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Editorial
QUEM SÃO OS NOSSOS
DIRIGENTES?

J

á estamos acostumados a ler na imprensa todos os
detalhes e pormenores das mais diversas falcatruas cometidas pelos nossos políticos, em qualquer
escalão do governo que eles se posicionam.
Mas, o que sabemos realmente sobre eles?
Os nossos senadores são homens brancos, com curso superior (Direito é o
mais comum) e investigados pela justiça! É o que revela uma análise feita pela
BBC Brasil, que inclui dados como sexo, formação e número de mandatos dos 81
senadores. O levantamento descobriu ainda que a maioria dos parlamentares têm
longa carreira política, com passagens por Câmara e cargos no Executivo, e que
vários pertencem a “clãs” familiares.
Nada surpreendente, porém mais da metade responde a acusações como
improbidade administrativa e corrupção passiva em tribunais, segundo a ONG
Transparência Brasil.
A grande maioria da Câmara dos Deputados é formada por homens brancos. No
Senado, não é diferente. Dos 81 senadores, 64 são homens brancos, seis são homens
negros e 11 são mulheres (sendo uma delas negra). Os números contrastam com a
realidade da sociedade brasileira: de acordo com os dados mais recentes do IBGE,
54% da população é negra e 51% são mulheres.
Três em cada dez são formados em Direito e, entre os 81 senadores que votaram
o impeachment, 47 deles (58%) têm ocorrências na justiça ou em Tribunais de Contas
por suspeitas ou acusações, que vão de improbidade administrativa (em sua maioria)
a corrupção passiva, passando por lavagem de dinheiro e formação de quadrilha,
segundo levantamento do projeto Excelências, da ONG Transparência Brasil.
Apesar de 65% dos senadores estarem em seu primeiro mandato, a maioria
deles tem longa carreira política - ou já foram deputados por mais de uma vez ou
exerceram cargos importantes no Executivo, como o de governador. Dados da
Transparência Brasil mostram que 60% dos senadores têm parentes na política,
mais do que os deputados (49%). As famílias acumulam poderes econômicos e de
comunicação, detendo meios de informação.
Quase 30% do Senado é ruralista. A informação é do Projeto Excelências, da
Transparência Brasil. A bancada é uma das maiores na Casa, ao lado do grupo
formado por concessionários de rádio e TV (23,5%). A bancada dos sindicalistas é
a terceira, mas fica afastada das duas primeiras, com 11%.
Mais de 13% dos senadores chegaram ao cargo sem receber voto. As eleições
para o Senado Federal são majoritárias, ou seja, só são eleitos os senadores que
recebem a maioria dos votos diretos, enquanto na Câmara as eleições são proporcionais e candidatos menos votados têm chance de ocuparem as cadeiras por conta
do quociente eleitoral.
Ainda assim, é possível chegar ao Senado sem receber voto algum, por causa do
sistema de suplência. Quando se elege um senador, o suplente é eleito junto. Muitos
suplentes que compõem a chapa dos senadores são financiadores das campanhas
ou familiares (esposa, filho, neto, etc.). Em oito anos de mandato, é muito comum
o senador eleito deixar o posto para ocupar outro cargo - às vezes no governo
federal, como ministro, às vezes em um governo estadual ou municipal. Com isso,
o suplente (que, em geral, não é conhecido pelo eleitorado) acaba assumindo a
cadeira em seu lugar. Por exemplo, dos 54 senadores que foram eleitos em
2010 para um mandato que teria oito anos, 20 acabaram deixando suas
funções temporariamente em 2014 para concorrer a eleições
em outros cargos - para governador, principalmente.
Atualmente, existem 11 suplentes - o equivalente
a 13,5% do Senado - ocupando as vagas de
senadores eleitos pelo voto.
Por isso, é normal ter chegado ao ponto
que o país chegou!
Boa leitura, se ainda tiver estômago!

Michel A. Wankenne
revista-ﬁ.com.br

Conteúdo

Vol. XIX - Nº 40 - 2017

News & Trends
6
8
9

Prêmio BIS
Best Ingredients Suppliers

14

Beneo apresenta novos conceitos em balas sem açúcar.
Sweetmix conquista certificação FSSC 22000.
Vogler faz parceria com Innophos.

Entrevista
10
Miriam Higuchi e Claudio Yamamoto, respectivamente, gerente da Divisão Food
Ingredients e gerente da Divisão Amino Science, da Ajinomoto do Brasil.

Albion
12

Dossiê
especial
Espessantes

20

Líder em inovação em nutrição mineral humana

GUIA DE FORNECEDORES
45

Ingredientes

72

Endereços

Anunciantes

Global
Events
Calendar

86

AAK ...................................................................... 63, 72

IMCD ......................................................................... 79

Ajinomoto ............................................................ 49, 72

Innovapack 2017 .............................................. 2a Capa

Alibra.................................................................... 60, 72

Liotécnica .................................................................. 79

Arla Foods ........................................................... 67, 73

Mane do Brasil ...................................................... 3, 80

Beneo.................................................................... 51, 74

MCassab ......................................................... Capa, 80

Biorigin ...................................................................... 72

Metachem .................................................................. 80

Biospringer.......................................................... 65, 74
Citroflavor ................................................................. 75
Clariant ...................................................................... 75
Corantec .............................................................. 54, 75
Daxia .......................................................................... 76
Denver.................................................................. 50, 76
Döhler .................................................................. 69, 76
Duas Rodas ............................................................... 76
DuPont ....................................................................... 76

revista-ﬁ.com.br

Netzsch ................................................................ 47, 81
Nexira .................................................................. 58, 81
Novaprom ............................................................ 53, 81
Nutramax ............................................................ 68, 81
Nutrifont .................................................................... 82
quantiQ ................................................................ 55, 83
Roha ........................................................................... 83
Rousselot ............................................................. 57, 83
Saporiti....................................................................... 84
Sweetmix ............................................................. 61, 84

FiSA 2017 ......................................................... 3a Capa

Tovani Benzaquen .............................................. 71, 85

Gelita .......................................................................... 77

UBM Brazil ............................................................... 85

Gelnex ........................................................................ 77

Univar ......................................................... 85, 4a Capa

Hela ............................................................................ 78

Vallens .................................................................. 62, 85

Horizonte Amidos ............................................... 56, 78

Vogler ................................................................... 59, 85

FOOD INGREDIENTS BRASIL Nº 40 - 2017

5

