
       Redação 2 - Economia. 

  

       Eles entendem o significado da palavra. 

       Muito tem se discutido acerca do atual cenário econômico do país, 

entretanto, quais os avanços e as perspectivas advindas desses debates? O 

que fazer para amenizar os sérios problemas que o Brasil enfrenta nas suas 

relações econômicas dentro e fora do país?  

        Muitos são os fóruns de discussões em busca de estratégias para 

melhorar a situação atual da nação. As dificuldades são muitas: O aumento da 

inflação, a progressão desenfreada do desemprego, a falta de confiança por 

parte dos investidores internacionais e a corrupção extrema são alguns dos 

fatores que contribuem para o caos no atual cenário do Brasil.  

      É sabido que a crise é internacional, todavia, é bastante perceptível que, no 

Brasil, existem práticas ilegais que superam todos os limites de um país 

democrático. A administração pública, no geral, neste país, parece não levar 

em conta os interesses coletivos. O egocentrismo parece alcançar desejos 

inesgotáveis. E, vale salientar que, a crise vivenciada, hoje, é resultado de uma 

cadeia ininterrupta de décadas.   

      Devido à má administração do dinheiro público, a sociedade clama por 

socorro. Enquanto parte dos parlamentares realizam uma verdadeira 

progressão geométrica em suas contas particulares, milhares de crianças estão 

sem merenda nas escolas e incontáveis pais de famílias estão 

desempregados, entre tantos outros malefícios. A crise econômica pode até 

não ser notada por aqueles que desviam as verbas dos mais carentes, 

entretanto, quem presencia o filho passando fome, em casa, entende muito 

bem o significado da palavra economia.  

      Em virtude dos fatos mencionados, fica clara a necessidade de uma 

punição mais severa para aqueles que usam as contas públicas como sendo 

particulares. É necessário, ainda, que os representantes políticos entendam a 

sua verdadeira função que é representar a sociedade e, assim sendo, busquem 

alternativas capazes de suprir as dificuldades que assolam a população e 

consigam, com práticas legais, a superação da economia brasileira.  

 


