ENTREVISTA
venciado em 2016, por exemplo, onde as
visitas e presença nas ruas foram o grande
forte. Em 2020, o número de visitas foi reduzido drasticamente por ocasião da pandemia de Covid-19, dando lugar e mais importância ao aspecto das mídias digitais.
Até 2020, a Rede integrava o governo do
prefeito Sérgio Azevedo (PSDB), inclusive,
com o professor Flávio Faria como vice-prefeito. Como se deu a transição do partido de situação para oposição este ano?
De modo geral, para o processo democrático, é importante que exista a situação e
a oposição, o que contribui para o fortalecimento da política e da democracia. Contudo, sempre tive o pensamento que um
parlamentar não pode ser radical em suas
posições e modo de agir. Ele deve, primeiramente, atuar visando atender o coletivo,
O entrevistado dessa semana é o vereador
Lucas Arruda da Rede. Ele fala sobre os de- das demandas da população que o elegeu
safios do segundo mandato, sobre o proces- e também representar o todo, ou seja, toda
a população. Penso que, enquanto situso eleitoral do ano passado que culminou
com a saída do partido da base do prefeito ação é importante ter uma visão crítica e
usar a sua facilidade de acesso ao GoverSérgio Azevedo (PSDB) e confirma em primeira mão convite para ser candidato a De- no para tentar mudar rumos e processos.
Lado outro, na qualidade de oposição, é
putado Federal.
importante nunca ser “oposição por oposição”, mas também fazer a análise crítica
Como você avalia o processo eleitoral do
do Governo, fiscalizar e buscar a efetividaano passado?
de na prestação do Serviço Público, que é
o grande núcleo da Função AdministratiFoi um processo muito atípico, estranho.
No final da campanha muitas pessoas ain- va. Nesta linha de raciocínio, entendo que
pra mim foi um processo tranquilo, uma
da não sabiam que estava acontecendo
vez que já no segundo ano de Governo,
eleições municipais no Brasil. Foi um mono mandato passado, conseguia identificar
mento extremamente distinto daquele vi-

muitas divergências nas formas de trabalhar com o Prefeito e fui moldando minha
atuação de forma independente, mesmo
estando, naquele momento, na qualidade de situação votei contra projetos que
entendia não ser a finalidade adequada e
atuei em articulações para evitar a aprovação de matérias que entendia serem prejudiciais à população, como, por exemplo,
quando o Prefeito tentou aumentar o IPTU
por meio de decreto. Então, todo esse processo, essa transição, essa mudança, pra
mim foi encarada de forma tranquila. Hoje
sei das atribuições para as quais a população me elegeu, que inclui ser oposição em
determinados momentos, mas obviamente, busco atuar de forma construtiva, naquilo que entendo ser justo, legal e efetivo,
e assim sendo, sempre terá o meu apoio.

Com certeza. Avalio a reeleição como sendo mais difícil do que a eleição para o primeiro mandato. O processo eleitoral de
2020 foi totalmente diferente, com o número de candidatos cerca de 30% maior
do que em 2016. A população confiou mais
uma vez no meu trabalho e a oportunidade
de representá-los é extremamente gratificante. Fico honrado e ao mesmo tempo
tenho a consciência do que esperam de
mim, do meu trabalho, do compromisso
que tenho, que sem dúvidas é um trabalho
redobrado.

Passado o processo eleitoral, você acredita que não caminhar com o PSDB foi uma
decisão acertada?

Ainda vejo a participação dos jovens de
forma tímida e distante com a política, mas
noto certo envolvimento, o despertar de
um interesse, que é muito válido. Eu sempre procurei, no meu mandato, atuar com
juventude, trazer os jovens para discutir
ações e através de projetos institucionais
os levar para dentro da Câmara Municipal.
Entretanto, como o nosso sistema político
não é nada sedutor, para que ocorra a participação efetiva da população jovem no
dia a dia, fora do período eleitoral, muitos
mecanismos ainda precisam melhorar. Por
isso, fomento todo tipo de ação que tente
quebrar essa lógica.

Sim. Existem coisas na vida que são fundamentais e a liberdade é uma delas. Respeito todos aqueles alinhados ao PSDB,
porém, com a liderança do Prefeito, entendia não ser possível caminhar mais junto.
Entendo não ser justa a forma de governar
distante da população que mais precisa e
a tomada de decisões que não eram construídas com os interessados.
Você acredita que sua reeleição como vereador lhe trouxe mais responsabilidade?

