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CP Kelco: Imperdíveis novidades na 
FISA HI 2016!

A CP Kelco é líder mundial em solu-
ções hidrocolóides de origem natural de 
excelente custo em uso. Possui 9 plantas 
(maior produtor global de Pectina e CMC), 4 
Centros Técnicos, 10 Centros de P&D e 12 
Centros de Aplicação e Serviço Técnico. O 
Centro Técnico de Limeira, SP, referência do 
mercado, serve a nossos clientes e parceiros 
através de laboratórios e plantas piloto 
diferenciados, contando com a expertise 
de nossos colaboradores. 

A empresa tem seu compromisso 
pautado na oferta e desenvolvimento de 
soluções completas e antenadas às mega 
tendências de mercado, para os segmentos 
de bebidas acidificadas, neutras, sucos, 
sistemas carbonatados e em pó, geleias, 
preparados de frutas, produtos lácteos, 
condimentos, sobremesas, confeitos, cárni-
cos e panifi cação. Nos orgulhamos por ofe-
recer ao mercado um pacote multifuncional 
de produtos e serviços que agregam valor 
ao produto fi nal, permitem uso de uma única 
goma multifuncional,  otimizando custos sem 
comprometer qualidade; uma real oportu-
nidade de manutenção e crescimento numa 
realidade de mercado em que acessibilidade 
com qualidade são chave de sucesso e fazem 
parte das novidades desenhadas para a 
edição 2016 da FiSA HI pautadas no slogan 
“Valor e Versatilidade”.

Aproveitamos para agradecer a nossos 
clientes e parceiros por termos sido 
es colhidos o fornecedor preferido do 
mercado no último Prêmio BIS.

Valor e Versatilidade
Tel.: (19) 3404-4600

www.cpkelco.com
stand # 430
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Michel A. Wankenne

Mais o país e o mundo passam por situações difíceis, 
mais fácil fi ca escrever um editorial! 

Hoje, estamos atravessando um período de 
calmaria ou, pelo menos, de aparente esquecimento. 
É sabido que o brasileiro tem memória curta! As 

inúmeras falcatruas e desonestidades perpetuadas pelos nossos ex governan-
tes já são do conhecimento de todos - pelo menos da parte da população que 
não é acometida de cegueira - e, embora, e com certeza, devam existir outras, 
acredita-se que as mais escrotas já foram levantadas. Embora as últimas delações 
premiadas ainda possam nos trazer surpresas, o grosso já passou e, como sem-
pre acontece em nosso bom país, estamos caminhando, a passos largos, para as 
mãos dos pizzaiolos de plantão.  Muitos peixes miúdos foram apanhados, alguns 
graúdos também, mas poucos passaram pela frigideira. Enquanto que os verdadeiros 
tubarões, as medalhas de ouro, continuam soltos, adormecidos, porém vigilantes 
e prontos para atacar de novo. É o problema de sempre! A ausência de castigo 
estimula os bandidos ou, pior,  as punições são tão leves que o crime... compensa.

O governo Temer que, segundo intriga da oposição, não iria durar, está se 
fi rmando pouco a pouco. Os nomes por demais ligados à corrupção foram 
eliminados e substituídos por pessoas com passado mais limpo. Está escrito, mas, 
simplesmente, não vamos exagerar! Foi uma surpresa. Nada de medidas drásticas, 
nada de grandes novidades. Só o trivial bastou para permitir ao Colosso Brasil se 
levantar e começar a caminhar. Finalmente!

As XXXI Olimpíadas Modernas, Rio 2016, começaram com alguns problemas 
de infraestrutura. Mas, nada de anormal, considerando que aqui também houve 
corrupção. Claro, a maior parte das notícias bizarras são cuidadosamente encober-
tas, precisamos salvar as aparências! Tiroteios em favelas, boxeadores estupradores, 
assaltos e roubos mil praticados por ladrões analfabetas ou... poliglotas, é uma festa 
sem fi m.  Até um policial federal que chegava no Rio para trabalhar nas Olimpíadas 
sofreu um assalto e teve a pistola roubada, fora o relógio e o celular, claro. Bom, 
não foi por falta de avisos; em maio passado, o ex-jogador de futebol Rivaldo já 
tinha usado sua conta no Instagram para aconselhar os turistas interessados em 
vir acompanhar os Jogos Olímpicos a mudarem de ideia e fi carem em seus países 
de origem. “Aqui vocês estarão correndo risco de vida!”. É mole!?  

Boa leitura!


