


O primeiro entrevistado de 2022 da One We-
ekend é o radialista Silas Lafaiete. Nesse 
bate-papo com o jornalista Rodrigo Costa, 
ele fala sobre sua paixão pelo rádio, relem-
bra momentos marcantes da carreira e, cla-
ro, comenta sobre o cenário político da ci-
dade.

Como você define sua relação com o rá-
dio?
Minha relação com o rádio começou quan-
do eu tinha entre 11 e 12 anos. Houve uma 
enchente em Porto Alegre. Na época uma 
rádio fez uma campanha de arrecadação. 
Eu era um garoto, nunca havia entrado em 
um estúdio. Fui levar as doações da mi-
nha família que tinha hotel em Poços de 
Caldas. Nesse dia, acabei ficando por lá 
pra ajudar. Foi quando começou a minha 
paixão, a minha relação com o rádio. Na 
época, havia um homem chamado Lázaro 

Walter Alvise que me perguntou se eu não 
queria ajudar como “puxador de fio” nas 
transmissões de futebol e foi dessa forma 
que tudo começou. Uma relação de san-
gue, eu diria. É muito amor e muito sangue. 
Eu costumo brincar e dizer para as pessoas 
que eu não sou jornalista. Eu sou radialista. 
A paixão pelo rádio é maior do que tudo.

Quais momentos da sua carreira que você 
considera marcantes e que tenha presen-
ciado?
Além de finais dos campeonatos estadu-
ais de futebol, do Campeonato Brasileiro e 
da Libertadores da América, vários outros 
momentos eu presenciei como radialista e 
que marcaram a minha vida. Um deles, que 
me emocionou muito e que nunca irei es-
quecer, foi o domingo do dia 1º de maio de 
1994 quando morreu Ayrton Senna. Naque-
la semana, na segunda-feira, nós tínhamos 
um programa de rádio no estilo mesa re-
donda, um debate, em que Demilton Vaca-
relli e eu éramos sócios e apresentadores. 
Eu não sei escrever, eu sei falar. Mas fiz de 
coração um texto, uma homenagem, com 
trechos de entrevistas do Ayrton. Divulguei, 
nessa segunda-feira à noite, na Rádio Cul-
tura, após a sua morte. Naquela mesma 
semana eu recebi uma ligação da Viviane 
Senna, irmã do Ayrton, que havia recebido 
informações, através de outros colegas de 
rádio de São Paulo com os quais eu tinha 
muita amizade, que haviam gravado uma 
homenagem e material chegou até ela. 
Isso marcou muito a minha vida. Eu jamais 
esperava. Isso foi registrado e vai ficar re-
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gistrado pra sempre na minha memória e 
no meu coração. Outro momento marcante 
foi quando o Osmar Santos sofreu o aci-
dente de carro. À época ele era um grande 
narrador da Rádio Globo. Eu estava em São 
Paulo naquele dia e passei a noite no hos-
pital. Eu, sua esposa Rosa e o irmão dele 
Oscar Ulisses. Ficamos juntos a madruga-
da inteira enquanto o Osmar Santos estava 
sendo operado. Conversamos sobre a vida 
e sobre o rádio. Eu sempre tive uma amiza-
de muito grande com o Osmar Santos e o 
Oscar Ulisses. Esses são os dois fatos que 
me marcaram de forma feliz e de forma 
triste no rádio.  

Na sua visão, as rádios web, de certa for-
ma, contribuem hoje para a democratiza-
ção da informação?
Sim, o rádio hoje, principalmente a rádio 
web, chegou para democratizar a informa-
ção. Para  levar a informação a todos os 
lugares e atingir todos os públicos. O que 
no passado havia de dificuldade, com ho-
rários pouco flexíveis, a web facilitou, pas-
sou a proporcionar. Se antes alguém tinha 
que parar o trabalho, por exemplo, para 
acompanhar um programa sobre política, 
hoje, não há mais necessidade disso. Agora 
podemos ter nossas atividades durante o 
dia e à noite escolher o que ouvir ou assis-
tir. Pode ouvir por trechos ou por partes. A 
web democratizou muito a informação. O 
risco que existe hoje é que o que mais tem 
por aí são muitas fontes ruins de informa-
ção. Mas o rádio na web democratizou de-
mais a informação.

