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PENSAMENTOS

DESENVOLVIMENTO

Há estrutura suficiente
para alavancar o progresso industrial, tecnológico e cultural,
no Brasil. O fato principal é que
o desenvolvimento se inicia na
educação do povo. Tornando,
o indivíduo, cidadão consciente
dos direitos e deveres. Aprontando-o ao mercado profissional.
Isto requer utilizar os recursos
disponíveis a fim de alcançar os
objetivos desejáveis.
Em resumo: ‘Se temos
estrutura, temos que utilizar’.
Escolas têm serventia quando
funcionando (com professores e
alunos). O mesmo em relação às
indústrias. Das 22h às 6h são 8h
de produção. Isto é um terço do
dia. Das 20h às 8h, são 12h. É
óbvio que é necessário um break
às máquinas. Assim como a troca de escala dos funcionários.
O mesmo pode-se dizer
em relação ao comércio nos fins
de semana. O que faz aumentar
o consumo, gerar empregos e
fluxo de caixa.

facebook.com/filosofiapracaralho

Na questão industrial,
no Brasil, há tudo por fabricar.
Importamos produtos que somos
capazes de produzir facilmente;
Solucionando questões de empregabilidade e geração de riqueza.

Tudo se inicia na
aquisição
do
conhecimento (‘como fazer’). Através do
ensino-aprendizagem
profissionalizante. Antiga política de
substituição de importações e
atendimento (prioritário) do mercado interno.

SEGURANÇA PÚBLICA
A questão da segurança
pública é urgente. O crescimento
do número de assaltos, principalmente, nos grandes centros urbanos e metrópoles, requer ação
mais enérgica das polícias, leis
mais severas e punições que sirvam como exemplo.

ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Uma das ações que facilita bastante a segurança em
áreas públicas é a iluminação de
parques e praças. Assim como o
monitoramento via câmeras de
vídeo integradas à polícia.
Mais importante que
cercar os parques, o que dificultaria os acessos de pedestres,
principalmente os quais utilizam
como atalho aos caminhos cotidianos, é ter a ronda de guardas
municipais, iluminação em dia e
câmeras filmando em tempo integral.
Juliano Dornelles
Mestre em Comunicação
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