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INVESTIR EM EDUCAÇÃO É O CAMINHO AO PROGRESSO

Eis a via ao desenvolvimento cultural de um povo
A educação é base à construção Investir em educação é essendo futuro de uma nação desen- cial ao progresso de um povo.
volvida. A informação é o di- Trata-se da infraestrutura ao inferencial no desenvolvimento telecto racional. Subsídio que faz
tecnológico, científico, cultural, a diferença na hora do combate
artístico a industrial. Países de- mercadológico.
senvolvidos investem mais na
formação social, intelectual e Países industrializados, e tecnoprofissional, dos indivíduos.
logicamente desenvolvidos, costumam investir maciçamente
No mundo em que conhecimen- na formação de profissionais.
to é poder, ter acesso ao saber,
se torna diferencial à competiti- Somente quando valorizarmos o
vidade no mercado e trabalho. A papel do professor, como formainclusão social, passa pelo letra- dor de cidadãos racionais intemento e alfabetização digital.
lectualizados, é que solucionaremos a questão da inclusão cultuNeste contexto, a formação técni- ral. Do mesmo modo, valorizanca, durante a escola, se torna do a escola como uma segunda
uma vantagem competitiva. Do casa e extensão a família.
mesmo modo que o conhecimento informático e o domínio de línJuliano Dornelles
guas às relações internacionais.
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EM DEFESA DO ESPORTE

Eventualmente,
costumo correr até o Parque.
Certo dia, aproveitei para
fazer exercícios físicos nos
aparelhos
públicos.
Aparelhos ergométricos que estão presentes em vários ambientes urbanos das cidades.
O esporte é capaz de salvar vidas. Além dos benefícios
físicos, destaco o caráter ocupacional, motivacional e terápêutico. Apoio a implantação
de aparelhos de ginástica em
cada praça e cidade do Brasil.
Simultaneamente, a multipli-
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cação de quadras poliesportivas,
pistas de skate e patinação.

SOLUÇÃO ÀS QUADRAS
POLIESPORTIVAS
Dentre
as
melhorias
cabíveis, sugiro a adoção das
quadras por empresas do esporte. Quadras que, ao continuarem sendo públicas, receberão
cuidados especiais e equipamentos complementares, como bolas, redes, etc.
Cada empresa que adotar

facebook.com/prossumerscomics

as quadras, terá o compromisso de preservá-las e supri-las de
equipamentos. Além do direito de
colocar anúncios de seus produtos.
Assim, ganham as empresas, os atletas e as cidades.
Pratique esportes !!
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