Ainda jovem como “puxador de fio” para Antônio Carlos Pereira

Você acredita que as redes sociais terão 
papel importante nas eleições deste ano? 
Ou o contato do candidato com o eleitor 
ainda é importante?
Eu acredito que as redes sociais terão um 
papel importante nas eleições. Daqui pra 
frente, sempre. Sem exceção. O que ve-
mos hoje são algumas pessoas com Face-
book, outros com Instagram, outros com 
Twitter, outros com Tik Tok, ou seja, cada 
uma dessas pessoas com a ferramenta 
que gosta e segue. O que eu acho que fal-
ta é uma agência reguladora. Como temos 
para a energia elétrica e para a água, nós 
precisamos ter para a comunicação. E por 
qual motivo? O candidato rico ou aquele 
empresário que tenha interesse em certo 
candidato, por exemplo, com certeza irá 
investir em empresas especializadas em 



criar perfis falsos para alavancar a posta-
gem do seu candidato. Esse é o meu re-
ceio em relação às redes sociais, política 
e eleições. Por isso a necessidade de uma 
agência reguladora. O que a gente vê de 
perfil falso em rede social com agressões 
ou elogios é muito grande. Esse é o perigo. 
As redes sociais têm um papel fundamen-
tal nas eleições sim. Ela atinge o eleitor em 
todos os horários, em qualquer tempo. O 
tempo todo o eleitor consegue ter informa-
ções sobre os candidatos e seus projetos. 
Mesmo assim o candidato precisa visitar 
as comunidades. Paras as eleições deste 
ano essas visitas são importantes. O conta-
to com o povo não pode ser desfeito, não 
pode ser desligado. Primeiro, pra mostrar 
para a população que você existe e pro 
povo ver que você é real. Segundo, pra 
olhar no olho do eleitor e passar a confian-
ça e a segurança naquele que ele irá votar. 
Isso não pode acabar nunca. 

Você já teve entrevistado que reclamou de 
perguntas feitas no ar?
Vários! Na minha vida inteira. Eu sempre fui 
um repórter um pouco mais polêmico. Eu 
tenho pessoas que até hoje vão ao meu 
programa e que antes de entrar no ar eu 
pergunto se tem algum assunto que não 
possa ser abordado. Mas as reclamações 
nesse sentido são comuns e acontecem 
freqüentemente. Às vezes o entrevistado 
fica vermelho ou roxo de raiva. Enfim, algo 
muito comum. A nossa função é perguntar. 
Obviamente existem maneiras de se per-
guntar, de se abordar determinado assun-

to. Muitos, não todos, claro, não saem sa-
tisfeitos com as perguntas.

Quem acompanha seu programa perce-
be que em algumas ocasiões, a entrevista 
com integrantes da equipe de governo da 
Prefeitura não desenvolve. Você acha que 
é medo de falar bobagem ou falta mais 
conhecimento sobe os assuntos debati-
dos?
Eu procuro levar todos os membros do 
atual governo. Todos os secretários. Eu 
sempre abri espaço, independentemente 
da minha posição, do meu senso crítico, eu 
sempre abro o espaço para a pessoa dar a 
versão dela. Mas eu percebo, quando uma 
entrevista é um pouco polêmica, quando 
jogo lenha na fogueira, que eles ficam com 
muito receio de responder com medo de 
falar besteira. Eles sabem que nosso veícu-
lo de comunicação é sério e sabem a res-
ponsabilidade de falar algo pois também 
sabem quem está ouvindo. Às vezes eles 
preferem responder com um simples “sim”, 
“não” ou “talvez” justamente por medo de 
falar bobagem. Mas a gente percebe tam-
bém que alguns secretários do governo 
são completamente desinformados sobre 
a sua pasta. Eles estão ali preenchendo um 
espaço. Isso é o que vejo em alguns car-
gos.

