A copa do Brasil
Acho que é bom ter a copa, nada contra, mas desde que tenha limite. Autoridades que
planejam a copa andam esquecendo-se dos brasileiros que passam por necessidades. Enquanto
eles estão preocupados em fazer um estádio, milhões de brasileiros (as) estão morrendo no chão
dos hospitais. Brasileiros (as) justos (as) que lutam para conseguir uma pequena casa foram
despejados de seus lares que conseguiram com muito suor, para terem um estádio. Enquanto
um jogador ganha milhões para chutar uma bola dentro do gol, há milhões de famílias sem
saúde, alimento e educação para seus filhos. Acho que as autoridades estão muito preocupadas
com a fama do país e acabam esquecendo os habitantes necessitados.
Precisamos de saúde, educação, paz, esperança, segurança e não de COPA e ESTÁDIOS.
Bianca Rezende, 12 anos, MAC - Carmo do Rio Verde/GO.

Copa no Brasil sem educação e saúde
No Brasil arrecadam-se bilhões por anos, porém este dinheiro é muito mal distribuído.
Enquanto há pessoas passando fome, há pessoas jogando fora quilos de comida. O Governo
Federal não está nem um pouco se importando com as pessoas carentes com necessidades
básicas, só pensam em como o Brasil será visto mundialmente na copa. Não se importam com o
doente que está no chão de um hospital esperando ser atendido, mas se importam com os
estádios. Também não querem saber da pessoa que vive em regiões prejudiciais para a saúde.
O Governo Federal destinou milhões para a copa, porém um terço, provavelmente, será
desviado. Enquanto a saúde, o lazer, a educação, a segurança ainda é ruim no Brasil. Os
políticos pensam somente na copa e em si mesmos.
Será que o Brasil está mesmo preparado para receber esses grandes eventos?
Débora Borges, 12 anos, MAC - Carmo do Rio Verde/GO

É deprimente o estado do nosso país. Ele está jogado às traças, ou melhor, à corrupção.
Bianca Rezende – 12 anos MAC Carmo do Rio Verde/GO

A copa é de quem? Nossa ou dos governantes?
Débora Borges, 12 anos, MAC Carmo do Rio Verde - GO.

Cidadãos sem saúde, educação e segurança. E os governantes só pensam na copa e
como o Brasil será visto mundialmente.
Débora Borges, 12 anos, MAC Carmo do Rio Verde/GO.

