
Alimentos para bebés
e crianças com nova lei
rotulagemNão desincenti
var aleitamento é umdos

objetivos desta nova legisla
ção que entra emvigor den
tro de três anos

OParlamentoEuropeu aprovou
ontem umanovalegislação sobre
a rotulagem apresentação epubli
cidade dos alimentos para lacten
tes e crianças pequenas dos ali
mentos destinados a finsmedici

nais específicos e dos substitutos
integrais dadietaparacontrolo de
peso Odocumento inclui também
uma lista restrita de substâncias
como vitaminas e sais minerais
quepodemseradicionadas aestes
alimentos Oobjetivo éprotegera
saúde dos consumidores e acabar

com apublicidade enganosa
O regulamento diz que arotula

gem apresentação e publicidade
das fórmulas para lactentes crian
ças até aos 12meses e a rotulagem
das fórmulas de transição nãode
vem incluir imagens de lactentes
nemoutras imagens ou textos sus
cetíveis de criarumaimpressão fal
samente positiva dautilização des
tas fórmulas a fim de não desin
centivemo aleitamentomaterno

AeurodeputadaEdite Estrela
presenteno debate diz que veri

fica se atualmente quenarotula
geme publicidade são apresenta
das imagens de bebés muito sau
dáveis insinuando queo alimento
é benéfico paraa saúde da criança
pelo que temde haver restrições a
essautilização excessiva de ima
gens Háaté determinados leites
cujas publicidades insinuam se
remmelhores que omaterno

Os eurodeputados encarregam
tambémaComissão de analisar se

são necessárias disposições espe
cíficas para os alimentos destina
dosadesportistas O regulamento
inclui regras para assegurarqueos
resíduos depesticidas sejam res
tringidos aomínimo

Adeputadaportuguesaouvida
peloDNreforçaque o objetivo é
defender a saúde dos consumido

res já que no setor alimentar há
muitos produtos apresentados
comomilagrosos e esta legislação
pretende acabar com tudo o que é
publicidade enganosa As novas
regras que só deverão entrar em
vigor dentro de três anos surgem
três dias antes da aplicação do re
gulamentoque altera as alegações
que os suplementos alimentares
podemfazernos seus rótulos sobre
os efeitos conseguidos para os di
ferenciar dosmedicamentos
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