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 Olá, como estão? Tudo bem, com vocês? O novo 

corona vírus é mais violento do que aparenta, então com-

pra o papel de cidadão consciente e fique em casa. Co-

labore com a quarentena. Mas bem, vocês conhecem 

esse anime da imagem a direita? 

Ele chama AKIRA e é um filme de 1988, mas ele prevê 

tanta coisa que acontece atualmente que não tinha como 

não apresentar aqui. Originalmente é um mangá com 

mesmo título e nela o senário é em 2019, mas o focare-

mos hoje no filme. 

Explicando a historia de maneira beeeem rápida, Neo–Tokyo estava numa bagunça enorme, com pande-

mia correndo solto, corrupção a torto e a direita e falhando 

miseravelmente na reforma tributaria, mesmo faltando ape-

nas 147 dias para os jogos olímpicos de 2020. (Acho que 

em 2016 teve um pais bem parecido aqui. Mas bem, não 

vem ao caso agora.) Em meio dessa situação, o Tetsuo 

adquire poderes sobrenaturais depois de um acidente e 

esses poderes começa a sair do controle. Causando o fa-

moso “O fim do mundo tá logo ai gente. Oque vamos fa-

zer?” Em letra, não aparenta ser grande coisa. Roteiro que 

acha se em qualquer lugar. 

O que da medo, é o fato de na década de 80 dizer que: “a 

olimpíada em 2020 ser em Tokyo”. Se for só isso, acabaria no: “é só 

uma coincidência”, mas, se for fazer uma continha reversa, 147 dias an-

tes da olimpíada foi no dia 28 de fevereiro. Sim, isso mesmo, mais ou 

menos 1 mês atrás. Enquanto isso, aconteceu a pandemia como esta 

nessa obra e a olimpíada de Tokyo esta com risco de se cancelado. 

(Alias, enquanto escrevia esse texto, confirmaram o adiamento.) 

Não paramos por aqui, pois há outras profecias, como a frase: “O fra-

casso histórico da reforma tributaria feita pelo ex-primeiro ministro”. En-

tão, tem o risco do primeiro ministro Abe, se tornar esse “ex-primeiro mi-

nistro”. Pois aparentemente, ele está envolvido em casos que um repre-

sentante supremo de uma nação não deveria estar envolvido. E para 

variar, mandou um: “Caso mostre que, se eu ou a minha esposa tiver 

envolvido, abro mão do cardo de primeiro ministro e também do revoga-

rei o cargo como parlamentar.” Se bem que, por enquanto, não tem pla-

nos de deixar o cargo. De qualquer forma, se largar o cargo, vai ser 

mais um susto. Se bem que, a barra forçada dos 10% de imposto por 

consumo esta fazendo aquele efeito no ritmo de consumo. 

 

 Como sempre amarrei a força, mas conseguiram divertir?   Então, até ano que vem!! 