Você foi eleito bastante jovem para um
primeiro mandato. Agora do lado de cá,
como vê o envolvimento dos jovens com a
política? É fácil fazê-los participar das discussões?

Como se dá o seu diálogo com a popula-

Municípios, o projeto foi bem vindo, mas,
infelizmente, o Município ainda não efetiBusco disponibilizar diversos canais, sobre- vou esse sistema, o que continua gerando
tudo na sociedade digital em que vivemos, ineficiência na gestão pública, e por isso, a
então atuo através das mídias sociais, bem propositura do projeto, que já foi aprovado,
como por meio de visitas, reuniões, audié importante, servindo como mecanismo
ências públicas, etc. Também busco ouvir
estratégico para pressionar a evolução na
a população, estar junto e buscar soluções saúde pública, visando o bem da coletivino dia a dia, o que é muito importante,
dade.
sempre com o objetivo e com o compromisso de atender aos anseios da coletiviMuito tem se falado sobre uma possível
dade.
candidatura sua a Deputado Estadual ou
Federal no ano que vem. Existem discusAlgum projeto seu em especial que gosta- sões a respeito?
ria de destacar?
Sim, existe. Primeiramente, é importante
Neste período foram realizados diverdestacar que hoje o meu foco é realizar
sos projetos importantes, mas destaco a
o melhor mandato possível enquanto Veimplantação do Prontuário Eletrônico na
reador. Mas como a política é dinâmica, a
Rede Pública de Saúde. Informatizar e sin- Rede Estadual me fez o convite para ser
cronizar as informações no setor público
candidato a Deputado Federal nas eleições
deveria ser prioridade de um Prefeito, sode 2022. A possibilidade de trabalhar ainbretudo na saúde. Não podemos ver com
da mais por Poços e região me deixa muito
naturalidade a existência de filas enormes feliz e entusiasmado. O processo decisório
para a realização de exames, consultas ou envolve a análise de muitos aspectos, sencirurgias, que muitas vezes tem seus pedi- do necessária a realização de discussões
dos extraviados, perda de documentos, o
conjuntas e construção coletiva.
que leva a desinformação e falha na prestação do serviço público. Para que o gestor Quais os rumos da Rede a nível estadual e
possa tomar suas decisões de alocação de federal?
recursos, de materiais, de pessoal, e todas
as demais necessidades, é importante que Ainda não existe definição, o que deve
exista eficiência, virtualização das informa- acontecer mais próximo do período eleitoções da saúde se tornam necessárias. Já
ral.
existe legislação federal específica sobre
o tema, mas como a própria Constituição
Qual a sua avaliação dos governos Sérgio
Azevedo (PSDB), Romeu Zema (Novo) e Jair
Federal permite a suplementação pelos
ção?

Bolsonaro?
Quanto ao Governo Municipal, avalio de
forma negativa, como sendo um Governo que se encontra distante das pessoas
que mais precisam das políticas públicas
e do serviço público de modo geral. Cito
como exemplo, o vale merenda e auxílio
emergencial municipal, que só foi efetivado depois de muita pressão por parte da
oposição. Muitos meses sem a distribuição
de cestas básicas às famílias que necessitavam, principalmente de estudantes que
estavam de forma remota, em casa. Muitas cirurgias, exames e consultas estavam
represados, e só se efetivaram após muita
pressão por parte da oposição e apoio em
recursos destinados pela própria Câmara
Municipal, e agora estão sendo realizados
por meio de mutirão, que ainda será insuficiente. Foram quase dois anos com escolas fechadas e mesmo tendo esse tempo
todo, as intervenções de infraestrutura só
se iniciaram agora, com o retorno presencial das atividades. Não se viram esforços
no sentido de garantir a conectividade e
aparelhos tecnológicos para estudantes
e professores da rede municipal. Falta de
profissionais na área da educação para auxiliar o retorno das aulas com maior segurança, seguindo todos os protocolos sanitários. Os estagiários que ainda recebem
a bolsa-estágio no valor de R$ 400,00, o
que ocorre desde 2009, sem nenhum reajuste, o que configura clara exploração.
Os Agentes de Saúde e de Endemias que
não possuem plano de cargos e salários,

