BASTIDORES
Por Rodrigo Costa
AMIGOS. OU NÃO.
O ex-prefeito Geraldo Thadeu, no dia 31
de dezembro, resolveu criar um grupo de
WhatsApp para desejar um feliz ano novo
aos amigos. Após o envio de uma arte com
sua foto, assinatura e o ano de 2022 em letras bem grandes, boa parte dos tais amigos, em poucos minutos, resolveu deixar
o grupo, alguns com xingamentos bem
pesados. Aparentemente, nem mesmo entre aqueles que ele considera amigos, sua
popularidade continua a mesma. E pensar
que tem gente que achava que ele tinha
chances de retornar à Casa Amarela no
ano passado e ainda bate o pé de que ele
seria um excelente candidato à deputado
este ano.
CONFRATERNIZAÇÃO
No último dia 30 de dezembro, ao meio-dia, em pleno expediente, o prefeito Sérgio Azevedo, acompanhado do secretário
municipal de Planejamento Antônio Carlos
Alvise e do secretário municipal de obras
José Benedito Damião, ofereceu um almoço de fim de ano para os funcionários da
secretaria. Até as 14h, o atendimento à população foi interrompido sem aviso prévio.
Além de tal atitude ser ilegal e imoral, fica
claro o favorecimento a tais funcionários
em comparação com as demais secretarias.
CARDÁPIO
A piada pode parecer repetitiva, mas nun-

ca perde a graça: haveria algum prato com
camarão na confraternização exclusiva da
Secretaria de Planejamento?
O PLANO B DE ANASTASIA
As informações são do jornalista Lucas Ragazzi da Rádio Itatiaia: semanas antes de
ser eleito ministro do Tribunal de Contas
da União (TCU), o ainda senador Antônio
Anastasia (PSD) chegou a reativar sua inscrição na OAB de Minas e planejava renunciar ao cargo caso perdesse a disputada
para a vaga. Para ele, a derrota significaria
falta de prestígio com os colegas do Parlamento. A renúncia também daria espaço
ao suplente Alexandre Silveira que tentará
a reeleição ao cargo em outubro.
NOVA ONDA
A secretaria municipal de Saúde confirmou na última terça-feira o registro de 101
novos casos de Covid-19 na cidade. Na
segunda-feira já havia certa expectativa
quantos aos novos números do boletim,
em virtude da grande movimentação registrada e visível no Hospital de Campanha. Vale lembrar que o prefeito Sérgio
Azevedo (PSDB) que se reelegeu, inclusive, com o discurso de ter sido um bom
gestor durante a pandemia em 2020, liberou o réveillon em ambientes particulares
fechados sem qualquer tipo de fiscalização. Antes, em novembro, o executivo promoveu grande aglomeração na inauguração da decoração de natal na Praça Pedro
Sanches, em meados de dezembro liberou a agitada Festa do Golf e na semana

passada apenas observou as concorridas
e lotadas festas como a que foi realizada
durante a virada de ano na Casa Salles. Os
responsáveis pela nova onda de Covid-19
na cidade, portanto, tem nome e sobrenome: Sergio Azevedo e Carlos Mosconi.
EXPECTATIVA
Que a administração municipal é famosa
pela criação de factóides todo mundo já
sabe. A lista, no entanto, acaba de aumentar. Em 2020 o prefeito Sérgio Azevedo e o
secretário de governo Celso Donato alardearam a instalação na cidade de Estações de Monitoramento Hidrológico. Cada
estação teria um pluviômetro, que mede a
quantidade de chuva, e também sensores
dentro dos rios para medir em tempo real
a situação das chuvas na cidade. O projeto
foi anunciado como fruto de uma parceria
entre a prefeitura, a Defesa Civil, a Alcoa e
a Unifal.
REALIDADE
Poucos devem ter notado, mas todos os
pluviômetros frutos dessa parceria pararam de funcionar misteriosamente. Os do
Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais)
também estão sem funcionar. O DME e a
Alcoa, que contam com estações, não divulgam os dados do monitoramento de
forma pública. A mais próxima e que conta com a divulgação de dados atualmente
está localizada na cidade de Caldas.
PODEMOS OU NÃO PODEMOS?

