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CONEXÃO

DESTAQUES
ANVISA PODE VOTAR NORMATIVA DE ROTULAGEM EM FEVEREIRO
A etapa da Consulta Pública (CP) de rotulagem foi encerrada no dia 10 de dezembro e contou com
mais de 23 mil contribuições, sendo a maioria de consumidores. A análise e o relatório final devem ser
apresentados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) na primeira reunião da Diretoria
Colegiada (Dicol) em 2020.
A expectativa é que tanto a proposta de RDC (que dispõe sobre a rotulagem nutricional dos alimentos
embalados) quanto a de Instrução Normativa (que estabelece os requisitos técnicos para declaração
da rotulagem nutricional nos alimentos embalados) entrem na pauta da reunião da Dicol prevista para
o dia 4 de fevereiro.
REDE ROTULAGEM MOSTRA A SUA FORÇA NAS REDES SOCIAIS
Nas redes sociais, considerando Facebook,
Instagram e LinkedIn, houve mais de 7.200
reações nos posts da nossa Campanha de
Comunicação Digital desde o início da
Consulta Pública.
O último vídeo compartilhado no Facebook,
com a participação da nutricionista Vanderli
Marchiori, obteve mais de 1,5 mil reações e
mais de 1,4 mil curtidas.
No LinkedIn, destaque para o artigo publicado na Folha de S. Paulo e compartilhado na página Sua
Liberdade de Escolha. De autoria do porta-voz da Rede Rotulagem, João Dornellas, o artigo teve 406
reações e mais de 800 cliques no link.
No Instagram, o vídeo que explicava de forma didática o processo de rotulagem foi um tremendo
sucesso, com mais de 78 mil visualizações! E a página criada para o período da CP teve um total de
6.913 visitas.
A campanha digital cumpriu o seu objetivo em gerar visibilidade para as mensagens da Rede
Rotulagem e visitas para a página Sua Liberdade de Escolha.
EM MOVIMENTO
AUDIÊNCIA COM ANVISA
O diretor e a gerente de Assuntos Regulatórios e Científicos da ABIA, Alexandre Novachi e Ignez Goes
respectivamente, participaram de uma audiência na Gerência-Geral de Alimentos (GGALI) da Anvisa
no dia 04/12 com o objetivo de levar informações complementares sobre legibilidade.
REDE ROTULAGEM NA PAUTA DO FÓRUM
DE ALIMENTOS E BEBIDAS DA FIRJAN
A ABIA foi convidada para participar da reunião
do Fórum da Cadeia de Alimentos e Bebidas da
Firjan, realizada na Casa Firjan, no Rio de Janeiro,
no dia 12 de novembro. O diretor de Assuntos
Regulatórios e Científicos da ABIA, Alexandre
Novachi, apresentou o histórico do processo de
Consulta Pública e os principais pontos de atenção
sobre Perfil Nutricional e Critérios de Legibilidade;
enquanto a gerente de Comunicação Marina
Mantovani apresentou a campanha dos canais
digitais da Rede Rotulagem e demais ações do
plano estratégico de comunicação.
MERCOSUL
Em novembro, Ignez Goes e Anne Porto, do departamento de Assuntos Regulatórios e Científicos da
ABIA participaram do encontro do Mercosul, onde foram abordados os seguintes assuntos: rotulagem
geral, rotulagem nutricional e FOP.
Não houve avanço nas discussões pela ausência da delegação da Argentina e a falta de
posicionamento dos outros países, Paraguai e Uruguai, sobre os pontos apresentados pelo Brasil. Os
temas abordados e que permanecem sob discussão são: âmbito de aplicação; Base de declaração;
Definições; Declaração de Valor Energético e Nutrientes.
ENTIDADES INTERNACIONAIS PARTICIPAM DA CONSULTA PÚBLICA
Instituições internacionais das indústrias de alimentos contribuíram de forma significativa para o
processo regulatório de rotulagem. A Alianza Latinoamericana de Asociaciones de la Industria de
Alimentos y Bebidas (Alaiab), Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) e a Cámara de
la Industria de Alimentos fizeram as suas contribuições.
Também participaram:
Argentina
•
•
•
•

CIPA – Cámara de Industriales de Productos Alimenticios
COPAL - Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios
CADIBSA - Cámara Argentina de la Industria de Bebidas sin Alcohol
CAFADYA - CáMARA DE FABRICANTES DE ALIMENTOS DIETETICOS Y AFINES

Costa Rica
• CACIA - Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria
Paraguai
• CABE - Cámara de Alimentos y bebidas de Paraguay
• CEPALI-Cámara de Empresas Paraguayas de la Alimentación
Equador
• ANFAB - Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos y Bebidas del Ecuador
NA IMPRENSA
Rádio Jovem Pan – 9/12 - Anvisa conclui consulta pública sobre rótulos de alimentos nesta segunda
Matéria sobre o fim da Consulta Pública de rotulagem.
CANAIS SUA LIBERDADE DE ESCOLHA
Rotulagem nutricional: o que é?
O rótulo informativo faz a diferença
Você sabe o que é rotulagem nutricional?
PARTICIPE
Compartilhe nos canais digitais da sua entidade as informações dos canais Sua Liberdade de
Escolha em defesa de uma rotulagem nutricional informativa e do direito de escolha consciente
do consumidor.
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