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NA MESA
F

UNESP,

vez, o cargo de prefeito. Em 2010, foi eleito

é especialista em Saúde Pública e

deputado federal de São Paulo e, em 2016,

Administração Hospitalar. Iniciou sua trajetória

assumiu como diretor da Anvisa. Desde 21

profissional como médico da Prefeitura de

de setembro de 2018 responde como diretor-

São Bernardo do Campo (SP), onde também

presidente da Agência.

ormado

em

medicina

pela

foi Secretário de Saúde em mais de uma
oportunidade. No cargo, Dib teve participação

MENU
DO DIA:

decisiva na adesão do município às diretrizes
do Sistema Único de Saúde (SUS) e no
planejamento das Ações Integradas de Saúde

• Papel da ANVISA

(AIS). Em 2000, Dib se tornou vice-prefeito.

• Principais desafios da Agência

Três anos mais tarde, assumiu, pela primeira

• Propostas em andamento

WILLIAM DIB
Diretor - presidente da ANVISA

QUAIS SÃO HOJE OS PRINCIPAIS GARGALOS DA ANVISA PARA COOR-

ALGUMAS PROPOSTAS DA AGÊNCIA, COMO A DISCUSSÃO SOBRE O

DENAR TODOS OS PROCESSOS RELATIVOS À VIGILÂNCIA SANITÁRIA

GLÚTEN, TÊM ENFRENTADO RESISTÊNCIA DO SETOR REGULADO. COMO

NO PAÍS?

ALINHAR AS EXPECTATIVAS DO SETOR COM AS DA ANVISA?

William Dib: A coordenação das atividades de vigilância sanitária é exercida

William Dib: A Análise de Impacto Regulatório (AIR) é parte fundamental para

de modo pactuado entre estados, municípios e União. A própria Lei Orgânica

a correta identificação do problema a ser enfrentado, das opções de ação e da

do SUS define estas competências. Talvez hoje o maior desafio seja garantir

avaliação de vantagens, desvantagens, custos e benefícios de cada escolha.

unidade no trabalho da vigilância sanitária ao mesmo tempo em que lidamos

A AIR é um processo racional de levantamento de evidências e consulta aos

com as especificidades regionais de cada lugar. É preciso lembrar que o leque

agentes afetados. A área de alimentos vem promovendo de forma ampla e

de atuação da vigilância sanitária no Brasil é bastante amplo.

transparente a participação dos atores envolvidos nos processos regulatórios.
Assim buscamos que as medidas editadas pela Agência sejam efetivas, mas

COMO PADRONIZAR AS NORMATIVAS NACIONAIS, JÁ QUE NO BRASIL

proporcionais aos problemas que se quer enfrentar.

HÁ TANTA DISPARIDADE ENTRE OS ESTADOS?
William Dib: O melhor caminho para obter normas efetivas é garantir um pro-

OUTRA QUESTÃO COMPLEXA DIZ RESPEITO À GORDURA TRANS. COMO

cesso regulatório bem estruturado, que analise problemas e cenários antes de

ESTÃO AS DISCUSSÕES COM O SETOR REGULADO SOBRE O TEMA?

seguir em frente. Talvez o mais interessante seja falar de harmonização por

William Dib: A proposta de regulamentação sobre gorduras trans também

meio de integração, pactuações e reflexões permanentes.

vem sendo desenvolvida com amplo debate e participação de todos os

No caso de normativas que são aplicadas pelos estados e municípios são re-

agentes afetados. Em dezembro de 2018, fizemos a apresentação do docu-

alizados treinamentos e capacitações para preparação. Adicionalmente é im-

mento que serviu de base para discussão. A área de Alimentos da Agência

portante lembrar que estados e municípios podem ter suas próprias regras e

está em fase final de avaliação e consolidação das contribuições recebidas

códigos sanitários.

para a elaboração do relatório de Análise de Impacto Regulatório e da proposta de Resolução.

UMA DAS PRIORIDADES LEVANTADAS PELO SR. AO ASSUMIR O CARGO
FOI A MODERNIZAÇÃO DA TI. QUAIS PROCESSOS JÁ FORAM IMPLEMEN-

O SR. TEM DECLARADO QUE PRETENDE PROPOR UMA ADVERTÊNCIA

TADOS NESSE SENTIDO E DE QUE FORMA ELES CONTRIBUEM PARA A

NOS RÓTULOS COM CORES VERMELHA, AMARELA E VERDE, ASSIM

GESTÃO DA ANVISA?

COMO DEFENDE A INDÚSTRIA DE ALIMENTOS. POR QUÊ?

