
Lubriplate ®

FABRICADO PARA 
ATENDER AOS MAIS 
ALTOS PADRÕES 
DE QUALIDADE

LUBRIFICANTES DE GRAU ALIMENTÍCIO PARA EQUIPAMENTOS 
PROCESSADORES DE ALIMENTOS COM REGISTRO NSF H1

ISO
9001
RegistroCertificação ISO 21469

A linha completa de lubrificantes de alto desempenho de grau alimentício para 
equipamentos processadores de alimentos com registro NSF H1, é fabricada 
sob a estrita Certificação NSF/ISO 21469 e segundo as normas de controle de 
qualidade do registro ISO 9001. Formulados com ingredientes que atendem às 
exigências do regulamento 21 CFR 178.3570 da FDA, os lubrificantes podem 
ser usados em equipamentos com contato incidental com alimentos. Possuem 
certificação OU Kosher Pareve e registro HALAL. Atendem os padrões de 
segurança USDA H1 e estão autorizados para uso em fábricas de processa-
mento de carnes e aves supervisionadas a nível federal.

Limpos, seguros e não tóxicos, esses lubrificantes podem simplificar o seu 
programa HACCP eliminando completamente lubrificantes que podem ser 
um perigo químico potencial.

Lubrificantes sintéticos de alto desempenho 
e à base de óleo mineral branco puro USP.

Registro NSF H1  Registro NSF H1 de grau alimentício para 
lubrificação segura, não tóxica.

CONFORMIDADE FDA - Com os regulamentos 21 CFR 178.3570, 21 CFR 178-3620, 
21 CFR 172-878, 21 CFR 172.882 e 21 CFR 182 G.R.A.S.

Lubrificantes Lubriplate®
Matriz  /  129 Lockwood Street  /  Newark, NJ 07105 EUA
Para mais detalhes entre em contato com Nick Guerrero
Tel: 00 1 973-934-1929  /  nguerrero@lubriplate.com  /  www.lubriplate.com

  Registro NSF H1   Certificação Kosher Pareve

Alto desempenho 

Óleos H1 Lubriplate® contendo 
aditivo antidesgaste

Graxas H1 Lubriplate® conter aditivo 
antimicrobiano

LUBRI-ARMOUR
Registro nº 86389-1 EPA
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Michel A. Wankenne

Caros leitores, 
Hoje, escolhi a solução da facilidade! Vou, sim-

plesmente, reproduzir ipsis litteris as palavras do juiz 
federal Sérgio Moro.

“Quando se tem a oportunidade de furtar 
R$ 0,50, tirando fotocópia pessoal na máquina Xerox 
do trabalho, não se perde a oportunidade.

Quando se tem a oportunidade de furtar R$ 5,00, 
levando para casa a caneta da empresa, não se perde 
a oportunidade.

Quando se tem a oportunidade de furtar 
R$ 25,00, pegando uma nota mais alta, na hora do almoço, para a empresa reem-
bolsar, não se perde a oportunidade.

Quando se tem a oportunidade de roubar R$ 30,00 de um artista, comprando 
um DVD pirata, não se perde a oportunidade.

Quando se tem a oportunidade de furtar R$ 250,00, comprando uma antena 
desbloqueada que pega o sinal de satélite de todas as TV’s a cabo, não se perde a 
oportunidade.

Quando se tem a oportunidade de furtar R$ 469,99 da Microsoft, baixando um 
Windows rackeado num site ilegal, não se perde a oportunidade.

Quando se tem a oportunidade de furtar R$ 2.000,00, escondendo um defeito do 
seu carro na hora de vendê-lo, enganando o comprador, não se perde a oportunidade.  

Muitos não perdem nenhuma oportunidade, devolvem a carteira, mas furtam o 
dinheiro, sonegam imposto de renda, dão endereço falso para adquirir benefícios 
que não tem direito, etc., etc., etc.

Bom, se você trabalhasse no Governo e caísse no seu colo a oportunidade de 
roubar R$ 1.000.000,00, com certeza, se você não perde uma oportunidade, iria 
aproveitar mais esta oportunidade. Tudo é uma questão de acesso e oportunidade.

O povo brasileiro precisa entender que o problema do Brasil não são só 
dúzias* de políticos no poder lá em cima, pois eles são apenas o refl exo dos quase 
200 milhões de oportunistas aqui embaixo. Os políticos de hoje foram ontem 
oportunistas e se não mudarmos a estrutura de valores de nossa sociedade e 
trazer a Ética e a Moral como pilares do comportamento, nunca seremos um povo 
realmente honesto e justo!”

 Sérgio Moro

*Tomei a liberdade de alterar no texto de Sérgio Morro, a palavra meia dúzia por dúzias; 
considerando o número de políticos sob investigação policial pelos mais diversos crimes, estou 
mais perto da realidade do que o próprio Sérgio Moro!

Boa leitura!
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AAK - Sua primeira opção em 
soluções de óleos e gorduras 

vegetais especiais

Mais de 140 anos de experiência em óleos 
e gorduras vegetais fi zeram da AAK uma das 
maiores empresas líderes mundiais na fabricação 
de óleos e gorduras vegetais especiais para 
aplicação nos mais diversos segmentos. Atual-
mente, a empresa conta com 20 unidades de 
produção e instalações de customização, além 
de escritórios comerciais em mais de 25 países. 
A AAK está presente em mais de 100 países ao 
redor do mundo, possibilitando alcance global 
ao mesmo tempo em que são atendidas as 
necessidades locais dos clientes nos diversos 
setores em que a empresa atua, como Bakery, 
Chocolate & Confectionery, Dairy & Ice Cream,  
Infant Nutrition, Food Service, entre outros. 

Localizada em Jundiaí,  possui unidade de 
produção multi-óleos e multi-processos, de alta 
tecnologia, fl exível e com grande capacidade 
para atender aos mais diferentes clientes e 
suas demandas. Equipe comercial e técnica 
comprometida, com foco no cliente, o Centro 
de Inovação para clientes e o AAK Academy 
são algumas das ferramentas utilizadas para 
fortalecer parcerias e desenvolver o trabalho 
de Co-Development com os clientes na busca 
das melhores soluções.

Com a abordagem Co-Development 
e todas as capacidades implantadas, a AAK 
claramente responde às principais tendências 
e drivers no ambiente desafi ador do mercado. 
Isso é verdade não somente para os clientes que 
buscam produtividade, efi ciência e economia, 
otimização de formulações, desenvolvimento 
de novos produtos e soluções sustentáveis, mas 
também para consumidores que buscam saúde 
e bem-estar, nutrição e funcionalidade, preços 
acessíveis, conveniência e sustentabilidade.

Nós somos a AAK - The Co-Development Company

Tel.: (11) 4431-0000
aak.com

CJ Haide (Ningbo)
Biotech Co.,Ltd.


