
Postado teste em 22 de novembro de 2011

LUTA PELA UFVJM EM ALMENARA

Logo após a postagem anterior sobre a Audiência Pública, enviei e-mails aos Deputados que se comprometeram a 

nos apoiar. À meia noite e meia já tinha a resposta do Dep. Bernardo Santana dando ciência dos seus movimentos 

neste assunto. O Deputado compreende a nossa urgência e não perde tempo.

HOME GALERIA MEMORY GAME CONTATO
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Cada um tem a sua forma de agir, mas continuo considerando inócuo ficar repetindo lugares comuns “contamos 

com todos”, “vamos unir forças”, “rezem por nós” em reuniões cujos objetivos são definir atuações efetivas em 

busca de soluções para nossos graves problemas, principalmente depois de já  estarmos atrasados (não por culpa 

da população) e com o leite quase derramando. Também considero brega, embora inofensiva, a atitude de quem

não pode ver uma platéia sem aproveitar a oportunidade de apresentar um repertório de surrados “stand ups”.

Irei a Diamantina onde, se tiver a oportunidade, me posicionarei contra professores da Universidade que alegam 

que um diploma contendo o nome Vale do Jequitinhonha, por estar associado à miséria, deixará sempre o seu 

portador em condição de desvantagem  quando comparado a Universidades “de maior prestígio”. Este é um 

argumento mais que infeliz, mais que humilhante e que ofende frontalmente a todos os habitantes desta nossa

querida terra. Falando cruamente: Não passa de um argumento escroto, principalmente quando todos sabem e é 

repetido à exaustão por todos os oradores, em todas as reuniões, os verdadeiros motivos pelos quais é cogitada a 

mudança do nome da UFVJM. Após Diamantina, seguirei para Belo Horizonte e Brasília batendo em todas as 

portas nas quais perceber uma possibilidade de trabalho efetivo em nosso favor.
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AUDIÊNCIA PÚBLICA PELA INSTALAÇÃO DA UFVJM EM 
ALMENARA

 
___O grande público presente à Câmara Municipal hoje pela manhã demonstra o interesse que um grupo de 

batalhadores conseguiu despertar na população nesta luta pela instalação do campus da UFVJM. Pena que não 

tenha motivado as autoridades presentes a fornecer as explicações devidas e esperadas que esclarecessem as 

razões pelas quais nossa cidade corre o risco concreto de ficar sem este beneficio da maior importância. 

___Devo estar enganado, mas a minha expectativa de uma Audiência Publica era a de ouvir as medidas que 

efetivamente foram tomadas pelas Autoridades ou as que pretendem tomar. 

___Infelizmente, na minha opinião, mais uma vez a população se viu negada do seu direito básico de ser 

informada do que REALMENTE ACONTECEU. 
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___A transparência dos atos de qualquer esfera governamental é uma conquista democrática e está prevista na 

Constituição Federal.  Mais uma vez a população foi lesada neste direito. 

___A reunião foi na Câmara. O assunto é da maior importância. A população estava mobilizada. Apenas quatro 

vereadores presentes . Repetindo: apenas quatro vereadores presentes. Roberto Amaral, Ákila Porto, Nilda Batista 

e Tim do São Francisco. 

 
___A minha ignorância é enorme e por mais que eu me esforce nunca, nunca vai ser páreo para a imensidão do 

brilhantismo do conhecimento de alguns dos presentes. 

___Mas, Almenara é maior, Almenara é melhor, Almenara é mais. Qualquer esforço e qualquer sacrifício é válido 

para torna-la cada vez maior e cada vez melhor. 

