
4

A
D

IT
IV

O
S 

&
 IN

G
R

E
D

IE
N

T
E

S
EDITORIAL
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OFERECEMOS 
MAIS PARA O 
MERCADO.

SPLENDA® e o logotipo SPLENDA® Logo são 
marcas comerciais de McNeil Nutritionals, LLC

Saiba como se tornar um parceiro preferencial no PLUS PROGRAM Sucralose.com/MAIS

Apenas SPLENDA® Sucralose oferece mais para o 
processo de desenvolvimento do seu produto. Com 
milhares de receitas e 15 centros regionais de aplicações 
e serviços técnicos, nossa equipe mais próxima 
trabalhará diretamente com a sua. Seja para o 
desenvolvimento de alguma extensão ou a criação de 
algo totalmente novo, nós podemos ajudá-lo a tirar o 
máximo proveito de qualquer idéia.

Aproveite nossos seminários de Inovação, um benefício 
de se tornar um parceiro preferencial no PLUS PROGRAM 
de Tate & Lyle. Nossa equipe de desenvolvimento 
trabalhará com a sua, para acrescentar novas idéias e 
perspectivas mais rápido e direto para o mercado.

Junte-se com nossos 
especialistas em formulação.

Aproveite o sabor de 
novas perspectivas.

Leve os seus  
cientistas.

Em menos de três meses irá se 
iniciar um dos maiores assaltos regis-
trados em nosso grande país! Com a 
copa do mundo de futebol teremos o 
início de um colossal fluxo de turistas, 
presas fáceis  -ou não?-  dos cérebros 
malandros de grande parte da popula-
ção. Os hotéis já aumentaram os preços 
de forma escandalosa; os serviços vão 
ser melhores? Claro que não! Os res-
taurantes das cidades sedes também já 
anunciaram aumentos; a comida vai ser 
melhor? Claro que não! As passagens 
aéreas para os aficionados poderem 
se movimentar de uma cidade sede 
para outra já se esgotaram, por preços 

absurdos; os aviões serão novos, diferentes? Claro que não! Todas essas atitudes 
refletem a mentalidade global de um povo aproveitador que não fará nada mais, 
nada menos, que seguir o exemplo recebido das autoridades e políticos. 

E assim, iremos oferecer por preços altíssimos, serviços de baixíssimo nível.  
É  uma lastima que nesses brilhantes espíritos que praticam ou estimulam esses 
“assaltos”, somente pensem a curto prazo. Nossas principais cidades já são con-
sideradas pelos estrangeiros, turistas ou não, como sendo grotescamente caras 
e com um nível de serviço minimalista. Qual será a opinião do mundo após a 
copa? Quem ainda terá vontade de voltar, com os bolsos cheios de divisas, para 
ser assaltado em cada esquina? Ninguém.

Mas, até lá, as aulas particulares de inglês estão trabalhando de salas cheias e, 
a primeira lição é, obviamente: “Guiv mi yur moné, gringo, sun of a bitch”!

É triste!

Boa leitura!
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