A crise é a solução para acabar com a nossa corrupção
A crise é meramente uma desculpa para uma gestão danosa e várias mentes mentirosas, se
as pessoas não conseguem gerir a sua liberdade, nem conseguem falar a verdade, ao menos
que pratiquem alguma amizade.
Só vejo ganância, corrupção e muito pouca ignorância, se fossemos todos mais honestos e
ignorantes a nossa ambição seria levada para o caminho correto da perfeição.
Todos nós queixamo-nos muito, desde do político corrupto que mete milhões no bolso e do
advogado que defende esses mesmos políticos e também saca alguns outros tantos milhões,
assim como os médicos e as farmacêuticas, que ao tentar curar meio mundo matam mais que
curam e pelo caminho vão ficando com os bolsos cheios, indo até aos informáticos que fazem
software com bugs e com pouca performance até ao limite, todos os que querem emprego e
não querem trabalho.
A solução para a crise, toda a gente sabe, mas ninguém faz nada...aqui vem a luz...o nosso
problema assim como outros países na situação partilham, é que importam mais do que
exportam, significa que temos que exportar mais, por uma margem curta para que o nosso
défice não fique negativo.
Agora a parte chata, para exportar, é preciso produzir e para produzir à que trabalhar...e no
caso português é tão fácil como colocar ¼ dos desempregados a trabalhar na agricultura e
outro ¼ na pesca e para terminar outro ¼ no turismo o último ¼ seriam os nosso
desempregados, e para terminar apenas e somente mais 3 leis muito simples e que tornaria a
realidade mais bonita:
1º Lei - Todo e qualquer salário em Portugal seria igual a 1200 euros limpos seja qual for a sua
profissão, todos os desempregados recebiam 600 euros limpos apenas e somente senão
tivessem trabalho e ao fim de 2 renúncias de trabalhar na sua área teriam que aceitar qualquer
emprego que pudessem executar senão deixariam de receber o subsídio.
*- Os valores devem ser avaliados à realidade de cada País e à relatividade do presente.

2º Lei - Todo e qualquer serviço e necessidade básica à vida seria gratuita desde a saúde,
escolaridade, uma habitação mas esta lei exclui tudo o que é desnecessário como plásticas e
qualquer consulta médica que não se justifique ou um curso que não faça sentido na pessoa
em concreto estas situações seriam pagas... (Nota: para isto acontecer seria importante
também produzir mais medicamentos para não importar mais despesa).
**- Deveria ser adicionado alimentação, algum vestuário básico e ajudas extras para casais com filhos.

3º Lei - Diminuir o IVA e IRS para as empresas, metade do lucro de qualquer empresa será
colocado numa conta comum em que apenas o estado e a respectiva empresa poderá retirar
algum dinheiro dessa conta em que no caso da empresa, retirar com justificação e o estado
para ajudar a pagar a lei nº2.
***- Os valores reduzidos devem ser avaliados à realidade de cada País e à relatividade do presente.

Todos nós falamos muito, fazemos menos, e sabemos tudo...
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