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VAGAS ÀS VIATURAS OFICIAIS

‘PONTO’

Com o objetivo de melhorar o atendimento de saúde,
e segurança pública, defendo
a reserva de local destinado ao
estacionamento de ambulâncias,
e viaturas, em cada quarteirão.

Prosa termina em ponto;
Verso termina aberto

A simples marcação de
uma região na rua, é suficiente
para garantir o lugar às viaturas
da saúde, polícias, guarda mu-

nicipal e bombeiros. De forma
semelhante às vagas destinadas
aos ‘especiais’.
Esta dica deve-se ao relato de um amigo que reclamou
o fato de que uma ambulância
teve que estacionar cem metros
do paciente por inexistir lugar ao
lado da calçada.

TRADIÇÃO
A tradição é o que liga
o povo às origens. Os rituais, as
crenças, os mitos, passados de
geração em geração, dos ancestrais à descendência, perpetuam
valores e registros da história de
nações e civilizações.

GAÚCHO BRASILEIRO
O gaúcho brasileiro é um
dos povos americanos que mais
preserva tradições. Os CTGs
(Centros de Tradições Gaúchas)
espalhados pelo mundo, tratam
de difundir a cultura das músicas,
danças, vestimentas, gastronomia e hábitos campeiros.
Neste contexto, partindo
do exemplo gaúcho, expandindo-se ao panorama global, se

Poesia
nem sempre é um conto
O longe
nem sempre
é perto
.J’ D.

PROSSUMERS
torna interessante e, culturalmente, enriquecedor, preservar
tradições.

PROVOS GLOBAIS
Neste contexto, notamos emergir, das culturas locais, as culturas globais. O sushi
(japonês), a pizza (italiana), a
caipirinha (brasileira), o chimarrão (gaúcho) o rock (americano),
o samba (brasileiro), e muitas
outras culturas, no esporte, no
lazer, na arte, etc.

prossumers.com

Preservar a cultura e a
tradição é preservar a identidade
do povo.
Juliano Dornelles
Mestre Comunicador
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