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Pontos Discutidos

 Próximos Passos

1)Atualização Estrutura ABIAD

2) Cenários (político e econômico) - BMJ; 

2) Atividades institucionais da associação;

3) Setorial - ANVISA e Aspartame - OMS;           

4) Nutrição do Idoso: 

                      a.  Comunicação         

5) Cenário Legislativo;

                      a.Heatmap dos PLs e atualização dos deputados e senadores atuantes pela ABIAD;

6) Agenda p/ a próxima reunião em 2023

1) Estrutura ABIAD: foi informado durante a reunião que na reunião AGE realizada em NOV/22, a Thaise Mendes, atual coordenadora do GT foi eleita em assembleia p/ presidente da associação e por isso estava 

comunicando que não seria mais a coordenadora do grupo devido a acumulos de função e a Mariana Kochi, atual vice, assumiria a coordenação e o cargo de vice ficará em aberto. Aos interessados, 

comunicarem-se c/ a ABIAD informando o interesse e na próxima reunião de GT, a ser realizada em Fev/23, o grupo decidirá o novo vice coordenador. 

3) Foi apresentada uma demanda de associados sobre a análise de aspartame na OMS no próximo ano, pois há a possibilidade de relatórios conflitantes entre International Agency of Research on Cancer (IARC) 

e o Comitê Misto FAO/OMS de Especialistas em Aditivos Alimentares (JECFA). Algumas sugestões de abordagem foram feitas, como: inserir mais associações no contexto e viabilidade de novos stakeholders. 

Todos os pontos foram esclarecidos e os participantes foram convidados p/ a próxima reunião do grupo AdHoc a ser realizada dia 09/12.

4) Nutrição do Idoso foi sugerido que na próxima reunião em 23, tenha um revisão do planejamento feito em 2021 a fim de estabelecer os próximos passos do projeto. Algumas sugestões já foram lançadas, tais 

como: Grupo da USP voltado ao idoso, p/ que possamos estreitar relacionamento, participações em congressos técnicos. Também foi informado que o ILSI está trabalhando numa força tarefa sobre o tema. 

Relatório de Reunião  

PARTICIPANTES: Gislene Cardozo, Abiad; Luana Moura, BMJ; Ériko Oyama, BMJ; Thais Pereira, BMJ; Newton Galvão, Fresenius; Melissa Junta, Grupo Hinode; Kathia Schmider, ABIAD; Paula Izu, Abiad; 

Thaise Mendes, Herbalife; Helena Tavares, Ajinomoto;Mariana Bomfim de Jesus, Herbalife; Marcelo Martins, Piracanjuba; Renata Azevedo, DSM; Carolina Carregaro, Nestle; Gabrielle Rizzi, Ingredion; Flavio 

Rosa, Cimed;Leonardo Nunes, BMJ

Temas Principais da 6ª Reunião 2022: Cenário Político, Econômico e Legislativo;  Atualização temas institucionais da ABIAD; Assuntos Setoriais; Nutrição do Idoso, Panorama Legislativo 

pós eleições

Pontos Apresentados
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