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 Educação é um investimento que tem retorno garantido, quanto mais se investe, 
mais se ganha na qualidade e na formação do cidadão. Goianésia é um município que tem 
crescido muito nos últimos anos, o que provoca também o crescimento do número de postos 
de trabalho, porém, para adquirir estes postos, é necessária uma profissionalização adequada.
 Esse investimento na educação pode ser um dos caminhos para se alcançar a pro-
fissionalização necessária para a população goianesiense, para suprir não apenas o mercado 
de trabalho do próprio município, mas também, profissionalizar o cidadão de modo que ele 
esteja preparado para adquirir um emprego em qualquer lugar.
 Para uma boa profissionalização, é necessária uma boa educação e formação. Goiané-
sia, na condição em que se encontra, é mais que capaz de suprir estes fatores.
 Um dos meios para se chegar a profissionalização desejada seria investir mais nos 
professores, na manutenção da ordem e da estrutura das unidades de ensino local. Ou seja, 
trazer professores mais aptos, bem formados, manter a estrutura das escolas as melhores 
possíveis, pois com uma estrutura ruim, a educação não é boa.
 Porém, para se obter uma boa profissionalização, não é preciso apenas uma boa edu-
cação, é necessário também disposição por parte dos alunos, para que tudo corra bem e atinja 
seu objetivo. Por isso, seria necessário também a criação de várias campanhas e projetos in-
centivando a população a estudar para acabar com o analfabetismo no município.
 Se assim fosse feito e Goianésia atingisse o nível de profissionalização requerido, não 
seria necessário fluxo populacional que vem ocorrendo na cidade, onde pessoas saem para 
estudar, e outras vêm para trabalhar, já que os cursos aqui oferecidos não são o suficiente para 
abastecer o mercado de trabalho interno.
 Otávio Lage sonhava que Goianésia um dia tivesse um nível educacional que pudes-
se proporcionar uma boa profissionalização para sua população, o que, com bastante investi-
mento, pode ser alcaçado um dia.
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