
Calendário para revisão da rotulagem fica mais claro

No dia 13 de fevereiro, representantes do Ministério Público brasileiro com atuação no Direito ao Consumidor estiveram em 
audiência com William Dib, diretor-presidente da Anvisa, na sede da agência, em Brasília. Na ocasião, Dib anunciou que o 
primeiro relatório técnico sobre a revisão das normas acerca das especificações para embalagens de alimentos e bebidas 
deve ser apresentado até o final de março.

Após a divulgação do relatório final de avaliação de impacto regulatório, o processo de revisão da rotulagem nutricional entra 
em nova fase. Será realizada uma consulta pública, com duração aproximada de dois meses, na qual será possível à 
população enviar considerações ao texto apresentado. Encerrada a consulta pública, serão consolidadas as contribuições 
recebidas durante o período e o texto será finalizado.

• EM MOVIMENTO

• Durante a última semana, representantes da Rede Rotulagem estiveram em reuniões com membros do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Foram debatidos temas referentes ao setor de produção de alimentos e bebidas, 
dentre os quais, o da rotulagem nutricional. 

• No dia 25 de fevereiro aconteceu, em São Paulo, a pré-estreia do documentário Vidas em Movimento, realizado pelo 
preparador físico Marcio Atalla. Na produção, são apresentadas iniciativas de diversos países para incluir – e valorizar – o 
movimento e a prática de atividades físicas como políticas públicas de saúde para o combate e prevenção de doenças 
crônicas associadas ao sedentarismo. Marcio Atalla é porta-voz da Rede Rotulagem e tem contribuído para a divulgação das 
mensagens sobre a necessidade de conciliar uma alimentação equilibrada com a prática regular de exercícios físicos para 
efetivamente combater a obesidade. 

• NA IMPRENSA

• Canal Futura – 08/02 – Novo modelo de embalagem com informações nutricionais
Em entrevista ao programa Conexão, João Dornellas, presidente executivo da ABIA, apresentou as vantagens do modelo 
informativo colorido, defendido pela Rede Rotulagem.

• Ministério Público de Santa Catarina – 18/02 – Membros do MP brasileiro pedem urgência à ANVISA para adoção do 
selo de advertência nos produtos processados e ultraprocessados
Matéria dá detalhes sobre a reunião entre representantes do Ministério Público e da Anvisa, incluindo o diretor-presidente da 
agência, William Dib.

• Folha de São Paulo – 25/02 – Selos de alerta ajudam escolhas mais saudáveis no Chile, diz estudo
Reportagem faz referência a estudo recente realizado no Chile sobre a eficácia do modelo de rótulo de alimentos e bebidas, 
com alerta frontal em octógonos pretos. Segundo a matéria, o estudo identificou que mães de crianças e adolescentes estão 
satisfeitas com a nova rotulagem adotada no país.

• CANAIS SUA LIBERDADE DE ESCOLHA

• Em dietas equilibradas, nenhum nutriente deve ser proibido

• É preciso equilibrar o consumo e o gasto de energia

• Rótulos devem ajudar os consumidores a fazer melhores escolhas

• PARTICIPE

Acompanhe as informações dos canais digitais Sua Liberdade de Escolha. Ajude a impulsionar os conteúdos com seus 
comentários e curtidas e compartilhe as notícias sobre a nova rotulagem nutricional nos canais de sua entidade. Para 
divulgar ações e notícias em defesa da rotulagem nutricional informativa, escreva para rederotulagem@kubix.com.br

www.rederotulagem.com.br


