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O moderno e o antigo se fundem em uma cidade em transformação, onde muitos se alegram e
até se surpreendem com o que veem nos novos imóveis, erigidos sob traços definidos, como
que, decretando um novo tempo.

É a cidade de Nobres se valendo do trabalho de muitos profissionais que estudaram em escola
pública aqui em Nobres e cursaram o ensino superior na área da arquitetura, da engenharia
civil, entre outros cursos que possibilitaram a formação profissional dessa gente.

O visual da cidade de Nobres em ruas e bairros com casas novas revelam uma “grife em
arquitetura”, com a assinatura de profissionais que estão imprimindo um novo formato e uma
nova cor aos desenhos de imóveis, nem sempre suntuosos, mas que revelam bom gosto e
valorizam o produto.

O mais importante de tudo, são jovens da cidade que foram estudar, venceram e retornaram
para Nobres para mostrar seus conhecimentos aqui. É uma pena que o mercado não possa
absorver a todos, mas são jovens empreendedores que emprestam seus traços para garantir
um visual novo a uma cidade nem tão velha assim, mas de muitos imóveis simplórios.

E a cidade ganha uma nova imagem e uma nova identidade a partir desse contraste entre o
velho e o novo.

Eles (os engenheiros e arquitetos) trazem algo novo para a cidade que foi o seu berço,
literalmente, no nascimento e nos primeiros contatos com a escola. É um grupo de
privilegiados nas mais diferentes atividades profissionais que voltaram para exercer aqui o seu
trabalho e ajudar a sua terra a crescer.

A cidade melhora e eles crescem juntos, demonstrando que a educação descortina horizontes,
nem sempre a todos que ingressaram na educação básica. Mas aqueles que superaram os
obstáculos, em que pese às dificuldades, é o que remodelam o lugar e fazem estabelecer um
parâmetro novo em designer de moradias.
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Essa é a educação de que todos os políticos falam, mas que nem sempre a maioria atinge o
pódio ou galgam degraus altos. Muitos ficam pelo caminho, tragados pelo mundo das drogas
ilícitas e de um meio mais fácil de vida.

É a violência que se emparelha com a educação, nem sempre abraçada por todos. Mas os que
atingem as metas propostas são aqueles que hoje ajudam a mudar a concepção de urbanismo
e de qualidade em moradia.

Que bom que esse fenômeno seja notado e que a cidade receba esses felizes eflúvios de uma
estação que entendemos seja extraordinária e propagadora de boas novas na construção civil,
como moradia digna, alegre e com traços de uma educação que serve para destravar
caminhos.

Sucesso a todos e que Nobres siga usufruindo desses desenhos que garantem uma nova
visão de cidade, atingindo, certeiramente, os que precisam e devem acreditar em si.
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