prometido em 2016 e não cumprido pela
Administração. Falta de apoio às políticas
relacionadas ao meio ambiente, como a
coleta seletiva, conservação das nascentes. A Gestão Fiscal, segundo o índice FIRJAN, se tornou a pior da região. No transporte público coletivo, que sofre com a
falta de linhas e horários, o que prejudica
a população, tem-se o reflexo da decisão
de não fazer a licitação em tempo hábil,
mesmo tendo tempo disponível para tanto,
o que corrobora com a ineficiência administrativa. Entre outras coisas, quando você
avalia essas questões, percebe-se que
quem paga a conta é o contribuinte, por
reflexos de decisões equivocadas, além de
prejudicar justamente quem mais precisa.
Quanto ao Governo Estadual, de Romeu
Zema, avalio como regular, me preocupa o
fato de muitas realizações estarem acontecendo por meio de decisão judicial liminar
que suspende o pagamento de dívida com
a União e também o grande volume de recursos devidos na área da saúde entre outros.
Já o Governo Federal, sob o comando de
Jair Bolsonaro, avalio como péssimo, um
tremendo retrocesso em diversas áreas,
mas não podia deixar de destacar a falta
de liderança na pandemia, e pior, ações
para atrapalhar propositalmente todos os
esforços no combate ao covid-19, o que
resultou em número elevado de mortes no
país.

BASTIDORES
Por Rodrigo Costa
ROMARIA
É esperada para hoje uma grande romaria
de políticos poços-caldenses com destino a Pouso Alegre para o lançamento da
pedra fundamental do novo hospital oncológico Samuel Libânio. O evento contará
com a presença do Presidente do Senado,
Rodrigo Pacheco (PSD), do senador Antônio Anastasia (PSD) e do Deputado Federal
Bilac Pinto. O host será o prefeito Rafael Simões, pré-candidato a Deputado Federal.
O alcaide, aliás, está de mudança confirmada para o Patriota.
DEJAVU
Esperamos que tais políticos aproveitem a
viagem para lembrar as autoridades que
lançamento de pedra fundamental de hospital oncólogico também já aconteceu no
passado em terras sulfurosas e não deu
em nada. Fica a dica.
ELE VOLTOU!
Quem está de volta e se movimentando
discretamente no tabuleiro político é o ex-secretário de Serviços Públicos, Thiago
Biagioni. Já recebeu convite do Podemos
para ser candidato em 2022, bateu um
papo com André Vilas Boas do Novo e to-

mou com cafezinho com o presidente municipal do MDB, Fábio Junio. Burburinhos
nos bastidores também revelam possíveis
conversas com o ex-prefeito Geraldo Thadeu.
PRÉVIAS I
Pode estar em Minas Gerais a principal
arma do governador gaúcho Eduardo Leite nas prévias do PSDB contra o também
governador paulista João Doria. Ambos são
os protagonistas das da disputa que irá decidir quem será o candidato do partido a
presidente da República. Leite tem o apoio
do diretório mineiro do ninho tucano e isso
pode ser decisivo.
PRÉVIAS II
Todos os prefeitos e vice-prefeitos do
PSDB de Minas foram registrados para as
tais prévias, que será realizada no próximo
domingo (21) por meio de aplicativo online.
Os vereadores tucanos também foram registrados em peso, com 96% dos mandatários se cadastrando para votar. A disputa se
mostra imprevisível.
AMM
O presidente da AMM – Associação Mineira
de Municípios, Julvan Lacerda, está cotado
para ser candidato ao Senado pelo Avante.

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

VINHOS & GASTRONOMIA
Ovos no Purgatório
(Shakshuka)
Ingredientes
300gr de Linguiça
Suína | 4 Ovos | 5 Tomates | Cebola Roxa
| 3 Dentes de Alho |
Sálvia | Cheiro Verde
| Sal | Pimenta Malagueta em Pó | Azeite | Páprica Doce |

deira e aproveitar todos os sabores juntos.
Coloque sal. Tempere com uma colher de
páprica defumada e outra de páprica doce.
Adicione uma colher de chá de pimenta
malagueta em pó. Deixe o molho reduzir e
apurar, o que deverá levar cerca de 30 minutos. Quando estiver bem reduzido, entre com as folhas da sálvia e com o cheiro
verde picado. Mexa. Coloque os 4 ovos em
pontos diferentes e cozinhe-os sobre o
molho, com a frigideira tampada e em fogo
baixo. Sirva a seguir.