Como você se define politicamente?
Eu não sei dizer ao certo. Eu sou um pouco 
socialista por alguns motivos. Hoje, muita 
gente vem atrás da gente pelo Whatsa-
App ou mesmo através da rádio pedindo 



ajuda para internação, cirurgia, remédios e 
eu sempre encaminho essas demandas ao 
Executivo e aos secretários. Eu tento ajudar 
as pessoas de alguma forma. Não sei que 
lado político seria esse, não tenho preten-
são e nem quero ou pretendo ser candida-
to a absolutamente nada. Por isso digo que 
sou um pouco socialista.  Apesar de que, 
no governo do presidente Fernando Henri-
que Cardoso (PSDB), quando Carlos Melles 
foi Ministro de Esportes, com ele, traba-
lhando lá dentro, lançamos o projeto “Es-
porte na Escola”. Desenvolvemos no Bra-
sil todo, inclusive em aldeias indígenas na 
Amazônia. Portanto, trabalhei no governo 
FHC e com o Melles em um programa que 
posteriormente, claro, mudou de nome. 
Mas é isso, eu acho que seria um pouco 
socialista. 

Como você avalia o cenário político de 
Poços de Caldas para este ano com as 
pré-candidaturas que se apresentam até 
o momento?
Nós estamos vivendo um cenário perigo-
so com algo em torno de 10 nomes para 
Deputado Estadual e Federal. Isso é muito 
arriscado para uma cidade do porte de Po-
ços de Caldas. Existe alguma pesquisa pra 
saber se as pessoas vão votar esse ano? 
Eu queria que algum partido apresentas-
se algo nesse sentido. Esse é o primeiro 
item. Segundo ponto, repito, 10 candida-
tos? Nós corremos o risco, seriamente, de 
não termos um Deputado Estadual ou Fe-
deral. Nós vamos passar dificuldades. A ci-
dade vai ter que ficar passando pires para 

os governo estadual e federal, vivendo de 
migalhas. Enquanto isso, Extrema e Pouso 
Alegre crescem assustadoramente com 
Deputados de outras cidades indo buscar 
apoio para essas cidades. Nós perdemos a 
nossa notoriedade. Perdemos a importân-
cia política que sempre tivemos. Nós não 
figuramos mais como uma cidade impor-
tante no cenário político. Nos últimos anos 
não tivemos a visita de Ministros no perío-
do em que os últimos 3 prefeitos governa-
ram. O atual governo demora na definição 
dos pré-candidatos. Demora para colocá-
-los na linha de frente, para que a popula-
ção possa fazer uma análise. Você pergun-
ta para as pessoas na rua, elas não sabem 
em quem votar, ainda não sabem quem 
são os candidatos. O mesmo vale para a 
oposição. Quem eles pretendem lançar? 
Não sabemos! O único que sabemos que 
é candidatos, que é de Poços mas que 
transferiu seu título para Belo Horizonte é o 
Mauro Tramonte. Esse ano também existe 
um complicador. Os partidos não poderão 
fazer alianças. Então, ou todos os grupos 
se empenham, situação e oposição em 
torno de 3 a 4 nomes no máximo ou, mais 
uma vez, vamos ficar sem representação. 
Além disso, os candidatos daqui precisam 
dos votos da cidade mas também das ci-
dades da região. Qual o nome que nós te-
mos pra se lançar como candidato sem ser 
o Dr. Carlos Mosconi? Nenhum. Estamos 
atrasados em campanhas pra Deputado 
Estadual e Federal. Outras cidades já estão 
fervendo. Aqui não sabemos quem são os 
candidatos.



Por Rodrigo Costa

FILA GIGANTESCA
Na manhã da última segunda-feira, a fila 
do Hospital de Campanha saía do prédio, 
passava por dentro de área de um estacio-
namento logo ao lado, saía novamente do 
estacionamento pela Rua Paraíba até atin-
gir a Rua Minas Geral em frente ao Hotel 
Santhiago. Não muito longe dali, enquan-
to a população com suspeita de Covid-19 
aguardava na chuva, o secretario municipal 
de Saúde Carlos Mosconi dava entrevista 
na TV Plan. No mesmo horário, a secretaria 
adjunta de Saúde Rosilene Faria participa-
va ao vivo de um programa de entrevistas 
na TV Poços. Nenhum deles admitiu o sur-
to de Covid-19 na secretaria municipal de 
Saúde ou pareceu se preocupar com o fato 
da população aguardar atendimento de 
forma tão desumana.

