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ESPECIAL ENCOVISAS

6º ENCOVISAS DEBATE O IMPACTO DAS NOVAS TECNOLOGIAS E LEGISLAÇÕES
NA ALIMENTAÇÃO FORA DO LAR
Evento ainda discutiu o cumprimento das normas sanitárias pelos mercados municipais e a
importância de um cardápio de qualidade

Encovisas lota auditório em São Paulo
Em um mundo cada vez mais tecnológico, o dia a dia impõe novos
desafios para os estabelecimentos e também para o setor regulador.
Foi buscando entender como as vigilâncias estão se adaptando a essas
mudanças e mostrar como o setor de alimentação fora do lar pode
se adequar às constantes alterações que o ENCOVISAS chegou à 6º
edição nesta quinta-feira (3).
Na abertura, o presidente da ANR, Cristiano Melles, reforçou a
importância do evento e da atuação da entidade para aproximar os órgãos
regulatórios dos estabelecimentos. “Nosso setor está determinado no
aprimoramento contínuo de todos os processos e na busca incessante
de modelos de boas práticas, a começar desta área da qual todos aqui
pertencem, que envolve a saúde pública”, lembrou.

Cristiano Melles, presidente da ANR

Iniciativa da ANR, o evento foi realizado no Conselho Regional de
Química em São Paulo, e reuniu cerca de 200 participantes entre

painéis. A seguir, você confere um resumo dos debates do dia. As

responsáveis

apresentações na íntegra podem ser solicitadas diretamente por e-mail

técnicos,

empresários

e

autoridades

sanitárias

de

alimentos de diversas regiões do país.O encontro contou com quatro

para comunicacao@anrbrasil.org.br.

PAINÉIS DA MANHÃ

MODERNIZAÇÃO EM PROL DA SAÚDE DO CIDADÃO

Debate reúne especialistas do setor

Os debates da manhã começaram com o painel “Como as VISAs

recebimento e armazenamento dos dados “e sim como é que o cidadão

adaptam seus Procedimentos frente à Evolução Tecnológica dos

vai perceber e enxergar o andamento do processo dele.”

Controles Gerenciais dos Restaurantes. Raquel Bittencourt, diretora

Na sequência do debate, outro ponto da atualização tecnológica entrou

da Vigilância Sanitária de Santa Catarina, aproveitou o espaço para

em destaque: as principais alterações do SIF para os restaurantes.

destacar o grande propósito em discutir os avanços processuais. “A

Ricardo Moreira Calil, auditor Federal do Ministério da Agricultura,

vigilância deve atentar para os fins e não os meios. As normas não

Pecuária e Abastecimento reforçou que as legislações são sempre

podem constituir obstáculos à inovação”, argumentou.

complexas, porém extremamente necessárias. “A gente só pode pensar
em segurança de alimentos no Brasil com um planejamento”, disse.

A questão da tecnologia ainda se mostra bastante incipiente em algumas
localidades. Márcia Rolim, subsecretária da Vigilância Sanitária da

Neste sentido, Wander Dias, coordenador de Defesa Agropecuária do

cidade do Rio de Janeiro, afirmou que há vontade de modernização,

Serviço de Inspeção São Paulo (SISP), lembrou a dificuldade da falta

mas falta investimento da Prefeitura. “Precisamos de capacitação e

de integração legal. “O Estado não possui nenhum tipo de hierarquia

da manutenção de um sistema informatizado”, disse. A postura da

em relação ao nível federal e, existindo uma legislação estadual, ela

profissional foi reforçada por Isabel Morais Andrade, diretora do

pode até certo ponto ser divergente da legislação federal”, comentou.

Centro de Vigilância Sanitária de São Paulo. “Não poderemos dar

Andrea Boanova, autoridade sanitária da COVISA-SP, concordou com

um passo para a informatização sem todas as secretarias municipais

o colega e reforçou que uma das grandes dificuldades em São Paulo,

estarem avançando neste sentido. É uma ação integrada”, completou.

por exemplo, é não haver um serviço de inspeção municipal.
“A grande preocupação do Procon diz respeito ao direito à informação,

Aline Borges, coordenadora técnica da Vigilância Sanitária da cidade

um direito global que é basilar no Código de Defesa do Consumidor. O

do Rio de Janeiro, defendeu que essa modernização precisa ter foco

olhar da atual gestão está ligado à saúde e segurança do consumidor”,

nas atividades que representam maior risco à população. “Com o

finalizou Bruno Teleze Stroebel, supervisor de fiscalização operacional

abastecimento do sistema, vamos obtendo uma visão melhor de todos

do Procon – SP.

os estabelecimentos”, afirmou.

Após os painéis, o público pode direcionar perguntas aos especialistas.
Ana Lucia Leiro, chefe do Distrito Sanitário do Centro Histórico de

Logo na sequência, a diretoria ofereceu um almoço aos palestrantes e

Salvador, concluiu que não vale a pena só ficar discutindo a forma de

demais autoridades, com a presença dos patrocinadores.

