
A ABIAD ficou responsável por disponibilizar o relatório juntamente com modelo da ficha de comunicação, e a solicitação de contribuições de materiais sobre prebióticos.

Prazo das contribuições com materiais para comunicação e das fichas preenchidas até: 15/03/2023. É fundamental que as associadas contribuam com materiais e o preenchimento da ficha de 
comunucação para que o GT avance os trabalhos da frente de comunicação.

A próxima reunião do GT fica prevista para dia 30/03 às 15h00, e terá como pauta:
i. compilar e concluir a ficha de comunicação de Prebiótico; e 
ii. aprovar o material para post no Linkedin, caso a LVBA tenha tempo de trabalhar nisso até a data da reunião. Caso a LVBA não tenha preparado o material até a data do próx GT, faremos a aprovação 
do conteúdo por e-mail.

GT Prebióticos
Coord: Talita Andrade - Friesland

Vice-Cood: Lilian - Tate & Lyle

Relatório de Reunião  

Pontos Discutidos e Decisões

01//03/2023

PARTICIPANTES: Talita Andrade – Friesland Campina; Valeria Allegrini - LVBA; Vanessa Aguiar - LVBA; Cesar Manso - Beneo; Caroline Miguel - Myralis; Tabata Gadotti - Reckitt; Mirela Fernandes - Danone; Cinthya 
Caretta - Nestlé; Alexandra Nicolau - Friesland Campina; Tabatha Roman - Reckitt; Andréa Baptista - ABIAD e Paula Izu - ABIAD 

Principais Temas da Reunião: Ações de Comunicação do GT.

Próximos Passos

Disposta a presentação pela LVBA, que esclareceu a possibilidade de trabalhos com a colaboração das empresas associadas com subsídeos (informações e materiais), sem custo adicional. Foi abordado sobre:
1) Oportunidades na Comunicação
- objetivo: esclarecer e informar o que é um prebiótico e sua função, fortalecer a importância do consumo para a saúde, posicionar prebióticos entre os consumidores, e democratizar o acesso às informações sobre 
estas substâncias;
- podendo ser tema em notas ou posicionamentos, sugestões de pautas, produção de textos / press releases, conteúdo para redes sociais e conteúdo para comunicação newsletter Panorama ABIAD.
2) Ficha de Comunicação e Outros Materiais
- a consolidação e todo material é aprovado pelo GT;
- serve de base de conteúdo para ser utilizado na imprensa, em mídias sociais, e para outros trabalhos dentro do GT.
3) Case de Probióticos
- relato de case, onde o grupo de trabalho forneceu informações e material, resultando em ações como, por exemplo, post no Linkedin da ABIAD e matéria em revista Food Connection.
Foi comentado o interesse do grupo em planejar um Workshop Técnico com direcionamento para esclarecimentos a ANVISA, com a participação de cientistas, técnicos de alimentos e profissionais da saúde. Entende-
se ser o momento oportuno, em vista da previsão de publicação da CP de Novos Alimentos e Novos Ingredientes. Este assunto será tratado nas reuniões técnicas do GT, pela necessidade de trabalho para 
estruturação deste evento e do apoio da BMJ e das empresas. 
Sobre as fichas de comunicação, ao grupo desenvolver o conteúdo, será verificada oportunidade de inclusão do tema prebióticos tanto em alguma newsletter da ABIAD, quanto em post no LinkedIn ABIAD (se 
possível, no 1º semestre/2023). Também avaliaremos a possibilidade de construir conteúdo/press release ou oferecer pauta para imprensa conforme andamento do cronograma da CP da Anvisa.
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