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Michel A. Wankenne

ESCRAVOS? VICIADOS?...  
OU DEBILÓIDES?

O uso de celulares já fugiu totalmente do controle de 
muitos utilizadores. Frequentar um desses assíduos 

dedilhadores deste aparelho que, na origem, foi concebido 
para se comunicar em momentos de urgência, passou a ser 
extremamente desagradável. Eles não possuem mais nenhum 
controle sobre o aparelho e, literalmente, poluem o meio 
ambiente com conversas  - se é que berros e grunhidos ainda 

podem ser chamados assim! -  que não interessam a ninguém.  
Porque devo ouvir lamurias, namoros e conversas fiadas de pessoas que nem 

conheço? Tecnicamente, é pura invasão de privacidade! Com aplicativos como SMS, 
Whatsapp e outros a sua disposição sempre haverá algum desocupado, coçando em 
algum lugar,  disparando mensagens sem nexo para todos os azimutes. Do outro lado,  
conversas serão interrompidas para atender e responder a essas chamadas sem 
a menor importância.

Outro monumento a inutilidade, o Facebook! Lá, não somente pode-se regis-
trar coisas que não interessam a ninguém, como também dividir, grotescamente, 
momentos da própria vida privada.  Muitas vezes, somente serve para mostrar 
ao mundo que você foi em algum lugar onde os outros não foram, de forma bem 
infantil, do tipo “Eu fui e você não!”

Como se livrar dessa praga? Como não ser obrigado a escutar esses debilói-
des? Alguns lugares públicos já eliminaram o WiFi, recomendando aos possíveis 
utilizadores conversar com a(s) pessoa(s) que os acompanham! Meus parabéns!

A finalidade inicial do celular perdeu-se totalmente e hoje, muitas vezes, é 
somente um pequeno brinquedo gerando retardados mentais, gente incapaz de 
conversar ou debater um assunto, pessoas alheias a qualquer tipo de cultura (pin-
tura, arte, música, etc.), somente focadas em futilidades e, pior ainda, verdadeiros 
assassinos da própria língua, os trogloditas do século XXI que se expressam por 
meio de onomatopeias e kkk, rsrsrs...

Boa leitura! E desejo a todos um final de ano repleto de alegrias.

O  c on h eci m e n to  q ue  l ig a  o  cam p o  À  s ua  m esa .

Em 2015, o Brasil irá receber a LACC3: 
uma conferência internacional que promove 
o conhecimento científico e tecnológico 

relacionado à produção de grãos e cereais.
Participantes do mundo inteiro terão 
a oportunidade de conhecer novos 

estudos na área, trocar experiências e assistir
 a palestrantes de muitos países. 

Faça parte desse evento inédito. 
Acesse o site e saiba mais: www.lacc3brazil.com

Alguns dos temas a serem apresentados no evento:
Cereais para a alimentação ou para o biocombustível?;
A inflação e a tributação na cadeia de grãos e cereais;

Produtividade, qualidade e sustentabilidade na cadeia 
de grãos e cereais.

29/03 a 1o  / 04 de 2015
Curitiba/PR – Brasil

Para mais  informações, acesse www.lacc3braz i l.com
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Vagas limitadas. Condições especiais para inscritos até 31 de janeiro de 2015.

29/03 a 1º/04/15 | Curitiba/PR | Expo Unimed Curitiba

www.lacc3brazil.com
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