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NA MESA
G

raduada em Farmácia e Bioquímica

Conselho Regional de Farmácia do Estado.

pela Universidade Federal de Santa

Raquel Bittencourt também tem sido uma

Análises

presença constante no ENCOVISAS -Encontro

Clínicas e especialização em Administração

Nacional de Vigilâncias Sanitárias - realizado

Hospitalar e Empreendimentos de Saúde

pela ANR, que chega este ano à oitava edição,

pela Universidade do Sul de Santa Catarina,

no dia 1º de agosto, em São Paulo.

Catarina,

com

habilitação

em

Raquel Bittencourt dirigiu por 16 anos a

MENU
DO DIA:

Vigilância Sanitária do Estado. Participou do
debate nacional para construção da Política
de Vigilância em Saúde e das ações e políticas

• Desafios da Vigilância Sanitária

que precederam a implantação do SUS em
Santa Catarina, gerenciando a distribuição

• Alinhamento às normas vigentes

de medicamentos básicos e dirigindo o

• Setor regulador x setor regulado

Laboratório

Central

de

Saúde

Pública.

Também foi a primeira mulher a presidir o

RAQUEL BITTENCOURT
Superintendente de Vigilância em Saúde de SC

EM SUA OPINIÃO, QUAL O MAIOR DESAFIO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

que o uso de roteiros de inspeção pelo setor regulador estabelece um padrão

HOJE NO BRASIL?

de trabalho que confere a confiança ao setor regulado de que o que será exi-

Raquel Bittencourt: Simplificar os processos de licenciamento que se iniciam

gido independe do fiscal que vistorie o estabelecimento.

com a classificação de risco de todas as atividades sujeitas à Vigilância Sanitária. Este é um grande desafio porque também significa rever as exigências

QUAIS SÃO AS PRINCIPAIS IRREGULARIDADES QUE OS ESTABELECIMEN-

legais hoje estabelecidas - que são, muitas vezes, restritivas para atividades de

TOS COMETEM E COMO ELES PODEM SE PREVENIR DESSES PROBLEMAS?

baixo risco, pouco atualizadas e dificultam a abertura de pequenas empresas.

Raquel Bittencourt: A prevenção começa pelo domínio da legislação. Por

A Vigilância Sanitária deve acompanhar os movimentos de modernização do

desconhecimento ou descaso, as irregularidades mais frequentes são as mais

país, mudando suas normas, ousando romper com práticas que pouco geren-

fáceis de corrigir, como por exemplo: limpeza e organização dos ambientes,

ciam riscos sanitários e encurtando prazos para emitir uma licença.

disposição dos resíduos, rastreabilidade e validade dos produtos utilizados,
treinamento do pessoal para a execução das atividades fim, manutenção pre-

COMO OS ESTABELECIMENTOS, PRINCIPALMENTE DE GRANDES REDES, DE-

ventiva e corretiva predial e de equipamentos. Vale dedicar tempo para enten-

VEM PROCEDER PARA SE ALINHAR ÀS NORMAS ESTADUAIS E NACIONAIS?

der a legislação e compreender como ela se aplica ao negócio.

Raquel Bittencourt: Conhecendo-as profundamente, compreendendo como
se aplicam aos seus negócios e, de fato, aplicando-as. Existem algumas di-

QUAL A SUA OPINIÃO, COMO REPRESENTANTE DA VISA DE SANTA CATARI-

ferenças entre os níveis de exigência de cada federado, de modo geral mais

NA, SOBRE ALGUMAS DISCUSSÕES QUE ESTÃO ACONTECENDO EM ÂMBITO

restritivas à medida que riscos identificados localmente motivam a criação de

NACIONAL, COMO O USO DA GORDURA TRANS, GLÚTEN E ROTULAGEM?

padrões sanitários específicos. Isso dificulta a regularização de muitas redes,

Raquel Bittencourt: Dirigi a Visa aqui no estado por 16 anos e, atualmente,

e cabe à coordenação estadual da Vigilância Sanitária buscar a harmonização

respondo pela Superintendência de Vigilância em Saúde de SC, onde estão

das normas locais.

as Vigilâncias Sanitária, Epidemiológica, Ambiental e Saúde do Trabalhador,
além do Laboratório Central de Saúde Pública. Deste “observatório” enten-

COMO TORNAR AINDA MAIS TRANSPARENTE A RELAÇÃO ENTRE OS

demos melhor a necessidade de ampliar a transparência destas discussões

ÓRGÃOS REGULADORES E O SETOR REGULADO?