Com a possibilidade do grupo ligado a
Carlos Mosconi assumir o controle do Podemos, os mais atentos observadores políticos já começaram a analisar a performance do partido nas eleições de 2018. A
última cadeira da legenda na Assembléia
Legislativa nas últimas eleições gerais foi
conquistada com aproximadamente 60 mil
votos. Na Câmara Federal o único eleito foi
Igor Timo também com o mesmo número.
SURTO DE COVID-19 NA SECRETARIA DO
MOSCONI
Um surto de Covid-19 sem precedentes
atingiu os funcionários que trabalham no
prédio da Secretaria Municipal de Saúde.
Já são mais de 15 casos positivos confirmados. Outros funcionários aguardam o
resultado dos exames. Entre os contaminados, estão os trabalhadores da Vigilância Sanitária, responsáveis pela fiscalização
durante a pandemia. A equipe do DST/Aids
decidiu suspender o atendimento até o dia
18 de janeiro. Todas as consultas com médicos, nutricionistas, testagem rápida para
HIV, Hepatites B e C e Sífilis estão cancelados.
AUSÊNCIA DE PROTOCOLOS
Ainda na tarde desta quarta-feira, um comunicado foi fixado no relógio de ponto da
secretaria, assinado por Alfredo Reis, suspendendo o uso do equipamento entre os
dias 6 e 18 de janeiro. A Secretaria Municipal de Saúde, comandada por Carlos Mosconi, que deveria dar o exemplo, aparentemente não segue os protocolos para evitar

a contaminação e se tornou grande foco
de propagação da Covid-19 em Poços de
Caldas.

mas terá o material coletado e em seguida
enviado para Belo Horizonte. O resultado
sai em nove dias.

PANOS QUENTES
Também ao longo da tarde de quarta-feira, o comando da Secretaria Municipal de
Saúde tentou de todas as formas abafar a
situação e evitar que a notícia chegasse à
imprensa. A ordem, de cima pra baixo, era
de que em caso de questionamentos, a
posição oficial deveria ser de que os atendimentos seriam suspensos a partir desta
quinta-feira devido ao aumento expressivo de casos de Covid-19 em Poços de
Caldas. Houve total proibição também de
responder jornalistas que no fim da tarde
tentaram entrar em contato. Sem testagem
ampla, a estratégia é jogar a culpa nos trabalhadores.

PASSOS
Enquanto isso, em Passos, o prefeito da cidade anunciou a suspensão não apenas do
Carnaval de rua mas também de qualquer
outro tipo de confraternização, mesmo
que particular. Já em Poços de Caldas, enquanto o prefeito Sérgio Azevedo (PSDB) e
o secretario Carlos Mosconi tentam abafar
os casos de Covid-19, o que vemos é um
grande silêncio em relação a medidas que
evitem a contaminação das pessoas. A população está desamparada de lideranças.

HOSPITAL DE CAMPANHA
Ao longo da quarta-feira, não muito longe da Secretaria Municipal de Saúde, fotos
publicadas nas redes sociais mostravam a
fila quilométrica de pessoas com suspeita
de Covid-19 aguardando atendimento no
Hospital de Campanha. Até às 18h, 199 casos da doença foram confirmados na cidade em um único dia.
CAOS
A falta de planejamento da Casa Amarela
para lidar com a situação já é visível: estão
esgotados na rede pública os testes de
Covid-19 pelo método swab, o famoso teste nasal. Com isso, quem apresentar sinto-

25 CASOS DE COVID NA SECRETARIA DE
SAÚDE
Embora continue a não assumir os números, conforme essa coluna antecipou na
edição de quinta-feira do Jornal da Cidade, um surto de Covid-19 acomete os servidores da Secretaria Municipal de Saúde
comandada por Carlos Mosconi. Após a
publicação da informação neste jornal, a
secretaria admitiu publicamente apenas
nove casos. Os números, porém, são mais
altos. Até a noite de quarta-feira, eram 15
os funcionários com resultado positivo
para o exame. Ontem, ao menos outros 10
já apresentavam sintomas. Ou seja, total de
25 casos confirmados apenas na secretaria.
O SECRETARIO DÁ AS CARAS
Com a explosão de número de casos em
Poços de Caldas, o secretário de Saúde,

