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A INCRÍVEL FALTA DE MEMÓRIA 
DO POVO BRASILEIRO

Nunca tinha visto um povo inteiro ser atingido por 
amnésia global. No dia 8 de julho, o Brasil perdeu de 7-1  da 
Alemanha, nas quartas de finais da Copa do Mundo. Essa 
goleada histórica gerou um verdadeiro desmoronamento 
emocional. Lágrimas de crocodilo foram derramadas do 
Oiapoque ao Chuí, por um acontecimento sem nenhuma 
repercussão direta na vida profissional, financeira ou familiar 

dos chorões.  As redes de televisão gastaram horas e horas em comentários e estatísticas 
inúteis para tentar explicar o que eles consideravam como inexplicável, porém, claramente 
compreensível para qualquer observador neutro, não envolvido emocionalmente! Em um 
incrível surto de cultura, até acharam a complicada palavra de acachapante para qualificar 
o acontecimento; essa palavra nunca foi tão usada pela mídia em tão poucas horas. Todos 
clamavam por mudanças radicais, modificações profundas, repensar todo o futebol bra-
sileiro, contratar técnico de reconhecimento mundial, etc., etc. 

Em menos de 15 dias, amnésia geral! A politicagem que domina todo o cenário 
brasileiro voltou com força total e a tão esperada mudança drástica foi... a nomeação de 
Dunga como novo técnico da derrotada seleção brasileira. Um “técnico” inexperiente, 
que somente treinou a seleção e o Internacional de Porto Alegre, sem sucesso, demitido 
após fraca atuação na penúltima Copa, mas cujo grande e mais importante trunfo “técni-
co”... é ser amigo de quem decide no museu humano da principal entidade futebolística 
do país, uma corja de anciãos para os quais o futebol é somente uma polpuda  - e quase 
vitalícia - fonte de renda!

O Dunga já mostrou toda a sua sabedoria e chamou o “famoso”  Robinho, o qual já 
não serve mais para o futebol europeu e foi contratado pelo clube Orlando City... uma 
referência mundial em termos de futebol, não é?!

No fundo, não é surpreendente porque o mesmo trauma, a amnésia, já acontece a 
muito tempo, em nível nacional, no mundo político. O povo continua ele-
gendo e reelegendo pessoas sem moral nem ética, comprovados 
corruptos e ladrões, sem nenhum constrangimento. Mais 
uma vez, minha recomendação para as próximas eleições 
é votar em um tal de Ali Babá, pelo menos é uma garantia 
de somente ter 40 ladrões...

Boa leitura! Michel A. Wankenne

Solução doce, natural e mais saudável para seu produto. 

www.mcassab.com.br

LifeScience

O Grupo MCassab por meio da Unidade de Negócio 

Nutrição Humana, disponibiliza para a indústria 

extratos de estévia de alta pureza, com sabor e dulçor 

na medida certa.

Os extratos de estévia se apresentam como uma 

solução naturalmente doce, acrescentando qualidade 

e o sabor do açúcar, sem adicionar calorias.

Solução doce e natural como o açúcar e com a redução 

calórica que seu produto precisa.
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