


Neste fim de semana tem evento em Poços de Caldas para trazer muita alegria, comida 
boa e shows: o Poços Fest - Comemoração aos 150 anos da cidade, nos dias 25, 26, 27 e 

28 de Novembro no Parque José Affonso Junqueira (atrás do Palace Hotel).

O PoçosFest, organizado pela WeDo Produções e Eventos e Rádio Onda Poços, reúne o 
melhor gastronomia de rua com Assadores BBQ, Food Trucks e Cerveja Artesanal. 

O Festival terá música ao vivo nos 4 dias de evento com atrações para todos os gostos, 
música popular, pop, clássicos do rock nacional e internacional.

É o pontapé inicial da programação especial em comemoração aos 150 anos de Poços de 
Caldas.

Um ambiente familiar para que você possa desfrutar com total segurança, totalmente 
aberto e seguindo todas as recomendações necessárias com a COVID-19: uso de másca-

ra, álcool em gel 70% e distanciamento social.

Um evento super bacana com entrada gratuita!

Horários:

Quinta-feira: 18h às 23h.
Sexta-feira: 18h às 23h.

Sábado: 18h às 23h.
Domingo: 12h às 22h.

* USO OBRIGATÓRIO DE MÁSCARA*

POÇOSFEST



Por Rodrigo Costa

DESPREPRARO
Na audiência pública sobre o orçamento 
de 2022 realizada na semana passada na 
Câmara Municipal, o discreto e técnico se-
cretário de Fazenda Alexandre Lino, deu 
uma aula de orçamento para o primário 
vereador Kleber Gonçalves. Os questiona-
mentos do vereador do Novo ao secretário 
e servidor de carreira foram extremamente 
ridículos para quem se diz membro de um 
partido liberal. Lino deu aula com elegân-
cia e calou a boca do parlamentar que faz 
parte do mesmo partido do governador.

APOIOS
E por falar no Novo, o governador Romeu 
Zema impôs a liberação das coligações 
por parte do partido como condição para 
permanecer na sigla e disputar a reeleição 
em 2022. Alguns, inclusive, já passaram a 
ocupar cargos de alto escalão no governo 
estadual com acordos fechados nos últi-
mos dias. Zema, inclusive, já mandou avisar 
que com a chegada dos novos partidos à 
base, não irá se posicionar e que não deve 
declarar apoio para este ou aquele candi-
dato a Estadual ou Federal, por exemplo. 
Optará pela neutralidade. 

TÁ CHOVENDO CANDIDATO!
O vereador Lucas Arruda, em entrevista à 

revista digital One Weekend do último fim 
de semana, confirmou convite da legenda 
para que saia candidato a Deputado Fe-
deral. Na noite desta segunda-feira, em 
conversa com este jornalista, o também 
vereador e presidente da Câmara Munici-
pal Marcelo Heitor, igualmente confirmou 
recente convite do PSC para que saia can-
didato à Deputado Estadual. O Deputado 
Noraldino Junior foi quem o convidou pes-
soalmente em recente visita à Poços de 
Caldas.

LISTA GRANDE
Com isso, até o momento, a lista de pré-
-candidatos para 2022 segue aumentan-
do. Para Deputado Estadual estão cotados: 
Marcelo Heitor (PSC), Regina Cioffi (Pro-
gressistas) e Tio Júlio (União Brasil). Para 
Deputado Federal: Yula Merola (Avante), Di-
ney Lenon (PT), Lucas Arruda (Rede), Celso 
Donato (PSDB), André Vilas Boas (Novo) e 
Alberto Silva (PTB). Nas últimas semanas o 
nome de Thiago Biagioni surgiu na lista de 
pré-candidatos a Estadual. Geraldo Thadeu 
(Republicanos) na de Federal. Já o ex-pre-
feito de Caldas, Ulisses Guimarães, parece 
não ter decidido que rumo tomar. Embo-
ra esteja aparentemente próximo do MDB, 
visitou recentemente uma sigla em Belo 
Horizonte que já tem postulante em Poços 
de Caldas e se ofereceu também para ser 
candidato. Sem sucesso.  

BASTIDORES

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.



Jiló recheado com fígado bovino

Ingredientes
5 Jilós | 2 Bifes de Fígado | Abacaxi | 
Cebola Branca | Limão Siciliano | 
1 Abobrinha | Hortelã | Sal | 
Pimenta do Reino | Azeite

Como fiz

Corte o bife de fígado em pequenas tiras. 
Tempere com sal, pimenta do reino moída 
na hora, cebola branca e abacaxi picado 
em cubos. Mexa bem e deixe marinar por 
2 horas. Corte a mesma quantidade de ce-
bola branca e de abobrinha em brunoise 
(cubinhos) e junte em um pote. Cubra com 
suco de um limão siciliano. Corte o abacaxi 
em cubos um pouco maiores, em quanti-
dade superior ao dos outros ingredientes e 
misture junto com uma pitada de sal. Deixe 
na geladeira por pelo menos 45 minutos. 
Lave o jiló e corte a “tampa”, retirando toda 
sua poupa. Tempere com sal e pimenta, e 

depois o recheie com o fígado marinado. 
Também recheie com o abacaxi e a cebo-
la do tempero. Regue com azeite. Leve ao 
forno a 200º por 25 minutos. Enquanto isso, 
finalize o vinagrete, picando hortelã e mis-
turando junto ao abacaxi. A cebola deverá 
estar cozida devido a acidez das duas fru-
tas. Acerte o sal, caso necessário. Sirva a 
seguir.