de modo a serem ouvidos setor regulado, sociedade e academia, como

Raquel Bittencourt: Sem dúvida nenhuma, cabe ao órgão regulador criar

agentes afetados pela regulação. As consultas e audiências públicas pro-

processos de trabalho capazes de demonstrar transparência e eficiência, além

movidas pela ANVISA têm colhido muitas contribuições sobre estes temas,

de facilitar o diálogo tanto para a orientação do setor regulado quanto para

que deverão ser expressas em normas objetivas e aplicáveis, que melhorem

ouvi-lo. Na prática, observamos que os órgãos reguladores estaduais são mais

a qualidade dos alimentos ofertados e tenham baixo impacto econômico

acessíveis ao setor regulado do que os municipais. Consideramos, também,

para o setor regulado.

INFORMATIVO

Justiça carioca declara inconstitucionalidade
de artigos da lei do Livro de Reclamações
Foto: Divulgação

O

Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro acatou, na última semana, os
argumentos da ação de inconstitucionalidade movida pela ANR contra

a Lei do Livro de Reclamações no Estado. A ADIN, preparada pela Dias e
Pamplona Advogados, consultoria jurídica da entidade, reforçava o vício formal
dos artigos da lei, uma vez que a matéria neles discutida é de inciativa privativa
do governador.
A norma aborda uma série de obrigatoriedade, incluindo a apresentação
de cada reclamação recebida ao PROCON; a notificação ao Ministério Público
para conhecimento de eventuais violações do direito do consumidor; a instauração de procedimento no próprio PROCON para apuração de possíveis
infrações; e a necessidade de disponibilização das reclamações no site do
PROCON para acompanhamento pelo consumidor.
Com a decisão do TJ, os estabelecimentos de fornecimento de bens ou de
prestação de serviços estão dispensados da necessidade de encaminhamento
da 1ª via de cada reclamação recebida no prazo de 30 dias ao PROCON. As
demais obrigações instituídas pela norma, tais como a disponibilização do Livro de Reclamações propriamente e a necessidade de exposição de avisos da
existência dele, ainda permanecem.
Os dados são do informativo ANR nº 032/2019, elaborado por Fernanda de
Almeida Menezes, do escritório Dias e Pamplona Advogados.

INFORMATIVO II

Procon RJ: obrigações de lei dependem de
regulamentação da norma
Foto: Banco de imagem

A

consultoria jurídica da ANR, Dias e Pamplona, protocolou uma consulta
no PROCON do Rio de Janeiro sobre a Lei nº 8.378/2019, que obriga

bares, restaurantes e casas noturnas a adotar medidas para auxiliar mulheres
que se sintam em situação de risco nas dependências desses locais. De
acordo com o órgão, a norma é inexequível até a sua regulamentação
e, em tese, estabelecimentos estão dispensados do seu cumprimento até
posterior regulamentação.
Segundo o PROCON, a lei não define quais seriam os riscos, em termos de
situações fáticas, tampouco especifica se tais riscos se referem tão somente à
integridade física ou também à honra da mulher, de modo a protegê-la em casos
de insultos ou assédios. Também não há definição sobre as características
dos cartazes que devem ser afixados nos estabelecimentos (dimensão, fonte,
local etc.) e nem sobre o treinamento e capacitação dos colaboradores para
aplicação das medidas previstas.
Os dados são do informativo ANR nº 033/2019, elaborado por Fernanda de
Almeida Menezes, do escritório Dias e Pamplona Advogados.

EVENTO

ANR tem programação de palestras
exclusivas na FISPAL 2019
liderança, pois, segundo a própria Disney, uma empresa sem liderança é uma
empresa sem excelência”, explica Flavia Campana Omori, consultora de Recursos Humanos, responsável por comandar esses dois treinamentos.
Desconto para o Fórum G estão à Mesa
Os associados que tiverem interesse em participar da FISPAL 2019 terão desconto de 10% para o Fórum Gestão à Mesa, que será realizado dia 13 de junho,

E

ntre os dias 11 e 14 de junho, São Paulo recebe a Fispal Food Service,

na programação paralela do evento.

principal encontro do setor de alimentação fora do lar da América Latina.

