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Michel A. Wankenne

Quem nunca assistiu a um bom filme policial ou 
outro e não se deparou com o fato que os 

bandidos encarcerados sempre clamam inocência. Não 
é verdade? Mesmo as figuras mais brutas e odiosas, 
depois de presas, continuam se declarando injustiçadas, 
vitimas. Em contrapartida, o pequeno criminoso, aquele 
que roubou uma simples maçã para alimentar  um filho 
faminto, nunca nega a sua culpa e sempre reconhece o 
pequeno delito cometido. 

Na política, seja ela brasileira ou não, o mesmo ocorre. 
Aqueles que saquearam os cofres públicos e eliminaram 

do seu caminho todo e qualquer ser vivo que poderia atrapalhar... clamam inocência. 
Acostumados a mentir no teatro dos palanques políticos eles conseguem, até mesmo, 
convencer suas próprias vitimas e, com a maior seriedade gritam: “Golpe!”. Isto me lembra 
da criança que, na ausência dos pais, subiu na mesa da cozinha para pegar lá em cima o 
pote de geleia de morango escondido pela mãe. Questionado depois pela mesma, ele nega 
veementemente ter assaltado o pote de geleia, embora sua boca e lábios ainda estejam 
vermelhos, atestando sua culpa de forma irrefutável!

E agora? Depois de pegar os mais diversos políticos com a mão na botija, o que vai 
acontecer? Provavelmente nada! O dinheiro roubado, e aquele que ainda vai ser roubado, 
somente mudará de destino. O presidente ad interim sofre sério risco de impeachment 
o que, por si só, tende a nos mostrar que ele não é muito diferente; no seu governo pelo 
menos três de seus acólitos estão sob investigação,  e assim vai! Será que não é possível 
encontrar um político honesto? 

Alguém jovem, com diplomas universitários adequados –não um diploma de direito 
sem o reconhecimento da OAB!-, devidamente preparado e aspirando fazer algo de 
decente para o seu país! Acho que não! Vamos ter que continuar com um monte de sep-
tuagenários sofrendo dos mais diversos males físicos e... morais, ganância principalmente. 
Claro, muitos deles tendo uma prol intelectualmente pouco favorecida,  sintam-se na 
obrigação de prover o sustento de várias gerações! 

O dia mundial do político honesto continuará sendo comemorado em 1º de abril,  
mas de forma diferente em cada país. 

Ânimo, dias melhores virão, mas ainda não sabemos quando!
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Prozyn - Bio solutions for life

A Prozyn é uma empresa moderna 
que atua há 25 anos desenvolvendo a 
tecnologia de enzimas. Com uma traje-
tória marcada por importantes inovações, 
tornou-se referência no mercado de 
bioingredientes.

Comprometida com a sustentabili-
dade e a alta qualidade de seus produtos 
e serviços, investe constantemente 
em inovação, tecnologia e melhoria da 
qualidade de vida com a aplicação de en-
zimas, proteínas, conservantes biológicos, 
antimicrobianos naturais, antiespumantes, 
antioxidantes, estabilizantes, emulsifican-
tes naturais, vitaminas e minerais.

Com profundo conhecimento em 
biosoluções, consegue inovar na aplicação 
de seus produtos em diferentes merca-
dos como: alimentos e bebidas, sucroe-
nergético, nutrição animal, farmacêutica 
e outras indústrias.

Além da alta qualidade dos produtos, 
os clientes Prozyn contam com a pre sença 
de consultores, especialistas em suas áreas 
de atuação, que percebem oportunidades 
e sugerem inovações sob medida para 
que cada cliente obtenha sucesso em um 
mercado altamente competitivo.

Expertise, know-how técnico, de-
dicação e comprometimento com a 
sustentabilidade, são fatores que fazem 
da Prozyn uma empresa que agrega valor 
aos produtos de seus clientes.

Tel: 55 (11) 3732-0000
www.prozyn.com