BAILE DA ILHA FISCAL
Previsto para acontecer no último sábado, 
uma festa de confraternização da secreta-
ria de saúde acabou tendo de ser cance-
lada. Seria das 12 às 17 horas na Fazenda 
Samambaia em Andradas, uma das pro-
priedades de Carlos Mosconi. Uma grande 
churrascada com contrafilé, pernil, lingüiça 
toscana, tulipa de frango, salada de folhas 
e frutos, salpicão de frango, arroz branco 
e vinagrete e muita música ao vivo. Quem 
contribuiu com R$ 50 via PIX agora aguar-
da ansiosamente a devolução dos valores.  

SEM CHAPA

O PSDB, que recentemente comandou o 
estado com Aécio Neves e Antônio Anas-
tasia, hoje se encontra no limbo. O partido 
teria menos de 20 candidatos confirmados 
para Deputado Estadual e seria a legen-
da, por mais incrível que pareça, com mais 
dificuldades até o momento na formação 
de chapa. Isso explicaria as conversas de 
Celso Donato com o PSD, Progressistas e 
Agir (antigo PTC). Sem esquecer, é claro, 
do Podemos, que passa a ser comandado 
na cidade por Tiago Mariano, integrante do 
grupo situacionista.

ALÔ INTERPOL!
Alguns integrantes do Novo até se esfor-
çam mas não conseguem disfarçar a von-
tade de ter um bandidinho de estimação. O 
Deputado Federal pela sigla por Minas Ge-
rais, Lucas Gonzalez, esteve em um even-
to nos Estados Unidos com o foragido da 
justiça Alan dos Santos (do famoso “Terça 
Livre”). Bandidinho este, por sinal, que di-
famava o Novo e seus candidatos na cam-
panha de 2018. O que será que o vereador 
Kleber Silva e o pré-candidato André Vilas 
Boas pensam disso?

EM NOME DO AMOR
Conversas maldosas dão conta de que um 
político de alto estalão acaba de baixar 
o Tinder em busca de um novo amor. Tal 
persona seria o novo integrante do grupo 
dos solteiros e estaria com o coração aos 
pedaços. Ô dó!

TUTELA ANTECIPADA

BASTIDORES



A Associação de Líderes Comunitários de 
Poços de Caldas apresentou na segunda-
-feira, 10, uma representação/notícia de 
irregularidade contra a Auto Omnibus Cir-
cullare e o Município de Poços de Caldas e 
solicita ao Ministério Público de Minas Ge-
rais a tutela antecipada para suspender o 
aumento da tarifa do transporte público.

QUESTIONAMENTO
Tendo como missão a defesa dos interes-
ses do cidadão poços-caldense e levan-
do em conta o grave cenário econômico 
do país que afeta sobremaneira a popula-
ção de baixa renda, a peça, já protocolada, 
questiona o parágrafo 3º da cláusula 4º 
do contrato emergencial que estabelece 
que caso o subsídio não seja pago que a 
concessionária aplicará o valor de R$ 5 na 
tarifa nas 48 horas subseqüentes, indepen-
dentemente de autorização ou solicitação 
ao Poder Concedente. 

FAVORECIMENTO DA EMPRESA
A Associação de Líderes Comunitários 
entende que essa cláusula é abusiva em 
transferir o risco da atividade empresarial 
para a população, afetando principalmen-
te o usuário de baixa renda, além de ser 
uma clara mostra da ineficiência da atual 
gestão municipal que até hoje não conse-
guiu solucionar e criar condições para dar 
eficiência à licitação por ela mesmo ela-
borada. No mesmo parágrafo do contra-
to emergencial celebrado, fica claro que 
também não se levou em conta o princípio 
da supremacia do interesse público sobre 

o privado, ou seja, é contrário ao princípio 
que prevê os interesses da coletividade 
são mais importantes do que os interesses 
individuais.

OUTROS PONTOS LEVANTADOS
A representação questiona também a au-
sência da efetiva comprovação por parte 
da Circullare da real necessidade de subsí-
dio, apresenta provas no que diz respeito à 
lotação dos veículos durante a pandemia, 
aponta indícios de que o subsídio não se 
trata de um benefício ao passageiro e con-
sumidor mas sim um aporte de capital para 
a empresa e chama a atenção para as su-
cessivas prorrogações do contrato emer-
gencial que beneficiam o grupo econômi-
co das empresas Circullare e Floramar.