___Continuaremos lutando e defendendo esta terra bonita e generosa.

DESTAQUES DA AUDIÊNCIA PÚBLICA

 

-A reapresentação já cansativa de uma espécie de “Stand-up”

 

 

-A participação renovadora de uma galera jovem e antenada com as necessidades da 

comunidade.
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TEILHARD DE CHARDIN A STEVE JOBS

Em 1925, Teilhard de Chardin cunhou o termo “noosfera”. A Biosfera é a concha 

viva ao redor do planeta Terra. A Noosfera, sua congênere mental, é uma camada 

invisível de pensamentos ao redor do mundo que é o somatório dos estados mentais, 

intelectuais e espirituais da Humanidade: Toda a cultura, toda a informação e todo o 

conhecimento.

O conceito de Noosfera claramente atingiu sua maioridade na sociedade conectada 

pela internet. É um conceito que tem exercido enorme influência sobre os teóricos da 

comunicação que reconhecem que Teilhard de Chardin enxergou a internet 50 anos antes do seu aparecimento.

Teilhard disse ainda que, à medida que a humanidade se tornasse capaz de perceber seu lugar no tempo e no 

espaço, sua evolução começaria a se dar em grandes saltos. E um destes grandes saltos foi dado pela Apple no 

mês de outubro com o lançamento do ICloud. Como previu Jobs no lançamento do ICloud quatro meses antes de 

sua morte, “o centro de nossa vida digital estará nas nuvens”. Esta frase tem sentido literalmente real, já que o 

símbolo da Apple é uma maçã (aqui em forma de nuvem), e este novo dispositivo manterá todos os arquivos dos 

mais diversos aplicativos como e-mails, facebooks e outras páginas virtuais em sistemas da Apple.
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Postado teste em 20 de novembro de 2011

Será que Steve Jobs estava preparando um jeito de continuar seu trabalho lá das nuvens?

4
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FRUSTRAÇÃO SEM TAMANHO -SHOW DE ZÉ RAMALHO 
NÃO É REALIZADO

 
___A chuva ameaçou até os últimos momentos. Mesmo assim a multidão de Almenara e diversas cidades estava 

lá no SESC para curtir o velho ídolo. De repente, para surpresa geral a parafernália do palco começa a ser 

desmontada. Nenhuma informação para a multidão perplexa que começou a se manifestar com impaciência e 

frustração. O principio de tumulto só foi controlado algum tempo depois quando Jackson Martins tentou em meio 

ao tumulto improvisar alguma explicação. Pode se bem imaginar o clima reinante. Versões desencontradas falam 

de falta de pagamento, falta de energia, geradores queimados, falhas “técnicas” que não foram explicitadas. Em

suma… Desrespeito desinformação e a multidão que se esforçava por levar o aborrecimento da melhor forma 

possível. Uma pena…

Página 5 de 22

23/11/2011http://www.juliomares.blog.br/



 

O gerente do SESC ocupou a seguir o microfone pedindo desculpas, garantindo direitos que ninguém sabe muito 

bem quais são, prometendo medidas cabíveis que ninguém sabe o exatamente o que significam. O dinheiro será 

devolvido? O show será realizado em uma outra data? Os ingressos continuam validos?

E quem fez viagens para curtir o artista? E quem interrompeu suas atividades? E os barraqueiros que lá estavam 

instalados e que pagaram por este direito? Ou seja… nenhuma solução à vista. Apreciaremos Zé Ramalho em uma 

outra ocasião. Mas, para amenizar a frustração geral postamos o vídeo com o seu maior sucesso:
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GINCANA DO TANCREDO NEVES.
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___Fiz o que, àquela época, se chamava curso ginasial, no Colegio Dr. Fernando Magalhães. (Até hoje não sei o 

porque deste nome) que funcionava no grande prédio construído para ser a Escola Normal Oficial de Almenara 

uma instituição de ensino trazida para Almenara por Agenor Nascimento, um almenarense ilustre, injustamente 

esquecido, como tantos, nesta época falha em valores e compromissos com a “Res Publica”  (não se enganem 

pessoal, o significado desta expressão latina é: Coisa Publica de onde se originou Republica) 
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___O prédio, a que me refiro, abriga atualmente a Escola Estadual Tancredo Neves uma das melhores escolas da 

cidade competentemente dirigida pelo professor Alberto. 