Carlos Mosconi, publicou uma mensagem
no Facebook em que diz não ter autorizado a inclusão de seu nome na lista de pré-candidatos a deputado estadual do grupo
situacionista. Diz também que sua maior
preocupação é a pandemia que parece estar longe do fim. Mas cai em contradição
ao utilizar o mesmo post para dizer que a
pré-candidatura de Celso Donato a deputado federal está decolando. Em outros
tempos, a população até acreditaria nesse discurso barato da velha guarda. Ainda
bem que hoje os tempos são outros.

em 2020, o prefeito Sérgio Azevedo foi flagrado sem máscara reunido com membros
do alto tucanato sulfuroso.

O BOM JORNALISMO
Enquanto a cidade registra altos índices de
contaminação por Covid-19 após as festas
de fim de ano, ao menos outros dois jornais
preferiram destacar na edição de quinta-feira que Poços de Caldas atingiu a marca
de 300 mil doses de vacina aplicadas. O
Jornal da Cidade, um veículo de resistência, preferiu exercer a função que o bom
jornalismo preza: destacar que num único dia a cidade registrou 199 casos positiPOR FALAR NISSO...
vos, reforçar e alertar a população sobre o
Em foto publicada cinco dias atrás no Facebook pelo vereador Flavio Togni de Lima avanço da doença.
e Silva em confraternização no bar de um
PODEMOS
ex-presidente do PSDB, Carlos Mosconi
não parecia muito preocupado com a pan- Em primeira mão essa coluna adiante que
demia. Ele estava sem máscara e acompa- o Podemos de Poços de Caldas será prenhado no registro, inclusive, por outros ser- sidido pelo secretário municipal de Desenvolvimento e Trabalho, Thiago Mariano. Os
vidores da secretaria na mesma situação.
Não é à toa que o surto de Covid-19 na se- documentos já foram preenchidos para
cretaria municipal parece estar descontro- instalação da Comissão Provisória Municipal e deve estar disponível no site do TSE
lado.
dentro dos próximos dias.
NÃO CUSTA LEMBRAR...
Neste mesmo local, no auge da pandemia

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
Bife Wellington

reste sobras. Enrole apenas uma vez! Certifique-se que não tenha líquido em contaINGREDIENTES
to direto com a massa, para não estragá-la. Envolva tudo em papel filme e deixe
1 Peça do Miolo do Filé Mignon | Massa Fo- na geladeira por 15 minutos. Aproveite para
lhada | Presunto Parma | Mostarda Dijon |
deixar o forno esquentando a 220º. Retire
200 Gr de Cogumelo Portobello | 1 Ovo | 1
o papel filme, pincele a massa com uma
Cebola Roxa | Sal | Pimenta do Reino | Azei- gema de ovo para dourar e coloque sobre
te | Azeite Balsamico | Manteiga
uma forma untada com manteiga. Asse por
40 minutos, sem mexer. Saboreie a seguir,
COMO FIZ
harmonizando com um Syrah.
Tempere o filé com sal e pimenta e sele to- Para ter acesso às receitas e à carta de vidos os seus lados numa frigideira quente,
nhos da Adega, aponte a câmera do celusomente com azeite. Envolva-o em pláslar para o QR Code abaixo:
tico filme e leve-o para a geladeira. Pique
a cebola e o cogumelo. Tempere com sal
e azeite balsâmico. Cozinhe-os até perderem quase todo o líquido. Processe, fazendo deles uma pasta. Reserve. Pincele
o filé com a mostarda. Abra a massa, faça
uma “cama” com fatias de presunto, com
a pasta de cogumelos e depois coloque o
filé. Envolva cuidadosamente a carne pincelada com a massa, de maneira que não

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
KING´S MAN: A ORIGEM

SING 2
Na glamourosa cidade de Redshore, Buster Moon e a galera enfrentam seus medos, fazem novos amigos e superam seus
limites em uma jornada para convencer o
recluso astro Clay Calloway a subir aos palcos novamente.

