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BAURU, segunda-feira, 15 de julho de 2013
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zzSer
Fazer sempre as mesmas coisas geralmente leva a gente aos mesmos resultados. Portanto, se conseguimos o
que queremos, temos a tendência de transformar as atitudes que tivemos para chegar lá em modelo definitivo
para atingir metas. A mesma coisa acontece com os nossos erros, que deveriam nos ensinar a buscar através de
uma análise mais detalhada onde foi que nos enganamos,
quais pensamentos e convicções, desejos e metas nos levaram a buscar algo e de que forma fizemos isso. O erro,
em muitas ocasiões, pode não ter sido pelo conjunto das
atitudes, mas por pequenas falhas ou brechas que às vezes não enxergamos e, se vimos, podemos não ter levado
em consideração, relevando, para continuar acreditando
apenas no sucesso de nossas empreitadas.

zzCenários
As colocações acima
são resultantes de um
bate-papo no espaço
Café com Política, do
JC, quando pessoas de
áreas diferentes faziam
uma análise dos últimos
acontecimentos e das
perspectivas futuras, levando em consideração
as manifestações, manifestantes, mas também a
grande maioria silenciosa
e suas metas e objetivos.
Na pauta também as reações dos reclamados,
normalmente lideranças
com poder político e
mandato público. Com
certeza, junho, com a
abrangência, intensidade
e frequência das manifestações e movimentações nas ruas, entrou para a história (já há até livro publicado sobre o assunto) e entre os diversos pontos a serem
observados estão a pluralidade das demandas populares.

zzEstá claro
As cobranças estão cada vez mais claras. E isso acon-

Pra começo de conversa
tece quando estamos em meio a um quase colapso no
setor de saúde pública, de gastos injustificados muito
além do previsto do dinheiro de todos com produções
como as da Copa do Mundo e Olimpíadas, da clara
falta de iniciativa dos políticos com relação às questões de segurança pública, em especial de uma análise
mais profunda e pública da reforma na legislação, até
as dispendiosas e esdrúxulas articulações e acordos
com objetivos apenas partidários, com modelos pra lá
de vencidos, em vez de enfrentarem de vez as pautas
da necessária reforma política.

zzCusto Brasil X benefícios
para brasileiros
Há um sentimento coletivo, onde se lê claramente:
Pagamos muito para criar e manter um Estado muito
dispendioso, que deve ser de todo o povo e onde toda
gestão deve retornar de forma clara e eficiente em serviços de qualidade para cada um de nossos cidadãos.

zzComprar melhor,
vender o melhor
Não dá mais para aguentar os patamares do custo
Brasil sem que haja a contrapartida do benefício proporcional para cada um dos brasileiros. A conta já
não fecha e quem vai ter que cortar é a área pública,
o que significa apertar também com relação ao desperdício e no mesmo pacote cobrar melhores serviços, mais qualidade dos produtos e menores preços
do setor privado, do que os que praticam quando

Jornal da Segunda-Feira

transparência e eficiência.

zzSegunda-feira
E a segunda-feira chega trazendo também ótimas
oportunidades para pequenos grandes prazeres e a
dica de Sacadas para hoje é aproveitar as comemorações dos 23 anos da Doceana e ir até um de seus dois
endereços e saborear, por exemplo, o sugerido Merengue de Morango, que está no anúncio da campanha
de julho. Mas se quiser, o que não falta por lá são opções de qualidade e sabores diferenciados. Aliás, ao
pessoal da Doceana os parabéns de Sacadas, pois eles
fazem a diferença, criando o sabor daqui que agrada
todo mundo, com verdadeiros clássicos.

zzIgapó
Bom também, se tiver um tempinho, é dar uma esticadinha até o Vale do Igapó e conferir um pouco da
beleza da natureza do empreendimento que a cada
dia se reposiciona. Opção para quem quer morar
bem e viver bem, tendo uma casa para o dia a dia que
também é o espaço ideal para o lazer e as reuniões
com familiares e amigos nas finais de semana. A empresa Reservas do Vale é quem está cuidando dessa
nova etapa e tudo com o acompanhamento e autorização dos representantes do Ministério Público de
Bauru e Pederneiras, num criativo processo de retomada do empreendimento, que já passa a ser olhado
como um investimento de grande potencialidade, a
curto, médio e longo prazos.

zzFotos e vídeos
Prepare sua câmera, celular e
filmadora, pois o Grupo Cidade
já projeta um grande concurso
de fotos e vídeos com a temática
Bauru 107 Anos, a Capital do Centro do Estado. Além de premiar as
mais criativas e reveladoras, vai
mostrar em suas páginas, web e
disponibilizar os vídeos para visualização e download. Em paralelo,
já prepara uma grande exposição
que poderá ser vista no Boulevard
Shopping Nações. São outros
olhares da cidade, de sua gente e
de suas cenas diárias o que se busca, com a visão de cada um dos
participantes. A campanha de
divulgação do concurso começa
por esses dias, tão logo se concluam as regras, em fase de finalização e da definição dos julgadores.

vendem para o setor público. A percepção que se
tem é que qualquer cidadão, individualmente, comprando no varejo qualquer produto, paga menos por
mais qualidade, com maior garantia de validade, do
que as compras públicas onde se compra no atacado,
pagando mais, por menos qualidade e com menor
validade. O que se quer é respeito, competência com

zzAté segunda
Encerrando por hoje, como sempre, desejamos a
você uma semana de bênçãos e aprendizado e que
ela seja mais bela, com o seu olhar poético sobre a
cidade que no mês que vem faz aniversário. Até a
próxima segunda, se Deus quiser.

