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NUTRAMAX
Ingredientes especiais para uma vida 

mais saudável

O principal objetivo da Nutramax é o de 
prover soluções de alta tecnologia e qualidade 
para nossos clientes, através de uma gama 
diversifi cada de ingredientes e aditivos, bem 
como de assistência técnica diferenciada e 
personalizada.

Atendemos a indústria de Alimentos, 
Bebidas, Farmacêutica e de Nutrição Animal 
com produtos cuja efi cácia e segurança são 
cientifi camente comprovados por inúmeros 
estudos realizados pelas mais diversas institui-
ções de pesquisa e organizações regulatórias 
em todo o mundo.

Fazemos uso dos conhecimentos da 
Ciência, Engenharia de Alimentos e Nutrição 
para trazer aos nossos aliados o que há de 
mais inovador em termos de ingredientes 
e aditivos.

Melhor que isso, oferecemos os ingre-
dientes de mais alta tecnologia e qualidade por 
um preço muito mais competitivo.

A Nutramax é especializada na substitui-
ção do açúcar e do sódio/sal e redução de 
calorias em alimentos e bebidas, proporcio-
nando aos consumidores o mesmo sabor e 
prazer do alimento convencional.

Trabalhamos também com ingredientes 
benéfi cos à saúde humana, os chamados nutra-
cêuticos ou funcionais, aumentando ainda mais 
a satisfação e bem-estar do consumidor fi nal.

Temos sempre uma alternativa para sua 
empresa. Fale conosco!

Tel: (17) 3525-2360
www.nutramax.com.br
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As eleições municipais 2016, cujo primeiro turno foi realizado no dia 02 de 
outubro, redesenharam um novo mapa da política brasileira; e nele, o PT 

quase não aparece. 

Visivelmente, o Partido dos Trabalhadores perdeu o apoio dos eleitores em pra-
ticamente todas as capitais do país. Das oito prefeituras defi nidas no primeiro turno, 
o PT ganhou apenas uma, a de Rio Branco, no Acre. Até no Nordeste, tradicional 
reduto petista, entre as nove capitais, o PT só vai para o segundo turno no Recife. 

Escândalos, corrupção e a crise política e econômica lançaram o PT em uma 
decrescente queda: em 2004, o PT elegeu nove prefeitos de capitais brasileiras, 
número que caiu para cinco em 2008, quatro em 2012, e poderá se reduzir a duas 
prefeituras em 2016.

Em São Paulo, maior colégio eleitoral do país, a vitória de João Doria (PSDB), 
já no primeiro turno - fato sem precedentes na história das eleições municipais 
de São Paulo -, mostrou que os brasileiros, fi nalmente, cansaram de ser enganados. 
A vitória foi uma feliz surpresa: João Doria (PSDB) 53,29%; Fernando Haddad (PT) 
16,70%; e marta Suplicy (PMDB, ex PT) 10,14%.

Nestas eleições, os brasileiros mostraram nas urnas não apenas a rejeição pelo 
PT, mas também pelo que ele representa: corrupção, mentira, fraude... 

Esperemos que o resultado destas eleições sirva de alerta para todos os 
políticos do Brasil!

Boa leitura!

Márcia Fani
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