
DESTAQUE DA SEMANA
MINISTRO DA SAÚDE FALA À CBN SOBRE ROTULAGEM NUTRICIONAL

No dia 9 de maio, a rádio CBN veiculou entrevista com o ministro Luiz Henrique Mandetta, sobre 
a proposta de um modelo de rotulagem nutricional frontal para o Brasil. Foi a primeira vez que o 
ministro falou sobre o assunto, posicionando-se contra modelos de alerta e defendendo um modelo 
semelhante ao proposto na Itália.
A matéria informa ainda que no final do mês de maio, equipe do Ministério da Saúde irá a Genebra 
para participar da Assembleia Mundial da OMS e um dos objetivos será “avaliar modelos internacio-
nais de rótulos dos alimentos”. De acordo com Mandetta, os novos rótulos não devem ter o verde 
que simboliza o “liberado” e nem o vermelho ou preto, que indicam alerta. As cores usadas devem 
ser mais neutras, como azul e amarelo com as quantidades dos elementos. 

EM MOVIMENTO

- Alexandre Jobim, presidente da ABIR (Associação Associação Brasileira das Indústrias de Refrige-
rantes e Bebidas Não Alcoólicas) representou a Rede Rotulagem no Seminário Internacional Etique-
tado de Alimentos, realizado em Montevideo no dia 29 de abril. O evento contou com a presença 
do ministro da Saúde do Uruguai, Jorge Basso, autoridades do Parlasur, membros da OPAS (Organi-
zação Pan-americana de Saúde) e representantes dos países do Mercosul e do setor produtivo do 
Uruguai, Paraguai e Argentina.
Jobim apresentou a proposta da Rede Rotulagem e defendeu a necessidade de harmonização do 
modelo de rotulagem no âmbito do Mercosul, com o objetivo de promover a melhor relação co-
mercial entre os países do Bloco e evitar barreiras desnecessárias.

NA IMPRENSA

- Carve 850AM – 7/05 - Alexandre Jobim sobre etiquetados: “Uruguay tomó solo una decisión alarmista”

Entrevista concedida por Alexandre Jobim à Rádio Carve, do Uruguai, sobre a questão da não pre-
ferência ao modelo de advertência e a importância da harmonização no Mercosul.

- El Pais (Uruguai) – 6/05 - Se abre un debate regional sobre las etiquetas de alimentos

Reportagem abordou o Seminário Internacional Etiquetado de Alimentos, realizado no Uruguai, 
com ênfase para a apresentação do representante da Rede Rotulagem, Alexandre Jobim, que falou 
sobre a ineficácia dos modelos de advertência nos rótulos dos alimentos e de uma harmonização 
no Mercosul para uma rotulagem nutricional frontal padrão entre os países do bloco.

- JOTA – 19/04 - Anvisa deve propor em setembro advertências em rótulos de alimentos

Matéria sobre o processo da nova proposta de rotulagem nutricional para o Brasil. Texto mostrou 
que a indústria de alimentos defende modelo que usa cores para indicar altos teores de alguns in-
gredientes, e abordou também a questão da porção.

- Food Navigator LATAM – 19/04 - ANVISA publish nutrition label report
Matéria sobre a divulgação do relatório da TPS da Anvisa que trata de um novo modelo de rotula-
gem nutricional no Brasil. O texto possui aspas da Ana Paula Bortoletto, do Idec, e do João Dor-
nellas, da ABIA.

CANAIS SUA LIBERDADE DE ESCOLHA

- Uma alimentação variada e colorida é o ideal para ter uma saúde melhor
- A informação no rótulo dos alimentos industrializados
- Tenha uma rotina mais saudável

PARTICIPE

A divulgação do cronograma sobre a consulta pública evidencia a importância da articulação e o 
apoio das entidades que compõem a Rede Rotulagem para manter a discussão acesa na sociedade. 
Participe dos canais “Sua Liberdade de Escolha” e compartilhe as publicações oficiais!
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