William Dib: Iniciamos um planejamento da transformação digital dos ser-

William Dib: Até o presente momento, não há modelo de rotulagem frontal

viços da Anvisa para garantir uma atuação mais estratégica da TI. A ideia é

definido: todas as opções estão em aberto. O processo da regulamentação

entregar mais agilidade e praticidade nos uso dos nossos sistemas. Nos temas

ainda está em andamento. A nossa área técnica debruçou-se na análise dos

relacionados a alimentos, temos a implementação de melhorias no Portal de

modelos existentes para que pudéssemos ter dimensão das opções normativas

Consultas Externas e o peticionamento eletrônico. Estamos trabalhando em

feitas por outros países e que pudessem agregar à experiência brasileira. Reali-

parceria com o Ministério da Economia para implantar no Portal de Serviços

zamos também uma Tomada Pública de Subsídios inédita e recebemos mais de

do Governo Federal a Consulta à tabela de fenilalanina e a Certidão de Venda

30 mil contribuições. Consolidamos essas informações e estamos em processo

Livre para Exportação de Alimentos. Outros projetos no nosso radar da TI são

de construção de uma proposta normativa que ainda irá à consulta pública.

o Sistema Nacional de Controle de Medicamento (SNCM) e a modernização do

Transcorrido todo esse caminho regulatório, só então teremos uma posição da

Sistema de Produtos e Serviços em Vigilância Sanitária – Datavisa.

agência quanto ao modelo a ser adotado.

EVENTO

Risco sanitário em estabelecimentos de alimentos está
entre os temas da 8ª edição do ENCOVISAS

N

o dia 1º de agosto, no Hotel Meliá, em São Paulo (SP), acontece a 8ª
edição do ENCOVISAS. Promovido pela ANR, o evento é o principal

ponto de encontro entre responsáveis técnicos e Visas de todo o Brasil.
Entre os diversos assuntos relevantes para o setor que serão discutidos
no encontro, está Risco Sanitário em Estabelecimentos de Alimentos: A vi-

são dos Órgãos Fiscalizadores e do Setor Regulado. Marcado para ter início
às 9h10, o painel terá Elke Stedefeldt, professora da Universidade Federal de
São Paulo; Eduardo Tondo, professor da Universidade Fede-

e desburocratiza as exigências feitas pelo Poder Público para o exercício das
atividades econômicas de baixo risco.

ral do Rio Grande do Sul; Aline Borges, coordenadora

A edição deste ano do ENCOVISAS vai discutir também assuntos como

Técnica da VISA Rio de Janeiro; Adeilza Ferraz, ge-

o desafio das redes para se adequar aos procedimentos obrigatórios exigidos,

rente da VISA de Jaboatão dos Guararapes (PE)

impacto da agenda regulatória nos serviços de alimentação e como crescer no

e Raquel Bittencourt (foto ao lado), diretora da

mercado com foco na qualidade. “Acompanho o encontro há mais de cincos

Secretaria de Saúde de Santa Catarina.

anos e acho um evento de muita qualidade técnica. Na minha visão, criar ca-

“Para nós, da parte da vigilância, esse encontro é uma oportunidade para ficar a par das

nais de diálogo entre órgãos fiscalizadores e setor regulado é imprescindível”,
finaliza a diretora da Secretaria de Saúde de Santa Catarina.

demandas dos estabelecimentos de alimentação

“É imprescindível que os dois setores, regulador e regulado, ajam con-

fora do lar e também receber um feedback da parte

juntamente, pois nosso objetivo é o mesmo: garantir a qualidade e segurança

deles”, afirma Raquel. Segundo ela, um dos pontos a

do produto oferecido ao consumidor. Iniciativas como o ENCOVISAS são fun-

serem discutidos no painel consiste na Medida Provisória nº

damentais para fomentar essa parceria e, também, a troca de experiências”,

881, também conhecida como a “MP da Liberdade Econômica”, que simplifica

complementa Adeilza, gerente da VISA de Jaboatão dos Guararapes (PE).

FAÇA JÁ A SUA INSCRIÇÃO AQUI!

