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ENERGIA LIMPA
O Brasil é um dos países mais ricos do
mundo em recursos naturais. Da fauna à flora; Da
terra fértil aos rios; Das jazidas aos minérios.

públicos, tais como praças, parques, bairros boêmios ou comerciais. De modo semelhante aos pardais
em rodovias, avenidas e semáforos.

A maioria dos rios brasileiros, de médio
porte pra cima, ou são navegáveis, ou de potencial
hidrelétrico. O que nos torna o alvo, de melhor potencial (lucrativo), do desenvolvimento sustentável
mundial.

A ideia é que as câmeras de segurança
estejam integradas às polícias, bombeiros, centros
médicos e demais órgãos públicos, a fim de agilizar
o atendimento quando preciso.

Os ventos são capazes de produzir energia limpa. As chuvas, em algumas regiões, também
têm potencial de serem aproveitadas de algum
modo. A força das marés, também é capaz de produzir energia.
A questão a ser dialogada é como utilizar
tais recursos. É imprescindível que utilizemos o que
temos para nos tornarmos, como grande nação, o
que desejamos. O povo merece a exploração sustentável, ecologicamente correta e lucrativa, dos
recursos naturais.

SEGURANÇA VIGIADA
Uma alternativa interessante às grandes
cidades é o monitoramento integrado de centros

Eis um investimento que traz um ganho
em segurança pública. Investimento que merece
ser debatido nas plenárias municipais.

ARTE NA RUA
Cada vez mais, cresce o número de artistas de rua nas metrópoles brasileiras. O que deve
ser considerado é que tais ‘profissionais’ atuam, em
maioria, no mercado informal. Será necessário criar
categorias de formalização.
Semelhante, devemos enquadrar os artesãos. Gerando receitas com registro de pessoa
jurídica, direitos trabalhistas e contribuição à previdência.
Juliano Dornelles
Mestre em Comunicação
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