
Conforme a necessidade de agendar reunião logo após o Webinar ANVISA, ficou estabelecida a data para a próxima reunião do GT de Prebióticos. 
E, a ABIAD ficou responsável por disponibilizar a Ficha de Comunicação na convocação da reunião específica sobre o tema; e o agendamento desta. A ficha deve ser preenchida por cada associada, e a ideia é que a 
Abiad compile as contribuições e na reunião específica iremos discutir e concluir uma ficha única com todas as posições das associadas interessadas.

Próxima reunião do GT Prebióticos: 16/02/2023 às 10h00.

Reunião de Comunicação do GT Prebióticos: 01/03/2023 às 14h00.

GT Prebióticos
Coord: Talita Andrade - Friesland

Vice-Cood: Lilian - Tate & Lyle

Relatório de Reunião  

Pontos Discutidos e Decisões

06/02/2023

PARTICIPANTES: Talita Andrade – Friesland Campina; Lilian Cupersmid – Tate & Lyle; Carlos Alberto - Daus; Juliana Corage – 4Life; Gabrielle Rizzi - Ingredion; Cesar Manso - Beneo; Ilse Marechal - Beneo; Caroline 
Miguel - Myralis; Marcela Tavolieri - Grupo Cimed; Tabata Gadotti - Reckitt; Tabatha Roman – Reckitt; Lucas Oliveira - Myralis; Vanessa Aguiar - LVBA; Maria Angelica Timaco – Ingredion; Thelma Moya - Abbott; 
Marília Avila – Grupo Cimed; Mirela Fernandes - Danone; Vitor de Sousa Lelis - IFF; Ingrid Santiago - Ecofitus; Cinthya Caretta - Nestlé; Erika Morais - ADM; Dayane Lima - Droter/Marjan; Andrea Baptista - ABIAD e 
Paula Izu - ABIAD 

Principais Temas da Reunião: Objetivos do GT de Prebióticos

Próximos Passos

1) Foram comentados os trabalhos concluídos desde 2021 até o final de 2022, inclusive sobre a contribuição especificamente sobre prebióticos no Guia 55/2021 em dezembro/2022;
2) Dos objetivos técnicos de 2023, foram comentadas novamente as 3 ações regulatórias orientadas pela ANVISA no Ofício nº 12/2021/SEI/GEPAR/GGALI/DIRE2/ANVISA; e ficou estabelecido duas ações principais:
- a participação na revisão da legislação de novos alimentos e novos ingredientes (já em andamento); e 
- o acompanhamento da revisão da legislação sobre o uso de alegações de propriedade funcional e ou de saúde em alimentos (expectativa de que entrará em discussão em seguida);
3) Sobre as expectativas sobre o Webinar ANVISA: Novos Alimentos e Novos Ingredientes – Proposta de Novo Marco Regulatório que ocorrerá em 09/02/2023, foi comentado que somente após este evento será 
possível discutir no grupo quais as ações e próximos passos, pois esse trabalho depende do cronograma da Agenda Regulatória, então foi definida a próxima data de reunião do GT; e
4) Em relação ao pilar de Comunicação foi abordado a possibilidade de trabalho de temas pela LVBA com a contribuição com informações técnicas e científicas para subsidiar materiais utilizados nos meios de 
comunicação da ABIAD: como a Panarama, o site, as redes sociais, em artigos de opinião e posicionamentos na imprensa, através da colaboração das associadas com o preenchimento das Fichas de Comunicação. 
Além disso há interesse e tem-se como objetivo tático realizar o mapeamento de stakeholders e analisar a possibilidade de realização de um Workshop sobre prebióticos.
Assim, havendo grande interesse sobre as possibilidades na área de Comunicação, definiu-se agendar uma reunião específica para tratar o tema.
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