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Os anos passam e poucas coisas
mudam em nosso grande país. Um
escândalo político a mais ou a menos,
algum esquema de corrupção mais bem
elaborado que outro, algumas falcatruas
maiores ou menores, a história se repete
de forma constante e , infelizmente, coerente. Porque coerente? Porque seria
utopia esperar alguma mudança! Com
pouquíssimas exceções, os objetivos políticos de qualquer partido são sempre os
mesmos: chegar ao poder para usufruir
de regalias, de qualquer forma, honesta
ou não. Isso é uma consequência direta
da democracia em situações onde o povo - os eleitores - não tem educação
e cultura suficientes para votar inteligentemente. Para os dirigentes no poder
essa situação é confortável, uma vez que, mantendo o povo nesse estágio
cultural baixo, a permanência deles no poder é garantida! Assim sendo,
continuaremos em um país onde a área menos produtiva elege os dirigentes
nacionais!
Finalmente, após anos sem contar com um evento a altura do mercado
brasileiro de pizzarias, passaremos em 2016 a contar com dois eventos! Fato
curioso, já que no maior país consumidor de pizzas do mundo, os Estados
Unidos, só existe um evento - ExpoPizza -, mas trata-se de um giga evento. No
Brasil, teremos dois (?), e os dois ocorrerão na mesma data, porém é a única
coisa que terão em comum. O primeiro, que já demonstrou toda sua força
em outubro passado, é o Expo Pizzarias São Paulo, organizado por gente da
área, que conhece e tem experiência nesse mercado e que, com dedicação e
humildade, vem organizando nos últimos dois anos vários eventos ligados ao
setor de pizzas. Essa gestão é norteada pela simplicidade, profissionalismo,
parcerias de qualidade e, jamais, nenhuma atitude grotescamente prepotente,
nem inconveniente.
O segundo evento, também programado para os mesmos dias de julho
2016, já existe há alguns anos, mas nunca conseguiu cativar o mercado.
Uma pena!
Nesta última edição do ano, queremos aproveitar a oportunidade para
agradecer a todos os nossos anunciantes pelo apoio recebido nos últimos 12
meses. Grandes nomes do mercado passaram a confiar em nosso veículo, tornando, assim, a Pizzas & Massas cada vez mais forte. A todos eles, pequenos,
médios e grandes, nossos sinceros agradecimentos.
Feliz 2016, sem crise, de preferência!
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Boa leitura!
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