PERGUNTA QUE VALE OURO
Afinal, quando a Floramar assumirá o trans-
porte municipal de Poços de Caldas?

O OLHO QUE TUDO VÊ
Na quarta-feira, por volta das 15h, o pré-
-candidato a Deputado Federal André Vilas 
Boas fumava tranquilamente em frente ao 
Edificio Manhattan. Antes mesmo do cigar-
ro terminar, seu fiel escudeiro, Luís Felipe 
Costa, servidor do DMAE e filiado ao PSDB 
se juntou ao jovem advogado. Vilas Boas, 
despretensiosamente, acenou para o Bol-
sonarista Ricardo Facci que estava em um 
café do outro lado da rua. Não percebeu 
que este jornalista observava a movimen-
tação no mesmo café do outro lado da rua.  



CONVIDADO SURPRESA
Poucos minutos depois, foi a vez de mais 
um tucano a se juntar e aumentar a rodi-
nha: Roberto Rossi, ex-presidente do PSDB 
em Poços de Caldas. Um outro convidado 
chegou logo na seqüência: o vereador e 
presidente da Câmara Municipal de Ouro 
Fino Vanderlei Cândido de Almeida (PL). 
Com a turma completa, todos se dirigiram 
para o café localizado no lobby do edifício. 
Em pauta, as eleições e apoios para 2022.

MAS E O ROSSI HEIN?
Boa pergunta. Risos.

TURMA DA COVID
E o bonde da Covid-19 não para de au-
mentar na secretaria de Saúde. Dessa vez 
quem testou positivo foi Juliana Loro, ser-
vidora responsável pela epidemiologia. 
Outros 4 funcionários deste mesmo setor 
também foram afastados por contamina-
ção. No Hospital de Campanha, a falta de 
testes mudou os procedimentos de aten-
dimento e derrubaram os números oficiais 
de contaminados. O boletim da prefeitura 
municipal deveria ser rasgado pois não traz 
a realidade para a população.

MAS E OS TESTES HEIN?
Outra boa pergunta. Risos. O que o pre-
feito Sérgio Azevedo e o secretario Carlos 
Mosconi fizeram com a verba da Covid-19 
enviada pelo Governo Federal? Sabendo 
que a variante ômicron se espalharia ra-
pidamente após as festas de fim de ano, 
a pseudo-gestão técnica não deveria ter 

providenciado testes em larga escala?

MAIS UMA
Quem também testou positivo para a Co-
vid-19 foi a secretara de Administração Ana 
Alice de Souza e encontra-se afastada de 
suas funções. Ela também teve seu What-
sApp clonado essa semana. Aparentemen-
te ela não pulou as sete ondas ou usou a 
cor errada para a passagem de ano, não é 
mesmo?

ARREMATE
Além do Rossi, quem mais da velha guarda 
deve engrossar o time de tucanos que não 
votará em Celso Donato?

AEROPORTO
Má notícia pouco explorada pela imprensa 
local. A NAV Brasil (Serviços de Navegação 
Aérea) já notificou os responsáveis pelo 
Aeroporto Embaixador Walter Moreira Sal-
les que após uma análise técnica, como o 
tipo de equipamento existente, o ciclo de 
vida útil dos sistemas, a logística de supor-
te à manutenção, os aspectos operacio-
nais, como a quantidade de movimentos 
aéreos totais, e uma série de outros pon-
tos, decidiu pela desativação de sua esta-
ção. Ou seja, não haverá mais balizamento 
no local. 

TRADUZINDO
Quem trabalha em uma estação é um ope-
rador de Estação Aeronáutica. Um profis-
sional que, apesar de não dar instruções 
de voos às aeronave, tem um papel muito 



importante na segurança do voo em uma 
determinada área ao redor do aeródromo. 
Ele presta o serviço de informação de trá-
fego e alerta, meteorologia (decidindo se o 
aeroporto está operando visual, por instru-
mentos ou abaixo dos mínimos para pou-
sos e decolagens) e uma série de informa-
ções para que a tripulação possa aterrissar 
em segurança.