___A Tancredo Neves promove neste final de semana uma animada gincana cuja abertura assisti ontem e que 

pelo entusiasmo dos alunos me deixou com inveja da minha adolescência. Grande e colorida a movimentação. 

Tais eventos não eram comuns na minha época de estudante e eu só via coisa semelhante através dos filmes 

americanos. A espontaneidade e alegria dos alunos era de fato contagiante. O tema da gincana, combate à 

violência, é altamente apropriado o que pode ser verificado por cada um que assiste aos noticiários que nos 

bombardeiam diuturnamente com todo tipo de agressão e absurdo. 

Página 9 de 22

23/11/2011http://www.juliomares.blog.br/



___Musica, canto, dança, muito esporte e muita descontração. Pra que melhor? Parabéns ao Diretor, parabéns 

aos Professores e parabéns aos Alunos. A festa que começou com uma passeata por boa parte da cidade 

concentra-se no Ginásio Poli Esportivo e tem o seu final programado para amanhã, domingo. As equipes Rosa, 

Preta, Laranja e Branca disputam com garra os títulos de vencedores.
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SINCERO ruvenes2012.fs@live.com

____Este blog recebeu uma mensagem cuja origem é o titulo desta postagem. Quem a enviou tem um conceito 

singular de SINCERIDADE uma vez que, sem poder, sem saber ou sem querer argumentar abertamente, esconde

se no anonimato. Sincero não é nome de ninguém e o endereço eletrônico que utiliza é inexistente. 

____Reclama, este valente, dos movimentos da população de Almenara ao reivindicar direitos como qualquer 

população faria. Sente-se, ao que parece, “insultado” com a aparente falta de razão nas nossas reivindicações. 

Alega também que, uma vez que a nossa Prefeita não foi escolhida por concurso, o povo almenarense, que a 

elegeu, não tem do que reclamar. 
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O Secretario Carlos Pimenta discursando 

na abertura da Feira acompanhado da sua 

esposa Dra. Claudia, Vice Prefeito Vila 

Guimarães e do assessor Cao Pimenta.

____O anônimo missivista se esquece de que o resultado de uma eleição determina para os eleitos a obrigação 

de bem governar e para os não eleitos o dever de ser opor sempre que esta oposição seja justificada como é o 

que acontece atualmente em Almenara. 

____Nem tudo esta perdido. Ao final da sua mensagem anônima, alega, com certa razão, que, de uma forma 

irônica e cômica a nossa Prefeita está nos dando uma lição de como ser humilde e de como aprender a receber 

um NÃO. 

____Termina com o que também está na cabeça de qualquer almenarense pensante:

“Nem só de festas vive uma cidade”
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FEIRA DE ECONOMIA POPULAR SOLIDARIA

____Dias 17, 18 e 19 na Pracinha da Biblioteca um evento que, pela 

divulgação amadorística primaria e descompromissada, não teve a 

repercussão merecida. Trata-se da Feira de Economia Popular 

Solidaria uma política regional e estadual atualmente sobre

responsabilidade da Secretaria Estadual de Trabalho e Emprego 

SETE comandada pelo Secretario o Dep. Est. Carlos Pimenta de 

família originaria da nossa região e sempre interessado nos nossos 

assuntos. 

____A Feira tem o propósito de promover e estimular a produção e 

comercialização de bens e serviços produzidos pelos

empreendimentos econômicos solidários. São as cadeias produtivas 

locais gerando trabalho, renda e divulgação dos seus produtos. 

