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DO PLENÁRIO, BERNARDO SANTANA PEDE ATENÇÃO PARA A BR – 367

___Em discurso no pequeno expediente da sessão 

Plenária, o deputado Bernardo Santana reforçou a

necessidade de resolver definitivamente a situação da 

BR-367, em Minas Gerais. O parlamentar esteve na 

região do Baixo do Jequitinhonha, no último final de 

semana, acompanhando de perto a situação da estrada.

“Estamos engajados junto com um movimento social 

muito forte e vários outros parlamentares para que 

possamos resolver definitivamente a situação desta 

estrada, que vem ceifando milhares de vidas mineiras, 

milhares de vidas inocentes, e deixando (….) de trazer

progresso”, discursou.

Bernardo Santana lembrou que um deputado sozinho não consegue resolver a questão, mas disse confiar no 

apoio necessário. “Trouxe amplo relatório fotográfico, um grande trabalho, e sei que contarei com a nossa 

bancada para que juntos possamos honrar e fazer de uma forma séria no Vale essa obra tão importante”, 

ressaltou.

A estrada

A BR-367 corta todo o Vale do Jequitinhonha, na região Nordeste de Minas Gerais, atravessando cidades como 

Turmalina, Virgem da Lapa, Araçuaí, Itaobim, Jequitinhonha, Almenara, Jacinto e Salto da Divisa.

Confira o vídeo do discurso:
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PENSO QUE

___ Este é um texto de Martin Buber, um 

dos filósofos mais importantes do século XX 

vinculado à tradição judaica, principalmente 

ao hassidismo. Este trecho foi retirado de 

um livro que se chama Histórias do Rabi. 

Não é uma leitura fácil. Mas quem foi que 

disse, que o que é bom é fácil? Estamos tão 

desacostumado ao esforço, à qualquer 

esforço, que até mesmo uma leitura de um 

texto edificante como este pode parecer

cansativo. Espero que encontre alguns 

leitores. Tenho certeza, que os que não o 

conhecem vão me agradecer por este 

verdadeiro presente. Boa leitura.

___ “Se dirigires a força integral de tua

paixão ao destino universal de Deus, se 

fizeres aquilo que tens a fazer, seja o que 

for, simultaneamente com toda a tua força e 

com essa intenção sagrada, reúnes Deus, a 

eternidade e o tempo. Para tanto não 

precisas ser erudito nem sábio: nada é 

necessário exceto uma alma humana, unida 

em si e dirigida indivisamente para seu alvo 

divino. O mundo em que vives,assim como 

ele é e nada mais, te proporciona a relação 

com Deus, relação que liberta a ti, bem

como ao que há de divino no mundo, na 

medida em que está a ti confiado.E a tua

própria condição,aquilo mesmo que és, 

constitui teu acesso particular a Deus, tua 

particular possibilidade para Ele.

___Não te aborreças com o teu gosto pelos 

seres e pelas coisas, não permitas apenas 

que ele se enquiste nos seres e nas coisas, e 

sim por meio deles avance para Deus; não te 

rebeles contra teus apetites, mas prende-os 

e ata-os a Deus; as tuas paixões, não deves

mortificá-las e, sim, deves deixá-las agir e 

repousar sagradamente em Deus. Todos os 

contra sensos com que o mundo te aflige se 

apresentam a ti para que lhes descubras o 

sentido, e todo contradito que te maltrata o 

íntimo, espera o teu dito para ser revogado. 

Todo arquisofrimento pede admissão na tua

fervorosa alegria.

___Tal alegria, porém, não constitui a meta 

de teu esforço. Ela te é atribuída quando te

esforças por ((alegrar a Deus)). A tua alegria 

pessoal se eleva quando nada mais 

pretendes que a alegria divina, nada senão a 
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própria alegria”.

___(Martin Buber)

VIDEOS

Trinta anos da morte de Elis Regina e, este
blog não podia deixar de homenagear a 
maior cantora brasileira que além de cantar 
tinha faro especial para descobrir talentos. 
“Como nossos pais” de Bechior é um 
exemplo. . 

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! . 

Não tem nada a ver com a novela. É, 
incrivelmente, a descrição de uma 
“veredita”, uma pequena rua que fica alegre 
quando por ela passa um cavaleiro de fina 
estampa. E Caetano é extraordinário. 

Tina Turner e Ike Turner eram sucesso 
quando casados, jovens e no inicio da
carreira. Depois do casamento desfeito entre 
bebedeiras e porradas Tina desapareceu 
para depois de muito tempo e já velha 
experimentar um grande revival que foi o 
clímax de uma vida atormentada. 

--
- Não me deixes, não me deixes, não me
deixes. Não adiantou. O casamento se 
desfez e esta música maravilhosa tornou-se 
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um clássico da dor de cotovelo. 
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