PAINÉIS DA tarde

CARDÁPIO SAUDÁVEL E MERCADOS MUNICIPAIS DENTRO DAS EXIGÊNCIAS

Palestrantes tiram dúvidas do público durante debate

A segunda parte do evento começou com foco na alimentação saudável.

fortalecendo nossas ações em conjunto com o Procon, Ministério

O debate foi conduzido pela chef e criadora do site Panelinha, Rita

Público e outros”, contou.

Lobo, que, no 3º painel do dia, abordou a reclassificação dos alimentos

Logo na sequência, Virgínia Gasparini, representante da Secretaria

e tendência de alimentos mais saudáveis. “O mais importante é que a

Municipal do Abastecimento de Curitiba, trouxe o case de sucesso

comida seja de verdade. Feita a partir daquilo que a natureza oferece e

da região, que reformou o mercado local. “Demoramos mais de dois

preparada com ingredientes culinários sem aditivos químicos”, explicou.

anos, mas conseguimos fazer um termo de referência técnica. Hoje,

Durante a apresentação, Rita reforçou que o Brasil tem uma alta taxa

para fazer um controle de pragas qualquer empresa precisa atender o

de sobrepeso na população. “A solução é prevenir e se alimentar bem.

termo e somos rigorosos”, ressaltou.

É comer comida de verdade e evitar os ultraprocessados”, disse. A
chef acredita que esse caminho está cada vez mais próximo, com os

A terceira etapa do painel foi com o administrador do Complexo

estabelecimentos passando a oferecer opções saudáveis aos clientes.

Cantareira, Fernando Santini, que também falou sobre as dificuldades

“Os restaurantes que conseguirem produzir comida de verdade vão ter

e avanços do setor. “Hoje o mercado está em uma condição bem melhor

um futuro muito promissor. Eu realmente acredito nisso”, ressaltou.

e já conseguimos deixar os corredores livres. Já são boas melhorias”,
explica Santini.

O quarto e último painel do dia teve como tema os mercados municipais
e a integração às normas sanitárias. Quem abriu os trabalhos foi a chefe

Paulo Pavia, médico veterinário do FRISP/setor de pescado do

do Controle de Alimentos da VISA de Recife, Cristiane André Gomes,

CEAGESP, também participou do debate. Ele falou sobre o papel

que abordou as dificuldades do trabalho na região e a importância da

do órgão na entrepostagem de peixes e no oferecimento de uma

parceria com outros órgãos. “Dentro dos mercados públicos, estamos

infraestrutura dentro das normas exigidas.

frases

Os restaurantes que
conseguirem produzir
comida de verdade vão
ter um futuro muito
promissor

No dia a dia do varejo,
a rastreabilidade de
produtos de origem
animal é uma questão
muito complicada
Andrea Boanova
autoridade sanitária da COVISA-SP

Rita Lobo
Chef e criadora do site Panelinha

A minha briga é trazer
o fiscal para dentro do
mercado e falar: olha e
veja se isso está certo
Fernando Santini
Administrador do Complexo Cantareira

É difícil você ter
legislação que não tenha
complexidade

Precisamos avaliar
o risco ao qual a
população está exposta

Ricardo Moreira Calil
Auditor Federal do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento

Márcia Rolim
Subsecretária da Vigilância Sanitária
da cidade do Rio de Janeiro

opiniões

A difusão da informação entre os
profissionais é um grande ganho
para todos, para que possamos,
cada vez mais, profissionalizar
nossas decisões e, acima de
tudo, nossas atividades

A questão do SIF, por
exemplo, não era muito clara
para ninguém. E hoje foi
muito bem explicada. Acredito
que muitos vão precisar se
regularizar nesse quesito

O ENCOVISAS é uma
integração. Permite que você
entre em contato com as
VISAS, outros restaurantes e
nutricionistas, proporcionando
a troca de experiências

Rodrigo Froés
Administrador da 3F

Tatiane Martins Miranda
Nutricionista do Galeto’s

Renata Moraes
Técnica de nutrição do Divino Fogão

Discutir as
responsabilidades de cada
um traz um ganho enorme
e, talvez, até possibilite
uma mudança de postura
de ambas as partes

Diogo Oliveira
Gerente de Qualidade da BFFC

O encontro é importante porque reúne
vários órgãos reguladores e possibilita
o networking. É fundamental também
para nos atualizar

Essa união faz com que o
regulador entenda as nossas
limitações e perceba as nossas
vontades de melhorar

O principal ponto é se atualizar
e ter essa ligação com as
autoridades sanitárias, que eu
acho fundamental

Simone Santana
Gerente de Qualidade da IMC

Henrique Guilherme Cirilo,
Nutricionista do The Fifties

Fabiana de Vita
Gerente de Qualidade do Habib’s

Mural de fotos
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