
4

A
D

IT
IV

O
S

 &
 I

N
G

R
E

D
IE

N
T

E
S

A revista Aditivos & Ingredientes é uma publicação 
bimestral da Editora Insumos Ltda. 
É dirigida aos processadores de alimentos e bebidas.
Publicações da Editora: revista Aditivos & 
Ingredientes, Guia do Comprador Aditivos & 
Ingredientes, revista Funcionais & Nutracêuticos, 
Guia do Comprador Funcionais & Nutracêuticos, 
revista Sorvetes & Casquinhas, Guia do Comprador 
Sorvetes & Casquinhas – Edição Verão e Inverno.

Filiada a

www.insumos.com.br
Tel.: (11) 5524-6931
Fax: (11) 5685-5558
Av. Sargento Geraldo Santana, 567 - 
Sobreloja
04674-225 - São Paulo, SP

EDITORIAL

EDITORA
Márcia Fani (Mtb) 19.876
editora@insumos.com.br

DIRETOR COMERCIAL
Jean-Pierre Wankenne
jean-pierre@insumos.com.br

INTERNATIONAL SALES MANAGER
international@insumos.com.br

DEPARTAMENTO FINANCEIRO
Soane Moreira Santos
soane@insumos.com.br

DEPARTAMENTO DE ASSINATuRAS
assinaturas@insumos.com.br

ATENDIMENTO
Tatiane Torales Lemos
tatiane@insumos.com.br

CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Nerian da Silva Souza
nerian@insumos.com.br

ARTE & DIAGRAMAÇÃO
Assuero Dias
assuero@insumos.com.br

CEO & FuNDADOR
Michel A. Wankenne, MBA
wankenne@insumos.com.br

Tiragem da edição: 10.600

Escritório na República Popular da China
Mrs. Eva Hoo / Sophia Wu
Nº. 10-1-302 Zhongda Fengqi Garden 
31 Fengqi Road
310003 - Hangzhou - Zhejiang Province
China
Fone: (+86) 571 87240169
hcbusiness@vip.sina.com

Envie seus comentários e sugestões:
Fax: (11) 5685-5558
wankenne@insumos.com.br

Visite nosso site e conheça as outras publicações 
da Editora Insumos: 

www.insumos.com.br

Em poucos dias a 15ª Food Ingredients South America abrirá suas portas, 
maior do que nunca. O evento, que nos últimos anos passou por tempos 
conturbados devido a manobras pouco ortodoxas da concorrência, está 
novamente de vento em poupa, confirmando para todos que sempre foi 
e sempre será o evento mais relevante do setor em toda a América do 
Sul. E, não poderia ser de outra forma, já que a uBM - united Business 
Media - é uma empresa líder global em feiras, eventos e comunicação 
empresarial, e referência mundial no campo de aditivos e ingredientes, 
com seus famosos eventos Fi, hoje disseminados no mundo todo. A 15ª 
Food Ingredients South America é, com certeza, um evento imperdível 
para todos os profissionais do setor.

A farândola dos horários eleitorais na televisão já começou. Mais uma 
vez, é extremamente preocupante observar o nível, abaixo de qualquer co-
mentário, de certos candidatos. Para qualquer emprego um pouco melhor é 
necessário apresentar experiência e diploma universitário; por isso, é difícil 
entender porque para ser deputado, senador, prefeito ou governador não 
é necessário nem experiência na função, nem qualquer nível de estudo.  As 
pessoas eleitas terão que gerenciar valores monetárias bem superiores e 
pessoas mais numerosas do que em muitas empresas privadas.  Agora, você, 
caro leitor, confiaria sua empresa ou sua casa ou, simplesmente, suas eco-
nomias em um vendedor de pipoca, um jogador de futebol, um analfabeto 
convicto, um ladrão ou desonesto contumaz? 

Estranho esse mundo político, não é? Para ascender a qualquer cargo 
político, deveria ter um exame de admissão - até um simples vestibular 
eliminaria muitos candidatos! - e, obviamente, a apresentação de atestado 
de antecedentes. Ops! Acabamos de eliminar o horário eleitoral...

Boa leitura!

Michel A. Wankenne


