui-
dificador). Bata tudo até atingir um ponto 
de consistência de um purê. Volte para a 
panela, em fogo baixo, com mais um pou-
quinho de água. Acerte o sal e a pimenta 
do reino. Com um fio de azeite na frigideira 
bem quente, grelhe os bifes (2 minutos de 
cada lado). Misture uma colher de sopa de 
manteiga no purê. Sirva a seguir, harmoni-
zando com um Syrah Golden Sun.

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

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.

VINHOS & GASTRONOMIA



Por Charles Kawatti

Um motorista fica cego enquanto espera 
no semáforo. Trata-se de uma cegueira di-
ferente, uma cegueira branca. A situação 
piora quando descobrimos que esta doen-
ça é altamente contagiosa. Estamos, pois, 
diante de uma pandemia e imersos no 
caos.  
 
Só uma mulher manteve a visão. Tal fato 
nos mostra, metaforicamente, a responsa-
bilidade de ter olhos quando os outros os 
perderam. Nesse cenário, ela representava 
o único resquício de decência, de ordem e 
de humanidade.  
 
Quem diria que a falta de um dos 5 senti-
dos, a visão, seria capaz de provocar uma 
desarticulação social,  uma anarquia que 
culminaria na degradação da humanida-
de, na redução do homem a uma condição 
animalesca? 
  
O livro é atemporal. Foi publicado em 1995, 
mas faz mais sentido ainda nos tempos 
atuais em que vivemos em meio a uma 
pandemia sem precedentes.  
 
José Saramago é um autor necessário. Foi 

um gênio, tanto é que ganhou o Prêmio 
Nobel da Literatura em 1998. Todavia, é um 
autor marcado pelo ceticismo e pessimis-
mo em relação à humanidade. Expõe de 
um jeito único os recônditos da alma hu-
mana.  
 
Gosto de pensar que cabe a nós provar 
que Saramago não estava correto e que a 
humanidade ainda tem jeito.

Charles Kawatti, é advogado, sócio da KRM sociedade de advogados, 
membro da comissão OAB Social, cofundador do @clubedaleitura17
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Por Yula Merola

Extrema pobreza: o que você não vê, mas 
que afeta a sua vida

A pandemia impactou o mundo inteiro, e 
um das consequências foi o aumento da 
pobreza e fome. De acordo com os da-
dos da FGV hoje o Brasil tem cerca de 27 
milhões de pessoas, 12,8% da população 
brasileira em situação de fome e pobre-
za. E de acordo com os dados do Cadastro 
Único do Governo Federal ao menos dois 
milhões de famílias tiveram renda reduzida 
e caíram para a faixa da extrema pobreza.  
Hoje são 49,6 milhões de pessoas subnu-
tridas. Em 2014 eram 37,5 milhões. 
Éramos referência no combate à pobreza, 
e hoje o Brasil está de volta ao Mapa da 
Fome. 

O que isto significa? Que muitos programas 
governamentais não foram efetivos o sufi-

ciente para reduzir, de forma sustentada, a 
profunda desigualdade estrutural. E o Exe-
cutivo e o Legislativo tem responsabilida-
de, pois aprovaram o orçamento e a fome 
não foi considerada como prioridade. O 
que é prioridade para eles? 
Mas não podemos ficar assistindo como 
meros expectadores, como se não tivés-
semos nada a ver com isso.  Todos nós te-
mos que ajudar, porque a FOME DOÍ. 
 
“Estamos em um momento crítico na 
história da humanidade e as decisões e 
ações que tomamos hoje terão consequ-
ências importantes para as gerações futu-
ras”, relata Lui Zhenmim da ONU. 

Teremos um longo caminho pela frente e 
esperamos que os Governos vejam a im-
portância da participação social na elabo-
ração de políticas públicas e assim juntos 
sairmos do Mapa da Fome, e oferecer con-
dições de alimentação com comida de ver-
dade para nossa população 
Hoje termino este artigo com o trecho do 
Livro de Carolina de Jesus “ Quarto de Des-
pejo” escrito em 1960. “Hoje não temos 
nada para comer. Queria convidar os filhos 
para suicidar-nos. Desisti. Olhei meus filhos 
e fiquei com dó. Eles estão cheios de vida. 
Quem vive, precisa comer. Fiquei nervosa, 
pensando: será que Deus esqueceu-me? 
Será que ele ficou de mal comigo?”

Farmacêutica-Bioquímica e Pesquisadora da UNIFAL.
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