ÚLTIMO SUSPIRO
Com isso, no dia 1º de fevereiro de 2022, o 
já decadente aeroporto de Poços de Cal-
das dará o seu último suspiro. Imagine um 
piloto de aeronave em um pouso noturno, 
por exemplo, sem comunicação efetiva 
com a estação e também com as luzes de 
balizamento todas apagadas. Parece filme 
de terror, mas é como ficará o aeroporto da 
cidade. Poços de Caldas ganha mais um 
elefante branco.

O QUE FOI FEITO PELO PREFEITO?
Absolutamente nada. Houve discussão na 
Câmara. O Executivo, no entanto, deu de 

ombros. 

VELOZES E FURIOSOS
Ao menos três pré-candidatos estarão em 
Belo Horizonte na última semana desse 
mês. Dra. Regina Cioffi (Progressistas), Yula 
Merola (Avante) e Celso Donato (PSDB). Re-
gina deve bater o martelo com o deputado 
Marcelo Aro no que diz respeito à sua can-
didatura a estadual, Yula continuará suas 
articulações para as famosas “dobras” e 
Donato continuará seus cálculos e buscas 
por uma legenda na qual precise de pou-
cos votos para se eleger. 

ALEATORIEDADES
Diva Funchal A-M-O-U o filme “Não Olhe 
Pra Cima”. 

FIU-FIU
André Vilas Boas postou uma foto com 
muito garbo e elegância arregaçando 
as mangas em frente ao Palace Casino. 
Aguardamos uma postagem do mesmo pi-
lotando um Jet-Ski na Represa do Bortolan.

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.



Tilápias grelhadas na Churrasqueira
 
Ingredientes
2 Tilápias de 1kg | Ramos de Alecrim | Ce-
bola | Salsinha | Cebolinha | Limão Siciliano 
| Azeite | Sal | 

Receita
Limpe as Tilápias. Tempere internamen-

te com azeite e sal. Recheie com cebola 
picada e com ramos de alecrim. Na parte 
externa, tempere apenas com azeite e sal. 
Deixe marinar entre 2 e 3 horas. Após, leve 
até a parte mais alta da churrasqueira e 
deixe ambos os lados do peixe “cozinha-
rem” entre 10 e 15 minutos, dependendo da 
temperatura. Enquanto isso, em uma tige-
la, coloque a cebolinha e a salsinha picada. 
Cubra com azeite e com o suco de um li-
mão siciliano. Aproveite algumas raspas da 
casca amarela do limão. Mexa bem. Acerte 
o sal. Quando perceber que os peixes es-
tão quase no ponto, leve-os até próximo 
da brasa e por lá deixe entre 3 e 5 minutos, 
até que toste. Sirva com um vinho branco.

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



PÂNICO

Vinte e cinco anos após uma série de as-
sassinatos brutais chocar a tranquila cida-
de de Woodsboro, um novo assassino se 
apropria da máscara de Ghostface e co-
meça a perseguir um grupo de adolescen-
tes para trazer à tona segredos do passado 
mortal da cidade. Neve Campbell (“Sidney 
Prescott”), Courteney Cox (“Gale Weathers”) 
e David Arquette (“Dewey Riley”) retornam 
aos seus papéis icônicos neste novo filme. 
Classificação indicativa 16 anos, contém 
drogas, violência extrema e linguagem im-
própria.

Elenco: Neve Campbell, David Arquette, 
Courtney Cox, Melissa Barrera, Jenna Orte-
ga 
Duração: 115 min 
Diretor: Matt Bettinelli-Olpin 
Distribuidora: Paramount
Gênero: Terror
Classificação: 16 anos

CENTERPLEX: 16h45 (DUB), 19h (DUB) e 
21h30 (LEG)

ULTRAVISÃO: 19h (DUB) e 21h30 (LEG)

Somos tão Jovens, por João Gabriel Pinheiro Chagas

CINEMA



COMEÇA HOJE O MYFRENCHFILMFESTI-
VAL

O MyFrenchFilmFestival foi criado pela 
UNIFRANCE, empresa estatal francesa que 
tem como principal objetivo difundir a cul-
tura da França pelo mundo. A 12ª edição 
do festival, que vai de 14 de janeiro a 14 de 
fevereiro de 2022, será totalmente gratui-
ta para assinantes ou não assinantes dos 
streamings Reserva Imovision e Belas Ar-
tes à La Carte. O evento, que anualmente 
apresenta a nova criação cinematográfica 
francófona, permite aos cinéfilos do mundo 
inteiro compartilhar seu amor pelo cinema 
francês.

