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DEP. FEDERAL BERNARDO SANTANA ALIADO NA LUTA 
PELA UFVJM EM ALMENARA.

 

____Bernardo Santana como já adiantei em postagem anterior não está perdendo tempo na sua movimentação 

pela implementação do campus aqui em Almenara. Já contatou Ministros, Deputados companheiros de bancada e 

as autoridades do Ministério da Educação e da Casa Civil que realmente tem o poder decisório sobre o assunto 

que nos interessa. 

____Ontem as 14hs enquanto a comitiva almenarense se preparava para a Audiencia Publica em Diamantina, 

Bernardo Santana enviou e-mail dando ciência das suas atividades e anexou copia do expediente entregue e 

protocolado ao Secretario de Educação Superior do Ministério da Educação Prof. Luiz Cláudio Costa sugerindo a 

instalação do Campus em Almenara onde alega que esta sugestão é compartilhada com vários prefeitos da região 

por ser Almenara o município mais indicado e preparado economicamente para receber o Campus. Bernardo 

Santana anexou ao e-mail as assinaturas de 40 Dep. Federais e os requerimentos dos Prefeitos de Santa Maria do 

Salto, Salto da Divisa, Rio do Prado, Jacinto e Palmopolis. Manifestações de outros municípios da região alem de 

mais alguns onde a influencia do Dep. se faz notar já estão sendo providenciados. 

____É uma corrida contra o tempo. A população de Almenara já tem encorpado as manifestações que expressam 

o seu desejo de ver atendida esta necessidade através de abaixo assinados, manifestações publicas, plotagens de 

veículos, utilização de banners e adesivos etc…  entretanto, como bem sabemos que apesar de estarmos vivendo 

num regime democrático, na maioria das vezes as decisões que afetam o destino da população são tomadas de 

cima pra baixo. 

Nosso trabalho é despertar a atenção das autoridades. Nossa esperança é que os donos do poder decisório 

atendam as nossas reivindicações. Tudo isso seria muito mais fácil se pudéssemos contar com a liderança e a 

adesão INCONDICIONAL da administração municipal em defesa desta causa.
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Deixar comentario

PENSO QUE

 

Oração pela dignidade do homem. 
 

___ Sei que pode parecer um verdadeiro 

absurdo nestes tempos internéticos onde 

tudo, eu disse tudo, está armazenado nos 

sites de busca mas, por volta de (1463-

1494) na Idade Média, havia um pensador 

chamado Pico della Mirandola 

considerado o homem que possuía mais 

conhecimentos em todo o mundo. É dele 

este texto que gosto muito cujo título 

original em latim é:

Oratio de Hominis Dignate

___ Não te dei nem face, nem nenhum lugar 

que seja somente teu, nem tão pouco 

nenhum dom que te seja particular Adão, 

com a finalidade de que teu rosto, teu lugar 

e teus dons sejas tu que os deseje, os 

conquiste e deste modo os possuas por si 

mesmo. A natureza encerra as outras 

espécies dentro de umas regras por mim 

estabelecidas. Porém você, a quem nada 

limita, por teu próprio arbítrio,- que nas tuas 

mãos te entreguei- é você mesmo quem se 

define. Te coloquei no meio do mundo para 

que você pudesse contemplar melhor o que 

o mundo contém. Não te fiz celeste, nem 

terrestre, nem mortal, nem imortal afim de 

que você mesmo, livremente, à maneira de 

um bom pintor ou de um hábil escultor, 

finalize a tua própria forma. 

___Ps. Essa é uma tradução livre, de minha 

autoria, que retirei de uma revista esotérica 

colombiana de vinte anos atrás. Na edição 

brasileira do Zenon da Marguerite Yourcenar 

há, no prefácio , uma outra tradução em 

português deste mesmo texto que não é a 

minha preferida. 

 

VIDEOS

Esta música é o ícone deste grande artista 
que só recentemente vim a conhecer. 
Procurem a letra. Vocês vão se surpreender 
para quem o cantor rende Aleluias! . 

 

O que procura?

HOME GALERIA CONTATO

Curtir Seja o primeiro de seus amigos a curtir isso.
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