____No seu inicio era de responsabilidade da SEDESE embora não 

tivesse o vulto dos eventos atuais.  A Política Estadual para estas 

Feiras privilegiava 10 regiões mas, por decisão do atual Secretario

Carlos Pimenta, são atualmente 12 as regiões que localizam estas 

Feiras que tiveram o seu orçamento original triplicado, também por 

decisão do Secretario que compreendeu a importância deste 

incentivo na movimentação da economia local.
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____As Feiras não se limitam apenas às cidades nas quais se realizam. Se a situação é geograficamente 

privilegiada a área de abrangência e influencia torna-se muito maior do que a do município sede. Alem das 

cidades vizinhas, esta edição, em Almenara, conta com expositores vindos de Araçuaí, Teófilo Otoni, Itinga, Carlos

Chagas, Janauba, Taiobeiras, Matias Cardoso dentre outros dos aproximadamente 40 empreendimentos solidários 

que participam do evento. São geralmente 12 feiras por ano e esta de Almenara finaliza a programação prevista 

para o ano de 2011. 

____O aspecto cultural não é deixado de lado e é tambem previsto a contratação de artistas locais de gabarito, 

estimulando a produção artística da região. 

_____Apresentação de Dany Morais __________ O Com. da Banda Militar e o Secretario do Trabalho

____O evento é grande e implica numa preparação especial. A SETE arca com todas as despesas: barracas amplas 

e confortáveis, banheiros químicos, grande palco, uma equipe administrativa que se desloca de Belo Horizonte e 

coordena e acompanha toda a realização do evento, alimentação e hospedagem dos expositores de outras cidades 

alem da alimentação dos participantes habitantes da cidade sede.  É complicado, é trabalhoso, é de grandes 

dimensões daí a merecida critica feita por grande parte da população que sequer sabia do que estava 

acontecendo, o que significava aquela movimentação, tudo por não ter recebido uma divulgação mais ampla.
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Andreia Raslan da Nova AMBAJ e do Polo de Inovação 

de Almenara

 
____As tratativas para esta feira realizada agora em novembro foram iniciadas em agosto com o Executivo 

Municipal. Tudo nos conformes: termo de ajustamento de conduta, acordado, assinado e publicado do Diário 

Oficial. Claro está que uma contrapartida da Prefeitura se fazia esperada e necessária mas nas atuais

circunstancias, não é tão difícil adivinhar o que aconteceu. 

____A interlocução necessária para a articulação do evento não foi, mais uma vez, exercida pela nossa Prefeitura. 

Ficou ao encargo da Caritas Diocesana de Jequitinhonha, representada pela Sra Anita, de Jequitinhonha, e vemos, 

desgraçadamente,   Jequitinhonha,  uma  vez  mais, ocupando um espaço que é da responsabilidade do nosso 

Executivo. Já passou do nível este descompromisso com a cidade. Já está virando uma verdadeira tragédia 

tem que ter um ponto final! E ainda temos que nos dar por satisfeitos porque sem o trabalho da Dona Anita e do 

pessoal de Jequitinhonha não teríamos rigorosamente nada. 

____Afinal, Almenara é ou não é uma cidade pólo para estes governantes que não defendem o nosso espaço? 

Será que não compreendem o prejuízo “moral” e principalmente material que este verdadeiro descaso representa 

para nossa comunidade? Já está mais do que enchendo o saco e a população precisa reagir!

 

____Mais um detalhe deste descaso: Ainda numa

iniciativa do Secretario Carlos Pimenta e de Rodrigo 

Pires, Presidente do Conselho Estadual de Economia 

Solidaria, estão sendo avaliados 25 municípios em

Minas Gerais dos quais, 5 serão escolhidos para sediar 

os Núcleos de Inclusão Produtiva NIP, centros de 

comercialização da economia popular solidaria.  Com 

estas atitudes descritas e testemunhadas pela 

população almenarense, podemos esperar alguma 

atitude efetiva dos nossos governantes para que 

Almenara receba este beneficio? É ou não é uma 

verdadeira merda o que estamos passando?

____O evento foi aberto pessoalmente pelo Secretario 

e sua esposa Dra Claudia (considerada seu braço direito). Esta foi uma deferência especial já que o Secretario não 

inaugura todas as Feiras. Entre as atrações a Banda de Música da 19º BPM de Teófilo Otoni e uma apresentação 

da grande cantora Dany Morais que foi do agrado geral. 