Confira a programação
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9h às 9h10 – Abertura
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ASSOCIADO

Até
26/07

9h10 às 12h20 – 1º Painel: Risco Sanitário em Estabelecimentos de

R$ 260

NÃO ASSOCIADO

Alimentos: A visão dos Órgãos Fiscalizadores e do Setor Regulado
12h20 às 13h50 – Almoço

R$ 390

13h50 às 14h20 – 2º Painel: Agenda Regulatória: Impactos para os
Serviços de Alimentação

Há preços diferenciados para estudantes e professores de

14h20 às 15h40 – 3º Painel: O desafio das redes de alimentação

Nutrição, Engenharia de Alimentos e Gastronomia: 20% me-

para adequar procedimentos obrigatórios exigidos pelos Órgãos

nos sobre o valor total do evento para não associados. O

Fiscalizadores em diferentes praças

boleto da inscrição será enviado em até dois dias úteis para
o e-mail cadastrado. A inscrição só estará confirmada após

15h30 às 16h – Café

o recebimento, pela ANR, do respectivo comprovante de pa-

16h às 17h30 – 4º Painel: Como crescer com foco na qualidade

gamento. Em caso de dúvidas, entre em contato pelo e-mail:

17h30 – Sorteios e Encerramento

comunicacao@anrbrasil.org.br.

GRUPO DE TRABALHO

GT-Tec debate Lei dos Canudos
em SP e cadastro na AMLURB

S

ancionada pelo prefeito de São Paulo na última semana de junho, a Lei
dos Canudos paulistana será um dos temas centrais da sexta reunião de

2019 do GT-Tec. Marcado para esta quarta-feira (10), o encontro vai discutir
os principais pontos do texto aprovado, buscando caminhos para que bares e
restaurantes possam se adequar à determinação.
Também estão na pauta do dia, debate sobre a necessidade de cadastro
dos estabelecimentos na AMLURB (Autoridade Municipal de Limpeza Urbana)

Foto: Banco de imagem

e o andamento dos trabalhos para a 8ª edição do ENCOVISAS, organizado
pelo grupo.
A reunião, que será conduzida pela Consultora Técnica da ANR, Eliana D.
Alvarenga, acontece na sede da entidade, das 14h às 16h30.

GRUPO DE TRABALHO II

7ª pesquisa salarial ANR e apresentação do
Giraffas serão destaques do GT-RH
Foto: Banco de imagem

A

quinta reunião do ano do GT-RH terá uma participação especial. Marcado

Andrea Carolina da Cunha Tavares, consultora jurídica da ANR, vai

para está quinta-feira (11), o encontro vai receber Samantha Canhedo,

discutir com os participantes a importância do termo e as implicações

gerente de Recursos Humanos do Giraffas. A profissional irá apresentar a

para a área de Recursos Humanos. A advogada também vai falar sobre

palestra “Mapeamento de competências e aderência ao core Business da

os acordos que andam sendo firmados com os sindicados, além da Con-

empresa - a experiência do Giraffas”.

venção Coletiva com o Sinthoresp. Maior evento realizado pela ANR, o

Outro destaque do encontro será o anúncio da 7ª edição da Pesquisa

ENCOVISAS também será abordado durante a reunião.
Para mais informações ou para confirmar sua presença, envie um

Salarial ANR que, neste ano, será gratuita para associados e irá trazer dados
de 60 cargos. A Portaria 604/2019 do Ministério da Economia, que regula-

e-mail para:

menta trabalho aos domingos e feriados, também está na pauta, assim como
o prazo para obtenção do Termo de Regramentos Diferenciados, que chega

comunicacao@anrbrasil.org.br

ao fim no próximo dia 31.

INFORMATIVO

Saiba quais as responsabilidades de restaurantes
em caso de danos, furtos e roubos

R

estaurantes, bares e lanchonetes, assim como outros estabelecimentos,

Os estabelecimentos desta natureza, portanto, não

podem ser responsabilizados por danos causados a veículos de clientes

são obrigados a dispor de armários ou chapelarias

em estacionamentos próprios. Mas essa determinação não é válida para casos

para mantença de bolsas, celulares, notebooks, ta-

em que os consumidores utilizam áreas abertas, gratuitas e de livre acesso.

blets e afins; ou cuidar dos itens pessoais que per-

Em recente julgamento, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que

manecem sobre as mesas ou cadeiras, e que são

um estabelecimento não poderia ser responsabilizado por danos decorrentes

de inteira responsabilidade de seus proprietários.

de assalto a mão armada, ocorrido em estacionamento situado em área aber-

Em se tratando de empresas de vallet e es-

ta, gratuita e de livre acesso. Por meio desta mesma decisão, o STJ entendeu

tacionamentos fechados – conveniados ou

que não pode ser transferida ao estabelecimento comercial a responsabilidade

não –, o estabelecimento continua sen-

pela guarda do bem ou objeto – o que cabe ao respectivo proprietário –, tam-

do responsável solidário por danos,

pouco pela segurança pública – incumbência do Estado.

furto ou roubo. Os dados são

A justificativa é que sem causa legítima e razoável não é possível onerar

de informativo redigido pela

o comerciante, especialmente quando não há elementos para impedir o ato

Dias e Pamplona Advo-

praticado. Pela lei, a exploração de comércio varejista de produtos alimentícios

gados,

em geral não compreende a prestação de serviços de segurança e vigilância.