Quando os criminosos mais cruéis da história se reúnem para roubar milhões, um
homem deve correr contra o tempo para
detê-los. Descubra as raízes da primeira
agência de inteligência independente em
`The King´s Man´. Classificação indicativa 16
anos, contém drogas, conteúdo sexual e
violência extrema.
Elenco: Gemma Arterton, Aaron Taylor-Johnson, Ralph Fiennes, Matthew Goode,
Charles Dance, Stanley Tucci
Duração: 130 min
Diretor: Matthew Vaughn
Distribuidora: Walt Disney
Gênero: Ação
Classificação: 16 anos
CENTERPLEX: 18H45 e 21H30 (DUB)

Elenco: Matthew McConaughey, Taron
Egerton, Reese Witherspoon, Nick Kroll,
Scarlett Johansson
Duração: 105 min
Distribuidora: Universal
Gênero: Animação
Classificação: Livre
CENTERPLEX: 14H e 16H30 (DUB)
ULTRAVISÃO: 14H30, 16H50 e 19H10 (DUB)

CIDADES & SOLUÇÕES
Plano Diretor de Poços de Caldas e a
ameaça de ‘passar a boiada’
Em dezembro de 2021, a “revisão” do Plano
Diretor foi aprovada pela Câmara de Vereadores de Poços de Caldas, uma votação
com intensos debates, por não integrar
propostas da população contrárias a este
revisão, por não seguir o Estatuto das Cidades e por não apresentar de estudos técnicos.

É evidente, que as propostas urbanísticas têm que ter fundamentos em estudos
técnicos, pois as mudanças propostas no
Plano Diretor têm potencial para acarretar
custos futuros caríssimos em estruturas urbanas ambientais, sanitários, de infraestrutura e serviços públicos. Tal ignorância, tão
comum no passado na maioria das cidades
brasileiras, não poderia estar sendo ainda praticada no presente e, muito menos,
numa cidade que tem a pretensão de ser
tão moderna, com áreas verdes no centro
da cidade, como o Poços de Caldas.
Não precisamos falar que não é conve-

niente para os habitantes deste planeta viver cada vez mais submersos em cimento,
asfalto, vidro e metais, privados do contato
físico com a natureza. Sabemos que este
Plano Diretor foi uma grande porteira para
“passar a boiada”.
Gosto muito de um texto de Antônio Marcos Capobianco: “Que o MP saia da clausura em que se viu enfiado, como mais um
estamento burocrático do Estado para...
participar com as entidades não governamentais da afirmação de va¬lores compatíveis com a sociedade justa e fraterna…
Guardião dos direitos coletivos, da própria
de¬mocracia”.
Infelizmente em Poços de Caldas os debates nas audiências públicas foram um
mero teatro democrático, causado pelo
momento que estamos passando uma crise de saúde pública e os impedimentos à
ampla participação popular causados pela
pandemia de Covid-19.
Quando se propõe a revisão de um instrumento tão importante, principalmente para
quem utiliza o transporte público todos os
dias, precisa andar para deixar os filhos nas
creches ou para utilizar uma Unidade Básica de Saúde (UBS), que vive o dia a dia da
cidade, não se pode fazê-lo sem a participação popular, sem um amplo debate em
que o ator protagonista deste processo, o
povo, esteja presente. Este é um processo
essencialmente democrático. É uma construção coletiva.

Afinal, a quem interessa rever o Plano Diretor agora? Qual é a urgência da revisão do
Plano Diretor em plena pandemia? O argumento da urgência não se sustenta, porque
só interessa aos representantes do mercado imobiliário, do governo municipal e de
sua base legislativa.

teve crescimento de 13%. E este aumento
não beneficiou a população com baixa renda; é apenas mais um dado que confirma
que, mesmo no difícil quadro econômico,
social e sanitário do país, os ricos ficaram
mais ricos e os pobres mais pobres.

