SERVIÇO

AMG Foods lança guia
inédito para rótulos de
alimentos embalados

D

e competência da ANVISA e de interesse de toda a cadeia produtiva de rótulos de
alimentos embalados, a AMG Foods, uma consultoria de serviços regulatórios de alimentos e bebidas, lançou no mês de julho o Guia de Rotulagem para Alimentos Embalados. Trata-se de um e-book contendo todas as normatizações e legislações sobre rotulagem
para essa categoria, de forma interpretada e com fácil linguagem, de forma didática, exatamente para orientar os fornecedores na elaboração e produção dos rótulos. Até o momento
os fabricantes de alimentos não tinham uma concentração dessas normas, e o serviço deste
guia reúne tudo em um único lugar e vem atender tanto os grandes fabricantes como os
pequenos que, necessariamente, precisam se adequar às determinações da ANVISA.
“A crescente variedade de produtos oferecidos no mercado aumenta o interesse dos consumidores em conhecer melhor aquilo que adquirem”, diz Ana Maria Giandon, Engenheira de
Alimentos e Diretora da AMG Foods. Inédito no mercado, o Guia interpreta as legislações destinadas à elaboração dos rótulos dos produtos de competência da ANVISA, com orientações
de como aplicá-las na prática. “Não é uma reprodução dos textos legais”, esclarece Ana Maria: “É o resultado da nossa experiência sobre a matéria de forma clara, objetiva e didática”.
No formato de um e-book, o Guia pode ser acessado em qualquer plataforma: PC, Mac,
Android, em tablets ou celulares e tem versões em português, inglês e espanhol, com mecanismo de busca simples e que permite ao usuário encontrar rapidamente o que procura.
A AMG Foods garante atualizações constantes no seu conteúdo, em decorrência de alterações ou publicações de novas normas, com o objetivo de oferecer uma ferramenta sempre
atualizada, em face das mudanças ocorridas, o que é um grande diferencial em relação a
outros tipos de materiais.
Nos rótulos de alimentos devem constar as informações regulamentadas pela ANVISA (Regulamentos
Técnicos), Ministério do Desenvolvimento, Indústria
e Comércio Exterior (pesos e medidas) e Ministério
da Justiça (defesa do consumidor). “Nós explicamos,
passo a passo, a correta disposição desses itens, detalhando e interpretando de acordo com legislação
específica ou ato normativo. Disponibilizamos todas
as referências, que podem ser acessadas imediatamente, na elaboração dos rótulos”, diz Ana Maria.
AMG Foods: www.amgfoods.com.br
Ana Maria Giandon, Engenheira de Alimentos e Diretora
da AMG Foods, responsável pelo lançamento do Guia.
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Formação com qualidade e
competência, SENAI.
Pós graduação:
Planejamento e produção de mídia impressa
Desenvolvimento e produção de embalagens flexíveis
Gestão inovadora de empresa gráfica
Gestão avançada da produção
Inscrições abertas permanentemente

Cursos de formação continuada:
Consulte a escola sobre a programação de 2015

Escola SENAI Theobaldo De Nigris
Rua Bresser, 2315 Mooca São Paulo SP
Tel: (5511) 2797.6331/6332/6333

