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Michel A. Wankenne

A INCOMPETÊNCIA JORNALÍSTICA!

Fico sempre revoltado com as informações divulgadas - 
ou simplesmente omissas -, por quaisquer que sejam 

os meios, pelos jornalistas que atuam em missão no 
exterior.  Um bom jornalista internacional deve domi-
nar não somente várias línguas, bem como geopolítica, 
geografi a e história. Um conhecimento regular do inglês 
não é sufi ciente, já que em todos os países não anglo- 
saxônicos as informações são obtidas em uma língua 

que não é dominada nem pelo jornalista, nem pelas fontes de informações, 
gerando mal entendimentos crassos ou quiprocós grotescos. O desconhecimento 
da história também gera informações deturpadas. Não vamos falar de burrice, 
uma particularidade que as vezes acomete certos agentes de informação...ou 
desinformação!

Infelizmente, as informações chegam aos nossos ouvidos por essas fontes e, 
pessoas mal informadas irão repetir, repetir e repetir verdadeiras patranhas.

Exemplos, existem milhares! Entre os mais recentes podemos citar os atentados 
da Bélgica. Qual é o veículo que sequer comentou que essa desgraça era somente 
um plano B? O famoso terceiro suspeito que apareceu em todas as fotos, Mohamed 
Abrini, confessou que o alvo previsto era La Défense, o maior centro fi nanceiro da 
cidade de Paris. A prisão do responsável djihadista pela operação na capital francesa 
precipitou as coisas e levou a célula belga a fazer algo... e escolheram dois alvos ao 
acaso, em Bruxelas. Onde está essa informação?

Os jornalistas incompetentes gostam de fazer os europeus passarem por 
xenófobos, devido as fortes reações a entrada de sírios e refugiados de outras 
nacionalidades, geralmente africanas.  Não se pode confundir  os refugiados 
de guerra e os migrantes econômicos.  A Europa é, literalmente, infestada por 
migrantes econômicos, pessoas que decidem se deslocar de um país para o outro, 
atraídas pelas condições excepcionais oferecidas para “refugiados” por determina-
dos governos europeus, como Alemanha, Bélgica, França, etc., etc. Esses governos 
oferecem casa, dinheiro, assistência médica gratuita e outras regalias para esses 
pseudo refugiados, os quais gozam de mais regalias do que um aposentado local! 
É bem melhor do que viver no meio do deserto ou nas savanas africanas, mal-
trapido e passando fome, não? Ao contrário dos reais refugiados de guerra que, 
após a guerra acabar, querem voltar o quanto antes para a mãe pátria, o migrante 
econômico não pretende nunca mais voltar para seu pais de origem, a não ser, de 
vez em quando, para mostrar para os sobreviventes de sua antiga aldeia como ele 
se deu bem! Esses milhares de imigrantes econômicos, que somente estão lá para 
se aproveitar de um sistema falho, não tem o mínimo interesse em se integrar e 
somente levam um total desequilíbrio social em países de usos, costumes e tradições 
seculares! Mas isto, os jornalistas incompetentes não contam ou, pior, nem sabem. 
Não estudaram nem geopolítica, nem tampouco história!

Boa leitura! 
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EMPRESA
Com mais de 140 anos de experiência 

em óleos e gorduras, desenvolvemos 
relacionamentos sólidos e duradouros com 
nossos clientes em diversos setores. Nossa 
experiência em aplicações e conhecimentos 
especializados  nos permitem entender 
as necessidades dos nossos clientes e  
entregar soluções  que agreguem valor 
aos seus negócios.

Atualmente, temos mais de 2.700 
funcionários trabalhando com clientes 
em mais de 100 países em todo o mundo, 
o que nos dá alcance global, mas garante 
presença local nos segmentos de Bakery, 
Chocolate & Confectionery, Dairy, Infant 
Nutrition, Food Service e outros.

The Co-Development 
Company

Na AAK, entendemos seu negócio. 
Sabemos como é importante para sua 
empresa ter um parceiro que possa 
trabalhar de forma colaborativa em toda a 
cadeia de valor. Desde o surgimento da ideia 
até o lançamento, nosso conhecimento e 
valiosa experiência podem ajudá-lo a 
buscar novas oportunidades e superar os 
desafi os do mercado.

Usando nossa abordagem exclusiva 
de desenvolvimento conjunto (Co-
Development), trabalhamos a seu lado 
para que juntos possamos explorar todas 
as oportunidades - em cada etapa do 
processo. Aplicamos nossas habilidades e 
capacidades em diversos estágios da cadeia 
de valor para entender seu negócio e ajudá-
lo a maximizar o valor de seus produtos.

The first choice 
for value-adding 
vegetable oil 
solutions

The Co-Development Company
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Vamos conversar...  
whey proteins!

Ar
la

 Fo
ods Ingredients

Arla Foods Ingredie
nt

s

Nossos ingredientes estão presentes em todas as fases da sua vida.
Vamos adaptar um deles para completar a sua receita.

Nutrição 
Infantil

Nutrição 
Clínica

Alimentos 
Saudáveis

Nutrição 
Esportiva

Laticínios Bebidas Panificação Sorvetes Queijos

www.arlafoodsingredients.com

Fone: + 5511 3469-6233
afi-brazil@arlafoods.com

www.aak.com