____A equipe que permanece em Almenara na coordenação e supervisão da Feira conta com Fabricia, Neide 

Aparecida dos Santos, Hudson de Paula Bohrer representando a SETE alem do Psicólogo e Administrador José 

Carlos Meireles de Sousa que dirigiu dinâmicas facilitadoras para os interessados em se tornar empreendedores. 

Página 17 de 22

23/11/2011http://www.juliomares.blog.br/



O Secretario explicando o NIP Núcleo de Inclusão 

Produtiva

Postado teste em 19 de novembro de 2011

Estiveram presentes com a solidariedade de sempre o 

SESC, a nova AMBAJ e o Polo de Inovação de 

Almenara representado por Andrea Raslan.

Neide Aparecida dos Santos e este Blogueiro
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MAIS SOBRE A UFVJM EM ALMENARA.

 

___O Dep. Fed. José Silva, do PDT, novamente num giro pela região, esteve hoje em Jordânia onde, recebido 

pelo Ex. Vice Prefeito Vitório Alves Freitas reviu correligionários e entregou um automóvel 0 km numa doação 

para a Creche N. Sra. das Famílias. 

___Em companhia de Juraci Botelho PTC/Almenara fui até lá atendendo a um convite do Vitório e era 

também nossa intenção uma entrevista com o Dep. para acordarmos as iniciativas necessárias para a implantação 

do campus da UFVJM em Almenara. 

___Foi mais uma tentativa e mais uma esperança neste trabalho que me propus em conseguir este beneficio tão

necessário para a vida cultural e econômica de Almenara e região. O Dep. é acessível e demonstra um verdadeiro 

interesse na resolução deste impasse. Tenho feito o que posso. Minha atitude é francamente contraria à da nossa 

Prefeita que, fechada num silêncio preocupante, evita se pronunciar até sobre as ofertas de auxilio que lhe são 

feitas pelas autoridades que nos visitam por meu intermédio ou de outros companheiros. Não tenho, não temos 
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Postado teste em 17 de novembro de 2011

outras alternativas se não correr atrás do prejuízo. 

___Do Dep. Fed. José Silva recebi a promessa de incluir na 

pauta da sua audiência -já nesta quarta feira, com o responsável 

pelas entidades de ensino superior do Ministério da Educação

caso especifico da instalação da UFVJM em Almenara.

___Isto contraria a opinião externada pelo Prefeito de Jequitinhonha que apesar de colocar seu nome no abaixo 
assinado para o campus se localizar em Almenara considera que nossa luta é inútil. Você acredita na sinceridade 

do seu aval ao abaixo assinado? Eu não! 

___Contraria também o intrigante mutismo de Fabianny Ferraz a respeito das necessidades da comunidade que 

ela governa. Você compreende esta atitude? Eu não! 

___A única solução possível é a população buscar seus próprios meios e seus próprios recursos para se defender e 

para defender Almenara.
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BERNARDO SANTANA E SEU TRABALHO POR ALMENARA E 
REGIÃO

O Deputado Federal Bernardo Santana de Vasconcellos (PR-MG) está empenhado em garantir para Minas Gerais 

as emendas definidas pela bancada mineira no Congresso Nacional que serão apresentadas ao Projeto de Lei do 

Plano Plurianual 2012-2015.
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Entre as propostas apoiadas pelo Deputado Bernardo 

Santana estão a pavimentação da BR-367, que atravessa os 

Vales do Jequitinhonha e Mucuri, no valor de R$ 800 milhões, 

e a construção da Barragem do Berizal, no valor de R$ 300 

milhões.

O PPA

A Lei do Plano Plurianual (PPA) é uma lei ordinária, editada a 

cada quatro anos e, segundo dispõe o § 1º do art. 165 do 

texto constitucional, “…estabelecerá, de forma regionalizada, 

as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas 

decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada”.

