DECLARAÇÃO ANTITRUSTE
As Filiais e os Institutos do ILSI, incluindo seus respectivos Conselhos Científicos e de
Administração, Assessores Científicos, Diretores Científicos, Membros, Comitês, Subcomitês,
Forças-Tarefa e Grupos de Trabalho, se reúnem para promover o entendimento e a resolução
de importantes questões relacionadas à saúde, nutrição e segurança enfrentadas pela
sociedade, pela indústria e pelo governo. Com esse objetivo em mente, as reuniões do ILSI
devem ser ocasiões nas quais os representantes de cada membro e demais convidados:

1.

Discutam soluções científicas a problemas que afetam a saúde, a nutrição e a
segurança da sociedade.

2.

Desenvolvam meios de contribuir para uma análise adequada, por parte das
autoridades regulatórias, das questões envolvendo saúde pública, nutrição e
segurança.

3.

Analisem atividades e problemas da indústria que tenham implicações na saúde
pública, nutrição e segurança, e considerem novos avanços científicos.

4.

Apoiem e promovam programas educacionais e de pesquisa para melhorar a saúde
pública, a nutrição e a segurança.

5.

Desenvolvam padrões industriais objetivos e independentes para a promoção da
saúde e da segurança e para o cumprimento de exigências regulatórias.

As reuniões do ILSI não devem ser ocasiões nas quais os representantes dos membros e
demais convidados:

1.

Discutam preços ou políticas de preço, ou qualquer outra política de marketing com
efeito direto ou indireto nos preços, tampouco quaisquer outros termos comerciais.

2.

Abordem assuntos relacionados à divisão ou alocação de territórios de vendas ou
clientes.

3.

Criem listras negras ou estabeleçam o boicote de fornecedores, compradores ou
concorrentes.

4.

Realizem atos de coerção para implementação de programas ou políticas de interesse
específico.

5.

Solucionem problemas que estejam atingindo apenas um membro ou um grupo seleto
e minoritário de membros.
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6.

Troquem ou divulguem informações relacionadas a custos de produção, distribuição
ou marketing.

International Life Sciences Institute
1156 15th Street, NW, Suite 200
Washington, DC 20005-1743 USA
Tel: (202) 659-0074
Fax: (202) 659-3859
E-Mail: ilsi@ilsi.org

ILSI Brasil International Life Sciences Institute do Brasil-CNPJ 65.086.001/0001-46
Rua Hungria, 664 - conj. 113 – Jardim Europa – Cep 01455-904 – São Paulo – SP
Telefone/Fax: 55 11 3035-5585 – www.ilsibrasil.org

