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ESTOU 
PROCURANDO 
FAZER NOVAS 
AMIZADES... 
SEM A AJUDA 
DO FACEBOOK!

Desde o início da semana estou descendo a rua gritando o que eu cozinhei, 
o que eu comi, como me sinto infeliz longe da minha sogra, o que eu estou 

fazendo, onde eu estou e onde eu pretendo ir. Fotografo tudo o que se mexe e até 
o que não se mexe, dando particular ênfase em crianças babando, cor de sapatos, 
festinhas familiares e outros assuntos girando em torno de minha pessoa e, obvia-
mente,   de fundamental interesse para o bem da humanidade.

Toco as pessoas que eu cruzo na rua, gritando “Eu amo...”, “Deus está comigo (e 
somente comigo!?”), “Comam batata com baunilha que emagrece!” e outras frases 
de profundo conteúdo intrínseco!

Já consegui meus 10 primeiros novos amigos, agora eles me seguem: 2 policiais, 
1 psiquiatra, 2 fugitivos do Hospital Psiquiátrico do Juqueri, 2 enfermeiros com uma 
camisa de força na mão, uma ambulância, um médico e um consultor em análise 
comportamental...

Para um começo está bom, não? 
Sou feliz, tenho amigos de ótimo nível e estou quase famoso; só me pergunto 

porque esses amigos me olham de forma estranha...

A que ponto um ser humano pode chegar... 

Boa leitura!
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Todos os produtos de sucesso têm 

a mesma base: uma idéia excepcional! 
Döhler é uma empresa líder em tecnologia, 

produtora, vendedora e fornecedora global 

de ingredientes naturais, sistemas de ingre-

diente e soluções integradas para a indústria 

de alimentos e bebidas.

Com matriz em Darmstadt, Alemanha, 

e através de uma rede global de inovações, 

seus colaboradores disponibilizam, do 

conceito à implementação, soluções para 

empresas que procuram por expansão de 
seus negócios, maior lucratividade e otimiza-

ção do processo produtivo de uma maneira 

simples e conveniente. 

“WE BRING IDEAS TO LIFE.” des-

creve brevemente o acesso estratégico e 

holístico do Grupo à inovação que engloba 

inteligência de mercado, monitoramento de 

tendências, desenvolvimento de produtos 

inovadores e aplicações, consultoria em se-

gurança alimentar e microbiologia, legislação, 

consultoria técnica, ciência do consumidor 

e sensorial.

A Döhler usa tecnologia de última 

geração para desenvolver e criar um am-

plo portfolio de ingredientes e soluções 

integradas: aromas, emulsões, corantes 

naturais, ingredientes saudáveis, compostos 

e blends, preparados de fruta, bases para 

bebidas alcoólicas e não alcoólicas, bases 

lácteas, bases de cereais e malte, sistemas 

de edulcorantes e sucos de frutas e vegetais, 

purês, concentrados e blends.

A empresa desenvolve bebidas, produ-

tos lácteos e alimentos de acordo com as 

demandas de cada mercado, dentro das mais 

diversas categorias. 

Presença global graças aos 26 centros 
de produção, 48 escritórios comerciais e 

centros de aplicação, e atuação em mais 

de 130 países.

Tel.: (19) 2114-6000
www.doehler.com.br


