A todos os presidentes deste mundo.
Nosso mundo precisa de mudanças, queremos um mundo sem guerra, onde
todos sejam tratados como iguais, sem se preocupar com o que o outro está fazendo,
com as roupas que vestimos ou deixamos de vestir, com um governo “limpo”, sem
roubo, sem corrupção, pois o povo está pagando pelos erros, busque melhorar a
saúde, educação, é o povo que está sofrendo, lutando, eles cotaram em vocês porque
queriam mudanças, mas nós não estamos vendo mudanças.
Eu gostaria de viver em um mundo, onde todo adolescente tenha um lugar
para expressar suas opiniões, onde possam ser ouvidos e respeitados de maneira igual,
pois também queremos mudanças.
Um mundo que se preocupe com o meio ambiente, sem poluição, com menos
abandono de animais nas ruas e menos lixo no chão.
Sem greves nas escolas públicas e estaduais, nossos alunos merecem mais, todos
temos direito de ter uma educação de qualidade. Nossos professores, que já são
poucos, estão desistindo de lecionar, o que será desse mundo sem eles? Afinal de
contas, o que seria desse mundo sem eles.
Sem falar na saúde, estamos em uma situação desgastante, sem médicos nos
hospitais e postos de saúde, há muitos doentes na fila de espera, muitas vezes para
marcar uma consulta demora meses ou até anos, esperando, pessoas morrendo é isso
que querem deixar marcado em nossa história.
Leis que não são respeitadas, nem menos cobradas, fazendo com que a
violência se torne algo cotidiano. Hoje em dia nem brincar mais nas ruas nossas
crianças podem, de tamanha violência, que só vem aumentando, degradando e
jogando no lixo o nosso planeta desigual.
Nós não queremos mais avanços tecnológicos, queremos coisa “simples”:
igualdade, respeito, cuidado com o meio ambiente, educação de qualidade, saúde,
segurança e direitos para todos, queremos avanços de cultura.
Mas sem mudanças nada disso teremos, continuaremos em um mundo que se
preocupa mais com as aparências do que com as qualidades.
Já imaginou acordar com os pássaros cantando, abrir a janela e ver um nascer
do sol lindo, com a natureza, “lhe dando ‘oi’”, sentir o cheiro limpo do verde, que
encanta nossos olhos.
Infelizmente essa dádiva é para poucos, com o desmatamento, que a cada dia
cresce mais, para desenvolver novos apartamentos, aeroportos, centros comerciais,
novas casas, ruas, e muitas outras coisas.

Nossa natureza acaba, e se ela acabar virão muitos outros problemas, os quais
muitos países e estados já estão enfrentando, como falta de água.
Com isso virá a falta de energia, aquecimento global com o qual já sofremos, e
que pode piorar; sem recursos naturais não teremos matéria-prima, nem alimentos.
Então o que será deste mundo sem a nossa natureza? Não será nada e nós não
seremos ninguém, queremos mudanças.
Por isso queremos mudanças, para que possamos viver em um mundo melhor.
Precisamos da ajuda de vocês, pois o povo já deu a sua iniciativa, nos ajude a
transformar este um mundo melhor.
Um mundo perfeito é aquele em que se é feliz de se viver, não em um mundo
tecnológico.
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