A seleção reúne filmes dos mais diversos 
gêneros: comédia, drama, animação, docu-
mentário, entre longas e curtas-metragens, 
apresentando diversos jovens diretores, 
atores e atrizes da nova geração. Alguns 
filmes trazem no elenco atrizes já conhe-
cidas do público cinéfilo: Laetitia Casta e 
Clémence Poésy são as protagonistas de 
“O Meio do Horizonte”, de Delphine Lehe-
ricey; Laetitia Dosch e Sarah Forestier bri-
lham juntas em “Playlist”, primeiro longa 
de Nine Antico; Noémie Lovovsky está em 
“Teddy”, comédia fantástica de Ludovic e 
Zoran Boukherma; e Alba Rohrwacher é a 
atriz principal de “O céu de Alice”, longa de 
estreia da diretora Chloé Mazlo. Delphine 
Lehericey, realizadora de “O Meio do Hori-
zonte”, recebeu por este filme o Greenpea-
ce Lurra no Festival de San Sebastián, prê-
mio especialmente criado para consagrar a 

obra que melhor reflete os valores de de-
fesa do meio ambiente e da paz.

Entre os diretores, destacam-se os irmãos 
gêmeos Ludovic e Zoran Boukherma, com 
o longa “Teddy”. A dupla de diretores teve 
seu longa anterior, “Willy 1er”, concorren-
do ao prêmio Queer Palm, no Festival de 
Cannes 2016. Outro nome promissor é o do 
documentarista David Dufresne, presente 
com “Um país que sabe se comportar”, fil-
me indicado ao prêmio César 2021 de Me-
lhor Documentário. Guillaume Brac estará 
representado pela comédia “Embarque”, 
que percorreu diversos festivais interna-
cionais, sendo apresentado na mostra Pa-
norama do Festival de Berlim 2020, onde 
ganhou o prêmio FIPRESCI (Federação In-
ternacional de Críticos de Cinema), e ainda 
entrou para o “Top 10” de 2021 da conceitu-
ada revista Cahiers du Cinéma. Para os fãs 
de animação, especialmente as crianças, 
a dica é o talentoso diretor Rémi Chayé, 
realizador de “Calamidade”, indicado ao 
prêmio César 2021 de Melhor Filme de Ani-
mação, e vencedor do prêmio de Melhor 
Filme no Festival Internacional de Cinema 
de Animação de Annecy, considerado o 
maior e mais importante festival do gênero 
de todo o mundo.

Na seleção de curtas-metragens, há diver-
sas pequenas joias para todos os gostos, 
incluindo obras premiadas em festivais in-
ternacionais: “Omnibus”, vencedor do Os-
car 1993 de Melhor Curta (Live Action), um 
clássico de Sam Karmann (diretor do longa 
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“Kennedy e Eu”); “Horacio”, animação que 
concorreu ao prêmio de Melhor Curta nos 
festivais de animação de Annecy e de Palm 
Springs; “Lua”, de Zoé Pelchat-Ouellet, 
vencedor de sete prêmios internacionais, 
incluindo o Prêmio da Crítica e o Grande 
Prêmio do Júri no Amarcort Film Festival; 
“Dustin”, de Naïla Guiguet, indicado ao prê-
mio de Melhor Curta LGBTQ+ no Festival de 
Palm Springs, e selecionado para os festi-
vais de San Sebastián e Toronto; e o misto 

de comédia e horror “Os Demônios de Do-
rothy”, de Alexis Langlois, vencedor de dois 
prêmios no Festival de Locarno. Para o pú-
blico infantil, haverá a sessão “Kids Corner”, 
com quatro curtas de animação seleciona-
dos especialmente para os cinéfilos mirins.

Sucesso no mundo todo, aqui no Brasil o 
MyFrenchFilmFestival tem lugar garantido! 
A programação completa você confere no 
site www.myfrenchfilmfestival.com/pt. 



