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Michel A. Wankenne

E o circo continua!

Nos esportes, o Brasil foi eliminado e nem 
passou da primeira fase da Copa America. 

Não se podia esperar mais. A CBF é dirigida por 
um presidente que nem ousa colocar o bico 
fora do país  por medo de ser preso. O time era 
organizado por alguém que foi um jogador me-
diano, porém disciplinado, mas que nunca treinou 
nem uma simples equipe de bilboqué e jà tinha 
tido uma passagem pouco gloriosa pela seleção. 

O resultado foi então…normal, ainda mais considerando o pouco interesse que os 
convocados manifestaram! Quando comparamos a sincera tristeza dos jogadores 
de outras seleções ao serem derrotados, com os comentários dos nossos ricos 
atletas frente a eliminação, o desinteresse e a displicência dos jogadores brasileiros 
fi cam evidentes.

Na política, o nosso bom Lava-Jato corre sério risco de fi car sem sabão, de tão 
grande que é a sujeira. Haja escovas e esfregões!

Os ministros do nosso presidente-interino-candidato-ao-impeachment estão 
caindo um após o outro, pior que peão em tabuleiro de xadres. O mundo político 
brasileiro está parecendo mais sujo do que pau de galinheiro e é de se perguntar se 
após passar pelo Lava-Jato do Moro… vai sobrar alguém para dirigir o país. Quem 
sabe deveriamos tentar algo, que nem a CBF ousa fazer, procurar um comandante 
fora do país? Pelo que os nossos dirigentes ganham,  poderiamos pagar para ser 
dirigidos por verdadeiros crânios em economia, política, planejamento, saúde, etc., 
etc. Só legítimos prêmios Nobel e não prêmios Nobel da corrupção!!
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A Divisão de Nutrientes da 
Doremus atende vários segmentos 
da indústria de alimentos e bebi-
das, desenvolvendo pré-misturas 
personalizadas para aplicações 
em alimentos e suplementos (vi-
taminas, minerais e aminoácidos), 
pré- misturas para bebidas ener-
géticas (glucoronolactona, taurina, 
cafeína e inositol), enriquecimento 
de fa rinhas de trigo e milho (ferro 
e ácido fólico), além de distribuir 
uma linha completa de aditivos 
(edulcorantes, acidulantes, conser-
vantes, antioxidantes, estabilizan-
tes, umectantes e emulsifi cantes) 
e proteínas de origem animal e 
vegetal.

Por meio de um centro de 
pesquisa e inovação, equipado 
com plantas-piloto para cada 
segmento da indústria, oferecemos 
aos nossos clientes um suporte 
técnico personalizado, com assun-
tos regulatórios, criação de novos 
conceitos e desenvolvimento de 
produtos.

Seja qual for seu desafi o, a Dore-
mus tem experiência e pessoas capa-
citadas para atender sua necessidade.
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