A estrada Br-367 e suas condições precárias já se tornaram um assunto constante, uma novela maligna, um 

pesadelo que não chega ao fim, sobrando apenas frustração para a população que parece já ter se acostumado a 

ser constantemente desrespeitada.

A ANEEL- Agencia Nacional de Energia Elétrica- baixou uma Resolução Normativa, cujo artigo 218 cria uma nova 

obrigação para os municípios brasileiros, determinando que a titularidade das instalações e equipamentos 

utilizados para a iluminação pública, pertencentes às distribuidoras de energia elétrica seja transferida para os 

municípios, obrigando-os a arcar diretamente com todo o custo operacional e de manutenção do sistema.

Já pensaram no tamanho e no significado dessa nova arapuca? Está havendo uma tendência cada vez mais 

evidente do Poder Central de desonerando-se das suas obrigações constitucionais, transferi-las para os já 

sobrecarregados orçamentos municipais que mal conseguem garantir o pagamento do funcionalismo (fora, 

naturalmente, as famosas “boquinhas”) e tentam se equilibrar como podem numa situação economicamente 

preocupante.

O Deputado Bernardo Santana requereu a aprovação de um Projeto de Decreto Legislativo, anulando os efeitos 

desta resolução da ANEEL livrando os municípios desta nova e onerosa obrigação.

Bernardo Santana, por seu talento, operosidade e compromisso com os seus eleitores, apesar de estar no primeiro 

mandato já conseguiu um destaque entre os seus pares que o livra definitivamente de pertencer ao “baixo clero

esta engraçada definição do ex-ministro Delfim Neto quando se referia à massa anônima dos Dep. Federais 

continuamente eleitos por modos não muito transparentes e cuja presença quase nada significava para os 

assuntos discutidos no Congresso Nacional.
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PROCLAMANDO A POESIA

Hoje é feriado. De razões patrióticas uma vez que se celebra a 

Proclamação da República. “Patriótica” é uma palavra até meio 

fora de moda em meio a tantos escândalos e tantos desrespeitos 

à Pátria com que o noticiário nos sufoca diuturnamente. Não 

temos outra alternativa a não ser sobreviver e a fazer sobreviver 

a esperança de que DIAS MELHORES VIRÃO!

Proclamar a República também parece anacrônico. A República 

não é só para ser Proclamada. É também uma construção, aliás, 

uma co-construção de nós todos, habitantes dessa terra linda, 

infame e mal tratada, perseguidores deste utópico ideal chamado 

República que, repetindo, um dia haveremos de alcançar.

Mas hoje é feriado. Vamos celebrá-lo de uma maneira bonita 

com um verdadeiro presente que é a leitura de um poema de 

Cecília Meireles.

Cecília é um dos ápices do lirismo feminino nacional. Esta Canção, reencontramos numa Antologia Poética 

organizada por Fabrício Carpinejar que na sua introdução define a poética de Cecília desta forma generosa: “Ela 

não leciona; é lição. Não pede compaixão, não esbarra no coitadismo, na supervalorização do lirismo como 

suporte de um masoquismo refinado.

Ela entende mais do que sofre.

Expele uma nobreza da finitude, de exercer intensamente suas tarefas enquanto pode desfrutá-las. O poeta é 

menos importante do que a poesia. O canto é mais importante do que a ave. O poema não a envaidece, há a 

sabedoria do limite: uma lúcida transitoriedade de merecer, pouco a pouco, a mudez e o fim.”

 

Canção

Cecília Meireles

Nunca eu tivera querido 

dizer palavra tão louca: 

bateu-me o vento na boca, 

e depois no teu ouvido. 

Levou somente a palavra 

deixou ficar o sentido.

O sentido está guardado 

no rosto com que te miro, 

neste perdido suspiro 

que te segue alucinado, 
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no meu sorriso suspenso 

como um beijo malogrado.

Nunca ninguém viu ninguém 

que o amor pusesse tão triste. 

Essa tristeza não viste, 

e eu sei que ela se vê bem… 

Só se aquele mesmo vento 

fechou teus olhos também…

4
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