GRÉCIA

Que a Grécia é um destino dos deuses e 
não tem quem não deseje conhecer suas 
famosas ilhas. Agora quando isso vem atre-
lado com a estrutura de um hotel incrível e 
bem exclusivo, o sonho fica ainda melhor. 
No caso estamos falando do novo White 
Coast Pool Suites é a mais recente instala-
ção cinco estrelas na ilha de Milos. O hotel 
foi inaugurado em junho do ano passa-
do e vai conquistar o seu coração desde 
o primeiro momento. Este luxuoso resort 
foi erguido sobre a encantadora praia de 
Mytakas em Milos, e veio para oferecer 
uma perspectiva completamente nova de 
hospedagem na ilha de Afrodite. A poucos 
passos da praia, o complexo oferece 30 
suítes elegantes que se destacam por sua 
estética única e clean.

White Coast Pool Suites coloca você a uma 

curta distância de algumas das mais belas 
praias da Grécia – mais de 75 delas, na ver-
dade. Os primórdios vulcânicos da ilha dei-
xaram para trás uma paisagem lunar, com 
formações rochosas sobrenaturais como 
pano de fundo para enseadas escondi-
das e águas cor esmeralda. Destaque para 
Sarakiniko ou Mytakas. Tanto Mandrakia 
quanto Firopotamos colocam em cena 
charmosas vilas de pescadores caiadas de 
branco.

TURISMO



David Beckham segue com sua coleção de 
óculos e para a nova temporada a Eyewe-
ar by David Beckham traz inspiração nas 
raízes do ícone do esporte em Londres. 
Como resultado, o estilo britânico ajuda a 
definir a gama de óculos com ênfase em 
detalhes finos e uma sensibilidade inteli-
gente. A coleção de Beckham inclui uma 
série de óculos de sol icônicos e armações 
óticas com uma vibe retrô e um visual clás-
sico.

A campanha Eyewear by David Beckham 
baseia-se fotos famosas de estrelas de ci-
nema conhecidas. Posando na frente da 
câmera. O ícone da moda de 46 anos co-
mentou: “Decidi criar óculos que nunca sa-
íram de moda”, “… Peças especiais que eu 
adoraria usar”, continua ele. De óculos de 
sol a armações ópticas, a coleção de ócu-
los traz também tendências atemporais 
para os acessórios.

CONSUMO



Enchentes e Mineração: Descaso ambien-
tal aos efeitos da mudança climática

Infelizmente todo o começo de ano, assis-
timos nos noticiários as tragédias causadas 
pelas chuvas (enchentes e rompimento de 
barragens de minério). E olha que não fal-
taram avisos de cientistas sobre os impac-
tos das alterações climáticas e do cresci-
mento desordenado das cidades. 
E não adianta culpar a natureza, os gover-
nos declaram “tem” que crescer a qual-
quer custo, mas desconsideram o curso da 
agua e “tapam” os rios para a construção 
de grandes torres. Estamos impermeabili-
zando as cidades. 

Especialistas relatam que as chuvas au-
mentam os riscos de problemas em barra-
gens como as de rejeitos de mineração. E 
o risco em Minas Gerais é ainda maior por 
conta da alta concentração dessas estru-

turas e da proximidade delas com centros 
urbanos.

E as mudanças climáticas só tornam mais 
complexas as situações de planejamento 
equivocado e a ausência do Estado. E não 
podemos esquecer que o Brasil possui um 
plano nacional de mudanças climáticas, 
mas esse ele está engavetado. O efeito 
“boiada” está em todas as esferas 
E por causas das chuvas, infelizmente os 
registros mostram que o número de mor-
tos aumentou, sem que as autoridades pú-
blicas adotassem medidas efetivas de pre-
venção e precaução. Isto é inadmissível e 
desumano. Não há como os Governos exi-
mirem de suas responsabilidades. Quando 
um agente político autoriza a ocupação de 
determinado espaço público, é de sua res-
ponsabilidade oferecer infraestrutura bási-
ca, provendo planejamento adequado. 
Isto é resultado de uma combinação de 
descaso do poder público com a política 
ambiental, em que se mostra a ausência 
de medidas capazes de mitigar os efeitos 
do aquecimento global, e crescimento das 
cidades sem respeitar o meio físico, com 
solo impermeabilizado e cada vez menos 
áreas verdes
Estas tragédias como as de Minas Gerais 
poderiam ter sido facilmente evitadas se o 
tema fosse prioritário. 
Vidas Humanas importam
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