jurídica da ANR.

consultoria

LEGISLAÇÃO

Prefeitura de São Paulo
regulamenta TPU para bares
e restaurantes

A

Prefeitura de São Paulo publicou na última semana decreto regulamentando
a Lei 12.002/1996, que dispõe sobre a permissão de bares e restaurantes

colocarem mesas e cadeiras na calçada. A nova determinação unificou a
cobrança do Termo de Permissão de Uso (TPU), que antes era definida por
cada subprefeitura. A partir de agora, a taxa será 10% do valor do metro
quadrado multiplicado pela metragem utilizada. O pagamento mínimo será de
R$ 3.600 por ano.
A nova determinação manteve a regra de que o dono do negócio deve
deixar, obrigatoriamente, uma faixa livre de 1,10 metro para circulação de pedestres e não está autorizado a colocar televisores ou caixas de som na calçada. O secretário das subprefeituras informou que os comerciantes irregulares
serão alvo de uma fiscalização rigorosa e a punição para quem não cumprir as
exigências será a aplicação de multas.

Foto: Rivaldo Gomes | Folha Press

INVESTIMENTO

Bob’s anuncia aporte de
R$ 200 milhões para 2019

A

rede de fast-food Bob’s, associada ANR, anunciou recentemente um aporte
de R$ 200 milhões. “Investiremos em reformas, comunicação e marketing,

e na abertura de 100 pontos de venda entre lojas e quiosques. Recentemente,
inauguramos quatro lojas em São Paulo, um mercado estratégico para nós”,
afirmou Antonio Detsi, diretor geral da marca, em entrevista concedida ao
portal Giro News. Hoje, o Bob’s conta com 1.049 lojas, sendo 968 franquias e
81 unidades próprias.
Segundo o executivo, a rede também pretende crescer nos canais virtuais.
“Cerca de 12% das nossas vendas são feitas nas plataformas digitais, como
delivery online, Bob’s Fã, aplicativo e autoatendimento. Nossa expectativa é
que, até 2023, um quarto das vendas ocorra por meio desses canais”, diz.

NOVIDADE

Divino Fogão implementa delivery em São Paulo

A

rede de restaurantes Divino Fogão, que possui 187

a mesma qualidade, que é um diferencial do Divino Fo-

unidades pelo Brasil, iniciou atividades de serviço

gão”, destaca Marcelo Sessa, responsável pela área

delivery em três lojas: Shoppings Jardim Sul e

de Delivery da rede.

Tucuruvi, na capital paulista, e AlphaShopping, em

Segundo a marca, que investiu R$ 200 mil

Barueri (SP). A rede investiu no conceito Personal

em testes de implementação nas três unidades,

Delivery, que oferece embalagens seladas,

a expectativa é que 80% dos pontos de venda

desenvolvidas para manter a temperatura e a

ofereçam a funcionalidade até o final do ano.

qualidade dos alimentos.

Nos próximos dois meses, o serviço chegará a

“Com essas embalagens, o pedido é entre-

outras lojas da capital e do interior de São Pau-

gue sem que um complemento se misture com

lo, além de Fortaleza (CE), Petrolina (PE), Palmas

a carne, por exemplo. Tudo chega exatamente com

(TO) e São Luiz (MA).

INOVAÇÃO

Spoleto se reposiciona no mercado

O

Spoleto, empresa do Grupo Trigo, está inovando sua marca com o
lançamento de um novo conceito de restaurante: Minha Cozinha Italiana

Trattoria. O novo projeto traz diversas inovações, a começar pela estrutura
de cozinha aberta, serviço de totem para autoatendimento e 14 novas opções
de pratos prontos. “O Spoleto vem se renovando para manter o protagonismo
dentro das praças de alimentação, baseado sempre em nosso propósito de
democratização da boa culinária Italiana no mundo”, afirma o CEO do Grupo
Trigo, Antonio Moreira Leite.
Atualmente, a rede consegue atender até 100 pessoas por hora. Segundo Viviane Barros, diretora de Marca do Spoleto, a expectativa é de que essa
capacidade amplie em 50% com o modelo trattoria. “A inovação faz parte da
cultura italiana, seja no design ou na comida. Percebemos, também, que mui-

tos clientes deixavam de consumir no Spoleto por se sentirem pressionados
a decidir pelo ingrediente na hora da composição da refeição. Com a entrada
dos pratos da trattoria, eliminamos esse conflito, mas ainda continuamos a
oferecer a opção do cliente ser o próprio chef”, finaliza.

www.anrbrasil.org.br
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