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Confira a opinião dos nossos leitores - 05/07/2021
Clique aqui para ver a notícia no site

Sem respostas
Gastar 60 dias para descobrir o que algumas máquinas estavam fazendo em uma propriedade particular
e nada descobrir é porque não há interesse em saber a verdade e ainda passar por cima de nossa
inteligência. Uma única pergunta para o secretário da área resolveria a questão e se ele não souber ou
não quiser responder, o caminho correto é a demissão. Pronto, assunto resolvido! Acontece que a
Prefeitura de Goiânia sabe, tem conhecimento da “tramoia”, mas está esperando a imprensa, única aliada
da população, esquecer o assunto. Enquanto isto, o dinheiro do contribuinte some e nada fica para a
população. Caso gravíssimo, mas infelizmente vai ficar “o dito pelo não dito”. Onde está a Assembleia
Legislativa?

Edmo Nunes

Setor oeste - Goiânia

Nem Bolsonaro, nem Lula
Tempos sombrios. Ano que vem vamos às urnas. Uma brisa de esperança em dias melhores? Improvável.
Veja o que Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados e fiel escudeiro do chefe do Executivo,
pensa sobre o assunto: “Nessa eleição, com a polarização que existe, eu não acredito que vá haver
terceira via”. Segundo Lira, Lula e Bolsonaro vão “convergir” ao centro e o centro vai escolher qual o
melhor dos dois para governar em 2022. Ora, essa assertiva é um despautério. Elegemos Jair Bolsonaro
para impedir a volta do PT de Lula ao poder. Agora, para nos livrarmos de Bolsonaro, teremos que
reconduzir o ex-presidiário ao Palácio do Planalto. Paradoxal. Precisamos, sim, de uma terceira via, e,
forte o bastante, para, literalmente, pulverizar a mesmice que ora nos é apresentada. Quase metade dos
nossos jovens entre 15 e 29 anos (47%), pensa em sair do País para ter estabilidade e melhores
condições de vida, é o que aduz estudos da FGV Social. A falta de expectativa com o futuro, segundo a
Fundação Roberto Marinho, engrossa o alto índice de evasão escolar. Noutra ponta, nesse mesmo viés,
recrudesce a fuga de cérebros, doutores recentes deixam o País buscando melhores oportunidades de
trabalho em ambientes mais favoráveis à ciência. Em meio à pandemia, vetos ao Orçamento cortam
recursos para saúde, educação, obras. Fuga das multinacionais. Despencamos no ranking da ONU dos
locais que mais receberam recursos externos em 2020. Contração recorde de 62% na atração de
investimentos diante da nossa incapacidade de controlar com celeridade a pandemia da Covid-19.
Instabilidade política e jurídica rondam nosso dia a dia. Nossos erros engendram o desemprego sem
precedentes e provocam o êxodo da população. Chega! Hora de mudanças!

João Bosco Costa Lima
Trindade
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