E, pelo segundo ano consecutivo, a ANR vai marcar presença. Durante os

Quando:
11 a 13 de junho, das 13h às 21h
14 de junho das 13h às 20h

quatro dias de evento, a entidade terá uma sala exclusiva, com um amplo
cronograma de palestras para os visitantes.
Entre as apresentações programadas estão Como fazer um fluxo de caixa
para seu restaurante, Como garantir a qualidade, valorizar a marca e fidelizar
clientes; Excelência de atendimento com base nos ensinamentos da Disney; e

SERVIÇO
FISPAL 2019

explorando os conceitos de liderança da Disney. “A Disney é conhecida pela

Onde:
Expo Center Norte, em São Paulo
Mais informações:
www.fispalfoodservice.com.br/pt/home.html

excelência em todas as suas áreas de atuação. No encontro, vamos falar sobre os conceitos que a empresa prega, com o intuito de trazer esses insights
para o setor de alimentação fora do lar. Também vamos focar na questão de

MODERNIZAÇÃO

Fogo de Chão reinaugura unidade de Botafogo (RJ)
Foto: Divulgação

A

churrascaria Fogo de Chão, associada ANR, acaba de reinaugurar a
unidade Botafogo, no Rio de Janeiro. Recém-renovado, o restaurante

agora oferece bares interno e externo e uma nova mesa de saladas em
mármore branco Carrara. A decoração é uma homenagem à cultura gaúcha,
com destaque para salões amplos e ao deck ampliado, onde é possível apreciar
uma vista privilegiada da Baía de Guanabara e do Pão de Açúcar.
“O Fogo de Chão tem orgulho de ser uma empresa tradicionalmente
brasileira e, com a aproximação do nosso 40º aniversário, queremos, por
meio desta nova estrutura, enfatizar nossas raízes gaúchas”, afirma Barry
McGowan, CEO da marca. “As modificações também foram projetadas para
aumentar a funcionalidade do nosso espaço, unindo modernidade e conforto,
características importantes da nossa marca”, conclui.

NOVIDADE

Jin Jin inclui bentôs no cardápio

A

Jin Jin, maior rede de culinária asiática em shoppings do Brasil e associada
ANR, tem novidades em seu cardápio. A marca aderiu a nova onda oriental

dos Bentôs, pratos completos servidos em um box montado e separados em
quatro espaços, mais a opção de molho shoyo ou agridoce. No total, são
cinco tipos diferentes de refeições à disposição dos clientes.
“A Jin Jin traz hábitos e comidas populares da cultura oriental para o dia
a dia do brasileiro, como o Bentô Jin Jin. A rede reformulou o cardápio e, além
dessa, conta com outros novos pratos”, destaca Christiano Evers, diretor de

Foto: Divulgação

Comunicação e Marketing do Grupo Halipar.
Para divulgar a novidade, a Jin Jin vai fazer uma promoção de lançamento:
todos os dias um dos Bentôs estará com desconto especial. Os valores
promocionais devem ser conferidos diretamente nas lojas da marca.

INVESTIMENTO

Burger King entrega lanches no trânsito de SP
Foto: Divulgação

A

Burger King, rede de fast-food associada à ANR, estreou uma nova
modalidade de delivery em São Paulo. Buscando tornar os trajetos pela

cidade um pouco mais prazerosos, a marca começou a entregar seus lanches
para motoristas que estão presos no trânsito. A novidade combina dados do
aplicativo da empresa, Google Maps e Waze.
O projeto “The Traffic Jam Whopper” teve início na Cidade do México,
classificada como uma das mais congestionadas do mundo. A funcionalidade
também foi testada em Los Angeles, nos Estados Unidos. No Brasil, a opção
está disponível em São Paulo desde o mês passado. “Graças à campanha,
nossas entregas aumentaram 63% nos locais selecionados, adicionando uma
quantidade significativa de pedidos de restaurante por dia, durante a hora de
pico”, diz Bruno Cardinali, diretor de Marketing do Burger King América Latina
e Caribe.

INOVAÇÃO

Domino’s Pizza inaugura fábrica
de massas em São Paulo

A

Domino’s Pizza, operação nacional da maior rede de pizzarias do mundo,
inaugurou sua nova fábrica de produção de massas no município de

Itapecerica da Serra (SP). A unidade, que ocupa uma área de 5 mil m² e
emprega cerca de 50 pessoas, faz parte do plano de expansão da marca no

Foto: Divulgação

Brasil, que espera triplicar o número de lojas no país nos próximos cinco anos.
O projeto contou com apoio da Investe São Paulo, agência de promoção
de investimentos e competitividade do Estado, em todo processo de assessoria
tributária, ambiental e infraestrutura. “O processo de implementação reafirma o
esforço da Domino’s Pizza em ganhar espaço no país e, mais especificamente,
em São Paulo”, comenta o diretor da Investe-SP, Sérgio Costa.

www.anrbrasil.org.br
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