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1 minuto atrás
Como idealizador desse Manifesto fico entusiasmado com o apoio de todos que comentaram. O Grupo ItaBrasil, se
baseia num Ideário de 8 pontos -- que demonstra os valores e as crenças que nos movem nessa iniciativa -- e
começa com o ponto mais importante: 1. "É possível melhorar o Brasil"! Obrigado a todos em nome dos meus
colegas do ITA. Pelo Brasil, agora e sempre!
GILBERTO DIB

2 horas atrás
Até que enfim as cabeças pensantes do nosso país estão se levantando. A elite educada do país sempre foi omissa,
mas agora sentiu que tem que se levantar e fazer alguma coisa pelo nosso povo!
LUCIANE PEREIRA BARBOSA

3 horas atrás
Evidentemente, todas as profissões são importantes para um país. Mas um país é construído por professores e
engenheiros. Clemenceau, presidente da França em um dos momentos mais críticos, sob avassalador ataque alemão,
disse que a Guerra é importante demais para ficar nas mãos dos militares. Complementando, a Economia importante
demais para ficar nas mãos dos economistas, a Justiça importante demais nas mãos dos bacharéis, a Saúde
importante demais nas mãos dos médicos, o Ensino, importante demais nas mãos dos professores. E claro, a
Engenharia importante demais nas mãos dos engenheiros. No Brasil recente, um dos melhores ministros da Fazenda
foi um médico, o melhor ministro da Saúde um economista com formação de engenharia. As grandes civilizações se
desenvolveram com base no mecanismo examinado por Toynbee, de DesafioxResposta, onde sem a racionalidade
desapaixonada da ciência na análise e formulação dos problemas, não existe futuro.
ADONAY EVANS

5 horas atrás
Senhores, há em voces algo raro na população: cortex frontal
RODRIGO ADR

7 horas atrás
Excelente. O ITA tem credencial para opinar e sugerir providências para reestruturar nosso país.
LIGIA STIAGO DA SILVA

8 horas atrás
Muito bom. Até que enfim algo sensato aparece no fim do túnel.
CARLOS SIDNEI COUTINHO

8 horas atrás
Excelente iniciativa para um país sem Plano Estratégico, que é o que nos falta!!!
ALEXANDRE GIOVANNETTI

9 horas atrás
O Brasil precisa de grupos assim, que se posicionam, que apresentam propostas... se deixarmos nas mãos dos
políticos, o Páis afunda cada vez mais. Os políticos estão completamente divorciados do povo e de suas
necessidades. Só pensam neles mesmos!
ANDREA OTTONI

10 horas atrás
Merece parabéns qualquer iniciativa baseada nos interesses do País. Proveniente de mentes tão capacitadas,
esperamos um engajamento no sentido prático das questões. Toda a Engenharia nacional à margem do processo
político decisório, é um dos grupos á frente do desemprego.
LIA KAWASSAKI

SÉRGIO FLORIPA 10 horas atrás
Pessoas de bom caráter e de inteligência superior mobilizadas em busca do bem comum. Que Deus lhes dê muita
força! Que a ideia se espalhe por outros grupos.
11 horas atrás
Assinei e tenho orgulho dos colegas mais velhos pois eles podem estar aposentados (ou não) e estão indignados e
nos mobilizando.
MARCOS RITTNER

11 horas atrás
Estou realmente emocionada, com essa matéria, e imensamente feliz, por ver iniciativa fabulosa como essa esteja
presente, nesse momento tão delicado, em que atravessamos nessa Nação!!! Parabéns, aos "35" numero de
dignidade, honestidade e prosperidade para todos nos, que desejamos ver esse Pais, com f
HELENA VARGAS DE OLIVEIRA

12 horas atrás
Notícia de grande valia para todos. Parabéns. Sabemos que existem brasileiros idôneos, e agora eles aparecem.
Muito obrigado por este movimento.
MARIA AUXILIADORA M LOCOSELLI

12 horas atrás
São homens de inteligência superior, que pela média da idade querem o bem do Pais, sem interesses inferiores.
KLEBER DE SANATANA SALES

13 horas atrás
Que excelente iniciativa. Parabéns. Com sua experiência, e a vivência que só os anos propiciam, esse grupo tem
muito a contribuir. Espero que persistam nesse projeto. Boa sorte!!
LUIZ ANTONIO DE SOUZA CADIOLI

14 horas atrás
Um país +justo e +sustentável é o que muitos querem. Para alcançar é preciso trabalho e desempenho a altura dos
desafios. Precisamos de outros grupos como esse do ITA trabalhando para formar um novo ecossistema de
excelência e usar os recursos existentes em prol das gerações atuais e futuras. Precisamos de um novo governo, sem
corrupção, descentralizado, moderno ... e precisamos já!
HAMILTON CAIO GOUVEA

