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1º lugar
Brasil: Em que país quero viver daqui a dez anos?
O Brasil é um país de muitos povos, muitas culturas e costumes.
A nação brasileira é comumente conhecida como sendo alegre e calorosa,
mas, infelizmente tais características acabam sendo manchadas pelo
descaso e pela corrupção que permeiam no país. É preciso mudar
verdadeiramente o atual cenário brasileiro visando um país melhor para as
futuras gerações.
É imprescindível valorizar a educação dentro de uma nação.
Infelizmente o sistema educacional brasileiro encontra-se em estado de
calamidade, prejudicando assim milhares de jovens. A educação é
extremamente necessária para a construção da base de uma sociedade,
portanto investir em educação de qualidade é investir em um Brasil melhor.
A saúde é um outro setor que precisa ser valorizado em um país.
Lamentavelmente, o sistema de saúde brasileiro, tem deixado muito a
desejar por ser extremamente precário. É preciso, urgentemente, investir na
saúde pública do Brasil, visando a qualidade de vida dos brasileiros, bem
como o desenvolvimento da nação.
No entanto, promover a melhoria da educação e da saúde
brasileira não é tão simples. É preciso um alto investimento financeiro por
parte dos governos federal, estadual e municipal e para isto, estes
necessitam cortar gastos com supérfluos colocando em primeiro plano a
saúde e a educação dos brasileiros.
A tarefa em questão carrega consigo seus obstáculos, porém pode
ser cumprida com o empenho dos cidadãos e dos governantes. A mudança
parte de cada indivíduo, por isso é necessário que este contribua com a
melhora através de atitudes como o voto consciente.
O investimento por parte dos governos federal, estadual e municipal no
preparo de profissionais da educação e da saúde bem como na construção
de escolas e hospitais públicos de qualidade também tem grande
contribuição para promover a melhoria. Tais atitudes, se postas em práticas
podem fazer do Brasil um país melhor para se viver daqui a dez anos.

