Novo diretor da Anvisa é nomeado por Jair Bolsonaro
O presidente Jair Bolsonaro indicou, em 15 de fevereiro, o general Paulo Sérgio Sadauskas para a direção da Anvisa, como
foi divulgado no Diário Oficial. Essa foi a primeira indicação do presidente para uma agência reguladora.
O general Sadauskas é formado em medicina pela Faculdade de Medicina de Jundiaí (SP) e conta com especializações em
administração hospitalar. Sua carreira militar teve início em 1988, como Aspirante a Oficial Médico. Teve experiências na
gestão de hospitais e da Seção de Saúde Preventiva e Assistencial da Diretoria de Saúde do Exército, onde atualmente
desempenhava a função de subdiretor técnico de saúde.
A vaga que deve ser ocupada pelo general Sadauskas estava em aberto desde o fim de 2018. Sua efetivação no cargo,
entretanto, ainda depende da sabatina a ser realizada pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado.

EM MOVIMENTO
A Rede Rotulagem enviou, no dia 15 de fevereiro, uma carta ao Ministro da Saúde do Uruguai, em resposta à notificação na
Organização Mundial do Comércio (OMC). O posicionamento apresenta os argumentos da Rede Rotulagem para a adoção
do modelo informativo colorido. Também é reforçada a importância de que os países do Mercosul mantenham unidade na
definição de normas para as embalagens dos alimentos, de forma a favorecer o livre comércio entre todos os países do
bloco.
No dia 14 de fevereiro, a página do Facebook da Aliança para a Alimentação Adequada e Saudável compartilhou um vídeo
em que o modelo informativo colorido é comparado a um semáforo com as três luzes acesas. Com essa alusão, a página
pretendia afirmar que o modelo defendido pela Rede Rotulagem é de difícil compreensão. Entretanto, ao apresentar as
concentrações de sódio, açúcares e gorduras, o modelo informativo colorido é muito mais eficaz na conscientização dos
consumidores e lhes garante a autonomia de escolhas que respeitem suas preferências e gostos.
A FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) publicou em sua página do Facebook, no dia 12 de
fevereiro, um vídeo apresentando a importância dos rótulos dos alimentos e os benefícios que eles trazem à saúde dos
consumidores. O vídeo reforça o papel que rótulos compreensíveis exercem na construção de dietas equilibradas e diversas
além da conquista do bem-estar. Assista ao vídeo aqui.
Reunião da Rede de ação global em rotulagem nutricional (Global action network on Nutrition Labeling), realizada em
janeiro, teve a participação da Organização Mundial da Saúde e de 19 especialistas de ministérios da saúde de países de
todas as regiões do mundo. No encontro foram apresentados diversos modelos de rotulagem nutricional que estão em vigor:
o Nutri-score, em vigor na França; o modelo de alerta com octógonos pretos, adotado pelo Chile e o modelo informativo
colorido, aplicado na Inglaterra, similar ao defendido pela Rede Rotulagem para ser utilizado também no Brasil. Após essa
reunião, o Chile foi convidado a se unir à França e à Austrália na liderança da Rede.

NA IMPRENSA
O Joio e o Trigo - 18/02 – Desrotulando: O app que virou sucesso se inspira no Guia Alimentar
Texto apresenta o aplicativo Desrotulando, que teve grande expansão de instalações nos dispositivos móveis entre janeiro e
fevereiro de 2019. Segundo a matéria, o aplicativo avalia os alimentos a partir dos códigos de barra apresentados nas
embalagens e os classifica com base no Guia Alimentar, do Ministério da Saúde.
Revista Época - 15/02 - Bolsonaro escolhe general para diretoria da Anvisa
Matéria divulga a indicação do general Paulo Sérgio Sadauskas para cargo na Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa).
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PARTICIPE
É muito importante o apoio das associações que formam a Rede Rotulagem na divulgação do processo de revisão das
normas para os rótulos de alimentos e bebidas. Coloque em pauta o tema da rotulagem nutricional no seu setor ou região de
atuação. Precisa de suporte ou subsídios para sua ação de divulgação? Fale com a gente: rotulagem@kubix.com.br
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