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Michel A. Wankenne

Em menos de quatro meses, de 5 a 21 de agosto, 
10.500 atletas de 206 países disputarão em 17 

dias, 306 provas com medalhas! Esse evento, de 
projeção mundial e que ocorre somente de 4 em 4 
anos, sempre tem cobertura mundial, mas está sendo 
relegado em segundo lugar pela imprensa local. 

Porque? 
Simples, estamos atualmente assistindo as Olim-

píadas Brasileiras da Corrupção! Centenas de atletas, 
idosos e pançudos, disputam as mais diversas provas. 

Os mais variados países - perdão, partidos! - estão recebendo medalhas de 
ouro, prata e bronze por um desempenho extraordinário em competições 
como Petrolão, Mensalão, Mensalinho, Valerioduto, Aloprados, Gafanhotos, 
entre outras. Alguns apresentaram uma performance nitidamente acima da 
média e, nesse caso, foram simplesmente declarados hors concours;  não é 
mais nem uma simples medalha, mas uma verdadeira Palma de Ouro que 
deve ser atribuída a certos atletas que, apesar da subjetividade, apresentaram 
feitos de grande destaque, mas necessariamente não de qualidade superior. 
Mais os dias das Olimpíadas da Corrupção passam e mais atletas participam! 
Separadores de uniformes, treinadores físicos, cartolas, todo mundo está 
empenhado em tentar ganhar pessoalmente a sua medalha e fi co deveras 
preocupado em ainda conseguir encontrar alguém ao meu lado que não 
esteja participando dessa alegria “esportiva”! 

O lema do educador francês Pierre de Frédy, mais conhecido como Barão 
de Coubertin, fundador das Olimpíadas Modernas, está sendo seguido a 
risco. “O importante não é vencer, mas competir. E com dignidade”.  Assim, quase 
todos os nossos políticos concorrem a alguma medalha nessas Olimpíadas 
Brasileiras da Corrupção... mas, claro, as três palavrinhas  “E com dignidade”, 
não estão sendo consideradas e devem ter sido substituídas pelo equivalente 
local “Com jeitinho!”

É triste, só! 

Boa leitura!
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Vogler Ingredients Ltda

Criada com o desafi o de inovar, ofe-
recendo produtos que garantam saúde 
e bem-estar para atender e superar as 
expectativas de um mercado cada vez mais 
exigente e seletivo.

A Vogler Ingredients surgiu a partir 
de uma demanda da indústria alimentícia 
que necessitava de uma empresa voltada 
a este mercado. Com mais de 26 anos, a 
Vogler oferece soluções completas para 
seus clientes, por meio de suas divisões 
de negócios.

A divisão Food Ingredients tem, 
em seu portfólio, mais de 400 produtos 
importados de mais de 30 parceiros es-
palhados pelo mundo. São marcas líderes 
de mercado, aliadas à qualidade e tecno-
logia, disponibilizadas em nosso estoque 
para todo o Brasil.

A divisão Systems oferece aos clien-
tes soluções personalizadas conforme a 
necessidade. São blends de Hidrocolóides, 
Edulcorantes, Corantes, Antioxidantes, 
Fibras, entre outros. Além dos ganhos pro-
dutivos e melhoras de performance, em 
muitos casos elas promovem a redução 
de custos importantes para um mercado 
de alimentos cada dia mais competitivo.

Além da divisão de Aromas e Emul-
sões, com a marca Vogler Flavors, para 
oferecer soluções completas aos clientes. 

A Vogler Ingredients oferece inovação e a 
segurança que sua empresa busca, por meio 
de nossas marcas mundialmente renomadas.

Vogler. Vocação para Desafi os!

www.vogler.com.br


