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Brasil: Em que país quero viver daqui a dez anos?
O Brasil deu um grande salto para tornar-se uma grande
potência mundial. O crescimento do mercado interno, uma inflação
controlada, assim como a geração de empregos são alguns dos fatores que
elevaram o país a uma posição de destaque no mudo. Entretanto,
infelizmente, isso não significa dizer que os brasileiros, em sua maioria, já
possuem um padrão de vida de qualidade, uma vez observados problemas
crônicos em áreas de suma importância para desenvolvimento humano,
como educação e saúde.
Atualmente, no Brasil, vê-se uma situação crítica no tocante à
educação. São escassos os investimentos principalmente no ensino público,
que no momento é o que mais precisa de suporte governamental. Os
problemas das escolas públicas brasileiras vão desde a falta de estrutura
física adequada, até as falhas nos métodos de ensino, uma vez que há
poucos investimentos na capacitação e valorização dos profissionais,
promovendo, assim, ações recorrentes de greves e paralisações, afetando o
avanço do ensino público.
Outro fator que tem influência essencial na qualidade de vida da
população é a saúde, cujo sistema atual tem se mostrado deficitário quanto
a uma oferta de serviços de qualidade. Vêem-se hospitais sem estrutura
para receber o grande contingente de pacientes, além de poucos
profissionais em relação a essa demanda populacional, incidindo
recorrentemente em erros médicos. Tal sobrecarga profissional, vez ou
outra, tem causados acidentes, como dosagens de remédios e interpretações
de exames errados, assim, como procedimentos equivocados, o que direta e
indiretamente interfere na qualidade do sistema de saúde brasileira.
Para que daqui a dez anos se tenha um cenário modificado
positivamente no tocante à saúde e educação, ferramentas essenciais para o
desenvolvimento de uma sociedade, são necessárias uma maior
participação social através da qual deve reivindicar melhores condições de
vida. Dessa forma, haverá investimentos eficazes na qualidade de vida dos
brasileiros, transformando, assim o Brasil em um país melhor para todos.