Páprica Defumada
Receita
Retire a pele de 5 tomates (queimei a pele
na boca do fogão para retirá-la mais facilmente e dar um sabor defumado). Em
uma frigideira, pique uma cebola roxa em
brunoise e refogue no azeite. 2 minutos
depois, acrescente o alho picado. Quando
estiver translúcida, entre com o recheio da
linguiça. Cozinhe tudo, adicionando o tomate picado e o dobro de água em comparação a quantidade de ingredientes.
Lembre-se de fazer tudo na mesma frigi-

Para ter acesso às receitas e à carta de vinhos da Adega, aponte a câmera do celular para o QR Code abaixo:

Marcelo Leme é realizador e curador cinematográfico. Enófilo apaixonado e cozinheiro aventureiro, adora cozinhar para amigos e
acredita muito nos brindes que os encontros proporcionam.

CINEMA
Ghostbusters - Mais Além

Harry Potter e a Pedra Filósofal - Sessão
Especial de 20 anos
O filme ‘Harry Potter e a Pedra Filosofal’
completa no final de novembro duas décadas desde que chegou no Brasil. Para
comemorar, os fãs da saga vão poder rever
o longa no cinema no dia 21 de novembro,
data na qual o filme será exibido em salas
de todo país.
Cada cinema programou o filme para um
horário, mas todas serão sessões 3D realizadas no dia 21 de novembro.

Em Ghostbusters: Mais Além, quando uma
mãe solteira e seus filhos se mudam para
uma pequena cidade, eles começam a
descobrir sua conexão com os caça fantasmas originais e o legado secreto que seu
avô deixou para trás. Classificação indicativa 12 anos, contém violência e linguagem
imprópria.
Elenco: Paul Rudd, Carrie Coon, Mckenna
Grace
Duração: 125 min
Diretor: Jason Reitman
Distribuidora: Columbia Tristar
Gênero: Comedia
Classificação: 12 Anos
Centerplex: 15h (DUB) - 17h45 (DUB) 20h45 (LEG)

Centerplex: 14h30 (DUB) - 18h15 (DUB) 21h20 (DUB)
Ultravisao: 14h (DUB) - 17h10 (DUB) - 20H30
(LEG)

LITERATURA
Por Charles Kawatti
Chimamanda Ngozi Adichie é uma
das mais aclamadas
autoras
africanas dos últimos
tempos.
Ler “Hibisco Roxo”
é impactante e nos
mostra o porquê
as obras da autora
figuram nas listas
de mais vendidos e
são tão necessárias.

”as coisas começaram a se deteriorar lá em
casa quando meu irmão, Jaja, não recebeu a
comunhão, e Papa atirou seu pesado missal
em cima dele e quebrou as estatuetas da estante. Havíamos acabado de voltar da igreja”.
Kambili nos conta sobre o período em
que o pai deu permissão para que ela e seu
irmão passassem uma temporada na casa
da tia, em Nsukka. É na casa da tia, irmã de
Eugene, que Kambili e o irmão passam a ter
contato com a realidade de escassez que
assola a Nigéria. Tem contato também com
uma tia progressista, empoderada, que toma
conta sozinha de 3 filhos, que dá aulas na Universidade de Nsukka, e que no jantar conversa com a família e dá liberdade para que
os filhos exponham suas opiniões e dúvidas.
Essa temporada na casa da tia é importantíssima e selará o destino de todos os
personagens. De repente nos pegamos torcendo por Kambili, sua mãe e seu irmão. Torcendo para que saiam do ambiente opressor,
intolerante e violento onde estão inseridos.
Hibisco Roxo é marcante. Nos coloca
diante da violência doméstica, do fanatismo e da intolerância religiosa. Nos mostra
o contexto político e social da Nigéria, um
país marcado por corrupção e por pobreza, um país que possui uma pequena elite
que não cultua as tradições históricas, culturais e religiosas de seu país e de seu continente. Somos colocados diante do sonho
de emigração em busca de uma vida que
seja, pelo menos, um pouco menos sofrida.