Um novo Plano Diretor teria como objetivo
O setor imobiliário, ávido por “passar a
criar uma cidade segura sustentável e inboiada” do concreto em cima do meio am- clusiva, e mais “inteligente” com o enfrenbiente e seja de quem for, tem defendido
tamento das desigualdades sociais e amque a revisão do Plano Diretor é necessábientais e criando-se uma estratégia para
ria para “destravar” a cidade. Afirmam isso
combater as pandemias e a crise climática.
na contramão do que dizem os números
Mas teremos na verdade um custo amda construção civil, que mostram que, em biental e urbanístico altíssimo que as futu2020, portanto durante a pandemia, o setor ras gerações irão sofrer. Triste!

Farmacêutica-Bioquímica e Pesquisadora da UNIFAL.

CULTURA
Projeto poçoscaldense é premiado pela
Fundação Palmares
O projeto Colheita: Alimentação Sagrada ficou em terceiro lugar na classificação geral

turais produzidas por jovens entre 18 a 29
anos e que são pertencentes a Comunidades Tradicionais, como Comunidades Remanescentes de Quilombos ou Comunidades de Terreiro. O prêmio foi idealizado
pela Fundação Palmares, uma organização
do governo brasileiro que tem como missão a promoção e preservação da cultura
negra e afro-brasileira. A organização atua
há 34 anos em parceria com a sociedade
e o movimento negro em defesa dos quilombolas, das religiões de matriz africana
e das ações afirmativas com o objetivo de
eliminar as desigualdades históricas e as
discriminações raciais, étnicas e religiosas.

Para Fernanda Gonçalves Lourenço, dirigente do Terreiro de Umbanda Nossa Senhora da Conceição “ é especial receber
esse prêmio através do projeto Colheita:
Alimentação Sagrada.” Ainda segundo ela,
“este projeto é um mergulho que estamos
realizando e que aprendemos diariamente
O projeto “Colheita: Alimentação Sagrada”, através do cuidado com as plantas e ervas
realizado pelo Terreiro de Umbanda Nossa a abrir nossos olhos e nos libertar. A diriSenhora da Conceição em 2021 e viabiliza- gente, que também atuou como pesquisado com recursos da Lei Aldir Blanc – Edital dora e roteirista dentro do projeto também
LAB nº 04/2020 – Cultura Alimentar e Gas- destacou que o projeto “é um reencontro
tronomia, da Secretaria de Estado de Culverdadeiro com a natureza e que podemos
tura e Turismo de Minas Gerais e do Gover- contemplá-la e aprender cada vez mais”.
no Federal, através da Secretaria Especial
da Cultura/Ministério do Turismo, foi preA produção audiovisual Colheita: Alimenmiado no edital Vozes Regionais, organiza- tação Sagrada é uma websérie de cinco
do pela Fundação Palmares.
episódios que reúne entrevistas com os
mantenedores e frequentadores do terreiO prêmio Vozes Regionais teve como obro, que compartilharam suas histórias, vijetivo premiar e reconhecer iniciativas cul- vências e saberes. Além disso, a websérie

aborda o manejo, cultivo e utilização das
ervas para a alimentação e fins ritualísticos
dentro da comunidade do Terreiro de Umbanda Nossa Senhora da Conceição, que
está localizado no bairro São José, em Poços de Caldas, sul de Minas Gerais.

O projeto tem a produção audiovisual assinada por Robson Américo e China Trindad
e a pesquisa e roteirização realizada pelos dirigentes Thiago Anderson da Costa e
Fernanda Gonçalves Lourenço.

A websérie é fruto de uma pesquisa permanente realizada pelo Terreiro e que
mantém cultivadas em seu espaço ervas
que são utilizadas para fins sagrados, ritualísticos, de alimentação e para pesquisas e
estudos.
Thais Costa,que é produtora executiva do
projeto, destaca que “os terreiros são fontes de conexão com as tradições afro-indígenas e com a cultura afro-brasileira e
através da realização e reconhecimento de
projetos como esse conseguimos preservar e valorizar nossa cultura e nossa religião, além de combater a intolerância religiosa e o racismo”, completa.
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