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Final de ano, momento de balanço, de retrospectivas e de projeção de 
metas. 

O ano de 2010 não foi marcado por nenhum grande evento, fato ou 
catástrofe de repercussão global. O maior evento negativo foi, provavel-
mente, a eleição de uma presidente que representa, de forma dramática, o 
continuísmo político do país.  As inúmeras denúncias, fundadas e infundadas, 
as falcatruas sem-fim e outras malandragens menores do governo anterior 
irão se repetir, em escala maior ainda, já que aqui, de forma comprovada, o 
crime paga! Como uma pessoa que nunca produziu nada, nunca teve empre-
sa nenhuma, e somente fez política, pode ter uma fortuna pessoal avaliada 
pela revista Forbes em 2 bilhões de dólares? É interessante reler o texto 
de José Carlos Costa, no www.institutobrasilverdade.com.br, que menciona 
que o nosso bom ex- e futuro candidato a presidente, Lula da Silva, nem 
bom torneiro mecânico foi, haja visto sua mutilação profissional (aliás, que 
se sabe de fonte segura foi feita com anestesia...), pois era moda naquela 
época entre os espertinhos, cortar o dedo na prensa para se aposentar no 
mole (vários colegas do Lula e também o irmão dele, tem esse dedinho 
decepado...). Que gente esperta, honesta, trabalhador amigo, não!? Pessoas 
que trabalharam nessa máquina afirmam que é impossível, por acidente, se 
decepar o dedinho da mão esquerda, uma vez que a mesma nada tem a ver 
com os dedos que se usa para trabalhar nela... (fim da citação).

Vamos seguir de perto os movimentos de nossa nova presidente, que 
terá duas oportunidades ímpar de se tornar uma das maiores fortunas 
do Brasil: a copa do mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016, cerca de  
R$ 50 bilhões que irão fluir dos cofres públicos.

Aos nossos leitores, anunciantes e parceiros, votos de um Feliz Natal 
e que 2011 seja repleto de realizações e bons negócios, afinal, alguém tem 
que trabalhar nesse país!

Boa leitura e Boas Festas!

Michel A. Wankenne