Kambili, personagem principal e narradora, nos mostra como a religiosidade fanática (branca e católica) de seu
pai, Eugene, corrói o âmbito familiar.
Eugene é um célebre empresário nigeriano e, à primeira vista, parece um homem
decente, faz caridade, é amado pela comunidade. Todavia, repreende veementemente a
tradição religiosa africana que seu pai cultua.
Beatrice, mãe de Kambili, é uma mulher submissa e de voz sempre baixa.
Eugene criou seus filhos em uma redoma
de vidro, longe da realidade africana. Não
conheciam a pobreza e também não conheciam as belezas e conhecimentos da tradição
religiosa e cultural Africana. Havia permissão
para que visitassem o avô, mas a visita deveria
durar apenas alguns minutos e não poderiam
comer ou beber nada que ele oferecesse.
O seguinte trecho nos dá a dimensão de
como eram as coisas na casa da narradora: Livro recomendadíssimo!

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

CIDADES & SOLUÇÕES
Sem protagonismo político da sociedade, a vem as instituições, como funciona o orçademocracia definha
mento, os direitos e deveres do cidadão na
democracia.

A maior participação do cidadão na vida política ocorre nos períodos eleitorais, mas sabemos que há outras maneiras de interferir
nos rumos de uma série de medidas determinadas pelo Estado em suas instâncias
federal, estadual e municipal. Por exemplo,
participando dos conselhos populares, ambientes que permitem ir além do pleito e
que são essenciais para o fortalecimento do
regime democrático.

Quais são as consequências para o país da
apatia política? Entre tantos efeitos negativos, destacam-se a corrupção e falta de
representatividade popular. Não podemos
esquecer que as condições estruturais que
determinam a existência cotidiana do brasileiro dificultam o início de uma transformação efetiva, horizonte que somente pode
ser vislumbrado por meio de uma maior e
crítica participação em todas as instâncias
que formam a cadeia de decisões políticas.
Falta aos brasileiros, de forma lamentável,
educação de qualidade e acesso a eventos
culturais e de lazer. Além disso, a maior parte da população se vê obrigada a trabalhar
exaustivamente em atividades desinteressantes e repetitivas.
Eis o cenário desafiador que tem de ser enfrentado sem medo para conquistar as mudanças que precisam ser feitas.
Por onde começar? Pelos conselhos populares, espaços democráticos e decisórios, locais de comunicação e expressão
das discussões políticas de uma sociedade,
das demandas sociais de uma comunidade.
Quando existem instrumentos de controle
da população passam a existir também a
forma de combater a corrupção, uma das
mais graves chagas atuais da sociedade
brasileira.

Observamos, atualmente, uma forte apatia
da sociedade em relação ao ativismo político. As pessoas não querem se envolver
com a política. Mas é preciso atuar no sentido de explicar que existe diferença entre
não querer participar por opção, por causa
do momento político, por exemplo, e não
participar por desconhecimento. E existe
muita gente que não participa dos espaços
que são legítimos por não conhecer. É necessário ensinar nas escolas para que ser- O cidadão precisa deixar de ser mero expec-

tador das políticas públicas de seu município para ser protagonista. Entre os gestores
públicos, sabe-se que existe uma notória
intenção de resistir a qualquer tentativa de
dividir o poder com a sociedade, valorizando somente a democracia representativa.

Então fica a seguinte sugestão de reflexão: a
omissão passiva aduz ao entendimento de
que a política passa não somente por uma
crise de esvaziamento, mas, sobretudo, por
uma crise de sentido que precisamos mudar e reinventar.

Farmacêutica-Bioquímica e Pesquisadora da UNIFAL.

Somos tão Jovens, por João Gabriel Pinheiro Chagas

EM SAMPA!
Como ter sexo a vida toda com a mesma
pessoa

A atriz Tania Bondezan dá vida à personagem Annetta Poché, sexóloga formada na
Sorbonne, que introduz ao público técnicas
para a vida sexual dos casais, dando receitas insólitas para superar as diversas crises
que acontecem ao longo de anos de convivência. Com a sua técnica revolucionária,
a sexóloga ensina manter o fogo de um relacionamento.
Até o dia 28 de Novembro
Teatro Nair Bello (Shopping Frei Caneca Rua Frei Caneca, 569)
Sextas e Sábados às 21h e Domingos às
18h.
Ingressos de R$ 30 a R$ 60
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