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COMIDA DE RUA SERÁ ABORDADA
NO 3º ENCOVISAS

A

comida de rua será um dos destaques do 3º Encovisas (Encontro Nacional de Vigilâncias
Sanitárias), que acontece em São Paulo no próximo dia 7 de agosto. O último painel do
dia trará como tema “Comida de Rua: segurança alimentar e critérios de fiscalização sanitária”,
que tem o objetivo de apresentar quais as normas de higiene estabelecidas para esses novos
pontos de venda, além de abordar como é possível manter a qualidade nesses espaços.
No final de 2013, a Câmara Municipal de São Paulo decidiu em primeira votação pela regulamentação da comida de rua na capital. O projeto, apresentado pelo vereador Andrea Matarazzo
(PSDB), foi aprovado por unanimidade. Ainda no ano passado, o prefeito Fernando Haddad (PT)
sancionou a lei. Mas só em maio de 2014 assinou o decreto que definiu as regras para a venda
de comida de rua na cidade e legalizou a comercialização de quaisquer alimentos em veículos
automotores, carrinhos e barracas desmontáveis.

Para debater o tema, participarão do painel Jorge Gonzalez e Márcio Silva, chefs de cozinha e
sócios do Buzina Food Truck, Katia Rezack Calheira, chefe do Serviço de Alimentos e de Interesse à Saúde de Salvador e Andrea Barbosa Boanova, técnica da Subgerência de Alimentos
da Covisa/ SP.

Para inscrições e mais informações sobre o encontro, clique aqui.
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3º ENCOVISAS

Quando: 7/8/2014, das 8h às 18h.
Onde: Conselho Regional de Química de São Paulo
Rua Oscar Freire, 2.039, em Pinheiros.
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Apoio Institucional

NUTRICIONISTA NA CERTA

SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
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