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



O Enem, a juventude, desigualdade e a im-
portância do ensino

No dia 21/11 foi realizado o ENEM 2021, ro-
deado de incertezas e com menos credi-
bilidade na história. Este ano foram apenas 
3,1 milhões de inscritos, o menor número 
de desde 2005, uma prova que já teve 8,7 
milhões de inscritos. 
Este ENEM que entra para a história como 
mais desigual entre estudantes, por causa 
dos impactos da pandemia na educação 
dos adolescentes brasileiros, mas também 
pela desorganização dos últimos anos. E 
quanto isto impacta na vida de milhares de 
estudantes?
Sabemos que esta prova por si só já é ex-
tremamente nociva às classes populares, 
pois exige do candidato um conhecimento 
que muito aluno não tem no decorrer do 
ensino médio. O que aconteceu foi que a 
pandemia escancarou uma escola pública 
precarizada que sofre com a falta de pro-
fessores, com disciplinas escolares minis-
tradas pela metade, ou até mesmo com 
conteúdos escolares que praticamente 
sequer são apresentados em sala de aula. 
Uma realidade totalmente diferente das 
escolas particulares que as classes média 
e alta podem pagar. E qual o resultado dis-
to? Os alunos da rede privada acessam a 
maioria das vagas nas universidades públi-
cas do país.
Mas qual a importância do ENEM no cená-
rio educacional? 
O Enem foi criado em 1998 como certifi-
cação do ensino médio. Em 2009, a prova 

passou a ser elaborada com critérios que a 
tornaram semelhante aos vestibulares mais 
concorridos. Em tese, deveria ser imune a 
interferências políticas.  O ENEM impactou 
um grande volume de estudantes e serviu 
de porta de entrada para uma educação 
superior de qualidade para cada um de-
les.  O Enem/Sisu é uma política pública 
de inclusão e democratização do acesso 
ao ensino superior. No entanto, esse pro-
grama baseado no mérito, então altamente 
seletivo. Compreender essa problemática 
é importante para contribuir para o aperfei-
çoamento das políticas públicas voltadas 
para o aumento das oportunidades educa-
cionais. Mas esta Política Publica em cons-
trução foi desmantelada nestes dois anos. 
Um governo que desconstruiu a educação 
como Política Pública. 
Não se trata apenas de uma mudança de 
rota nas políticas públicas, mas uma  com-
pleta desconstrução das políticas públicas 
e o desmonte do Estado brasileiro, sem 
deixar nada em seu lugar. 

Um impacto que será sentido por décadas.

CIDADES & SOLUÇÕES

Farmacêutica-Bioquímica e Pesquisadora da UNIFAL.



Noéis Cantores dos Trovadores Urbanos 
iniciam suas apresentações gratuitas na 
zona oeste

Para garantir que o clima natalino chegue 
e se instale nos corações das pessoas, o 
quarteto começou suas apresentações em 
novembro e segue com elas até bem per-
tinho do Natal.

O grupo Trovadores Noéis é formado por 
artistas profissionais. Muitos deles fazem 
parte do elenco de espetáculos musicais 
apresentados na cidade de São Paulo. 
Desde o figurino até o emocionante re-
pertório, a apresentação do quarteto dos 
Noéis é carinhosamente desenhado para 
tocar corações e deixar as sextas-feiras 
cada vez mais cheias de brilho.

Todos os eventos da Casa são presenciais 
e também transmitidos online pelo Face-
book e Youtube dos Trovadores Urbanos.

Os Trovadores Noéis são ansiosamente 
aguardados pelo público nas Serestas de 
Sexta em novembro e dezembro, na Casa 
dos Trovadores. Quando a cantoria come-
ça a noite se transforma e os olhinhos da 
criançada presente brilham mais do que os 
pisca-piscas que enfeitam a Casa dos Tro-

vadores!

Como acontece?
O público tem acesso à Casa a partir das 
19h. Pode visitar as novidades na Sala Silvio 
Caldas, conhecer a carreira desse serestei-
ro. Além de ouvir suas músicas e aguardar 
a cantoria a partir das 20h.

APRESENTAÇÃO DOS NOÉIS TROVADO-
RES
Rua Aimberê, 651 – Perdizes, São Paulo.

Datas: 12, 19 e 26 de novembro e 3, 10 e 17 
de dezembro
Horário: das 20h às 21h30
Os portões da Casa dos Trovadores abrem 
às 19h
Valor: gratuito.

EM SAMPA
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