
DESTAQUE
MERCOSUL
No dia 25 de junho, foi realizada na sede da Anvisa reunião preparatória sobre Rotulagem 
Geral para a Reunião do SGT-3 do Mercosul. O assunto discutido foi a proposta brasileira para 
harmonização da declaração de nutrientes.

Dando continuidade aos trabalhos do bloco, entre os dias 1º e 5 de julho foram realizadas 
reuniões sobre Rotulagem Geral e Rotulagem Nutricional, em Buenos Aires.

A próxima reunião está programada para a última semana de agosto, em Brasília.

EM MOVIMENTO

ROTULAGEM É ASSUNTO NA FISPAL TECNOLOGIA
Na Fispal Tecnologia, realizada em São Paulo entre os dias 16 e 19 de junho, Alexandre 
Novachi, diretor de Assuntos Regulatórios e Científicos da ABIA, e a nutricionista e 
fitoterapeuta Vanderli Marchiori, foram palestrantes na Arena FispalTec e falaram sobre 
inovação, rotulagem nutricional, políticas de redução de açúcares, gorduras e sódio dos 
alimentos industrializados, além de novas tecnologias e desafios para o futuro. Após o 
evento, Alexandre ainda concedeu entrevista à TV Fispal.

NA IMPRENSA

- A Tribuna – 9/06 - Açúcar pode aparecer disfarçado em rótulos

Matéria aborda o açúcar nos alimentos industrializados e como o consumidor pode identificá-
lo no rótulo com outras nomenclaturas. Reportagem cita também os acordos de redução da 
indústria com o Ministério da Saúde e a proposta da Rede Rotulagem para um novo modelo 
de rotulagem no Brasil.

- Portal Metrópole – 22/06 - Indústria X Consumidor: o que está em jogo na mudança de rótulos

Texto aborda os dois principais modelos em discussão, advertência e semáforo nutricional, e 
cita a declaração do Ministro da Saúde sobre o rótulo italiano.

- Correio Braziliense – 2/07 - Rótulos em embalagens de alimentos devem facilitar a 
decisão do consumidor

Artigo sobre o rótulo dos alimentos. Texto critica modelo de alerta e aborda as vantagens do 
rótulo informativo.

CANAIS SUA LIBERDADE DE ESCOLHA

- Papo com Atalla: Rótulo informativo contribui para melhores escolhas alimentares (vídeo)

- Informação, sim! Alarmismo, não!

- Clareza nos rótulos contribui para educação alimentar do consumidor

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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