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BRAZZZZILLLLL!

 Em poucos dias, a famosa Copa do Mundo irá começar e, com ela, o tra-
dicional festival de absenteísmo, falta de atenção no trabalho e intermináveis 
discussões inúteis sobre os seus resultados - não do trabalho -, dos jogos!

Tal como na Roma Antiga, quando o Imperador dava uma última olhada 
nos gladiadores que se preparavam para o combate... e a morte, nosso 
presidente Lula fez questão de dar suas últimas recomendações aos nossos 
gloriosos combatentes, perdão, jogadores. Curiosamente, isso não ocorre 
em nenhum outro país. Somente aqui, jogadores de bola gozam de tamanho 
estatuto e privilégios que passam antes dos negócios do Estado!   

Panis et circenses! Popularmente traduzido do latim como “pão e circo”, 
foi uma política criada pelos antigos romanos, que previa o provimento 
de comida e diversão ao povo, com o objetivo de diminuir a insatisfação 
popular contra os governantes. Espetáculos sangrentos, como os combates 
entre gladiadores, eram promovidos nos estádios para divertir a população; 
nesses estádios, pão era distribuído gratuitamente. O custo dessa política 
foi enorme, causando elevação de impostos e sufocando a economia do 
Império. Obviamente, isso não ocorre aqui, somente um pouco de futebol, 
umas cestas básicas e, um leitinho, aqui e acolá... Leite pela Vida, diria o Ide-
ne - Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais.

 Boa leitura!

Michel A. Wankenne


