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O meio político anda agitado, e não apenas aqui no Brasil. Na França, a 
população se mobilizou contra a proposta de reforma previdenciária pro-
posta pelo governo, cujo plano aumenta de 60 para 62 anos a idade mínima 
para aposentadoria. Manifestações, passeatas e protestos tomaram conta 
do país... Em Londres, manifestantes protestaram contra as novas políticas 
econômicas divulgadas pelo país. Igual ao Brasil não é, que nem com tanta 
corrupção escancarada toma uma atitude... é de dar inveja!

Falando em Brasil, novas denúncias de corrupção vêm à tona com o 
constante ataque entre PT e PSDB. Já está virando rotina, e até ficando 
cansativo, ver nos jornais diários ataques e insultos entre os dois partidos. 
Mas, de qualquer forma, sempre fica a dúvida, será verdade? Agora, temos 
que convir que o currículo vitae de uma dos candidatos é, simplesmente, as-
sustador. Diante disso, só podemos concluir que para eleger um candidato 
a cargo público no Brasil não se pode analisar qual é o melhor, e sim qual 
é o menos ruim...

Para variar um pouco, vamos a uma boa notícia: o sucesso da FiSA 
2010! Em três dias de evento, recebeu 10.392 visitantes e contou com a 
participação de 250 empresas expositoras nacionais e internacionais, que 
ocuparam 14 mil m² do Pavilhão Azul do Expo Center Norte, em São Pau-
lo, apresentando o que há de mais inovador em tecnologia de produtos e 
processos para a produção de alimentos. Nesta edição, os leitores terão a 
oportunidade de conhecer algumas das novidades apresentadas durante o 
evento pelas principais empresas expositoras do setor, as Estrelas da FiSA!

Boa leitura!
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