Editorial
A revista Food Ingredients Brasil
é publicada sob licença da
UBM Brazil, titular e licenciante
da marca.
UBM Brazil Feiras & Eventos Ltda.
Edifício West Gate
Alameda Tocantins, 75 – Conj. Conj. 1401
Alphaville
06455-020 - Barueri, SP
Diretor Geral
Joris Van Wijk

Editora
Márcia Fani (Mtb 19.876)
editora@insumos.com.br
Departamento Comercial
Soâne Moreira Santos
soane@revista-fi.com
Arte & Diagramação
Assuero Dias
assuero@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
Diretor de Publicações
Jean-Pierre Wankenne
jean-pierre@insumos.com.br
CEO & Fundador
Michel A. Wankenne, MBA
wankenne@insumos.com.br
Os artigos assinados não necessariamente traduzem a
opinião da editora. Sua publicação obedece a redação
original, apenas obedecendo o padrão visual da revista.

Filiado a

Editora Insumos Ltda.
Av. Sargento Geraldo Santana, 567 - Sobreloja
04674-225 - São paulo, SP
Tel.: (11) 5524-6931
Fax: (11) 5685-5558
Fi South America e Hi South America
são organizadas por:

O ano está chegando ao fim. Época de fazer os famosos
balanços. O que valeu a pena e o que merece ser esquecido. Coisas boas que aconteceram e outras nem tanto.
Amigos que ganhamos, outros que se perderam diante da
agitação do dia a dia. Alguns sonhos conquistados e outros
que ficarão para 2011.
O ano passou rápido... Ou será que nós é que estamos correndo demais? Demos uma paradinha para ver a Copa do Mundo,
com triste atuação do nosso time e pouco convincente da campeã
espanhola. O nosso sonho ficará em banho-maria até 2014!
Na política, o grande destaque foram às eleições. Em
meio a campanhas calorosas e acaloradas, o Brasil elegeu a
primeira mulher a Presidência da República, Dilma Rousseff.
Desejamos que como governante de um dos maiores países
da América Latina, ela tenha sabedoria para direcionar o
Brasil ao progresso e que coloque o país em evidência por
suas qualidades positivas e não pelos escândalos políticos que
estamos tão acostumados a ver. Sendo uma continuação do
regime anterior ... é pouco provável!
E, com esta edição, encerramos também o nosso calendário
editorial de 2010, aproveitando para ressaltar que a próxima
edição trará o Guia de Fornecedores 2011, uma das mais tradicionais publicações do mercado.
Aos nossos leitores, anunciantes e parceiros votos de um
Feliz Natal e que 2011 seja repleto de realizações e bons negócios!
Boa leitura e Boas Festas!
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