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Confira a opinião dos nossos leitores

Os abusos dos “donos da rua”

Vejo tantos abusos em nossa cidade que fico sem esperança, uma verdadeira cidade sem lei, governada
por atacadistas que ditam suas regras para abusar do trânsito, a exemplo dos atacadistas de Campinas,
na Rua Jaraguá. Os motoristas ficam sem o que fazer diante de tantos abusos. A Rua Pouso Alto, então,
nem se fala, os donos dos pregos se acham donos da rua. Pensando bem, eles não se acham, eles são
“os donos” porque só donos da rua podem abusar daquela maneira. Enfim, só nos resta as urnas,
porque vereadores, prefeito e deputados dessa cidade devem andar com vendas nos olhos para não
enxergarem tantos abusos. Eles, aliás, não devem circular por Campinas. Para quê, se não é época de
campanha, não é mesmo?

Mirley Maria Galdino

Setor Gentil Meireles - Goiânia

 

Os bons, onde estão?

As eleições presidenciais estão a menos de um ano. E o cenário é completamente nebuloso e confuso.
De nosso atual quadro parlamentar, poucos escapam às acusações de corrupção. Isso, ao longo dos
anos, vem fazendo a população se desinteressar pela política, particularmente as pessoas de bem.
Muitos dos que estão aí na ativa, entraram como grandes esperanças de suas bases, e de seus eleitores.
Mas ao caírem num ambiente tão degradado e promíscuo, são bombardeados com propostas
desonestas e anti-éticas e muitos acabam se contaminando. A rotatividade de nossos representantes é
muito pouca. Façamos um apelo aos homens e mulheres de bem do nosso País, para que voltem a se
interessar e a se apresentar para a atividade política. Criou-se a figura do político profissional que
usando de apoios e financiamentos espúrios permanecem por trinta, quarenta anos no parlamento.
Claro que existem honrosas exceções.

O ideal seria que um político pudesse se reeleger apenas uma vez, o que daria chance a rotatividade,
evitaria o político profissional em geral corrupto, e talvez fizesse os bons novamente se interessar pela
vida pública. Vamos fazer uma renovação de verdade. Precisamos parar de votar no menos ruim. Mas
para isso é preciso que os bons se apresentem.

Ailton Vilela Primo

Setor Oeste - Goiânia

 

Erramos

Ao contrária do publicado na edição de ontem, na página 2, Maria Ester de Souza é membro do
Conselho de Arquitetura e Urbanismo. O vice-presidente do órgão é o arquiteto e urbanista Frederico
Rabelo.
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