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ENCOVISAS 2015: OS IMPACTOS DA CRISE
HÍDRICA E A FISCALIZAÇÃO EM SHOPPINGS
Autoridades e representantes do setor de alimentação discutiram os principais
desafios e apontaram soluções para esses questionamentos

Como é possível enfrentar a crise hídrica?
Qual a melhor maneira de lidar com a
inspeção sanitária em centros comerciais?
Essas perguntas que muitos donos de
estabelecimentos se fazem todos os dias
foram o foco da 4ª edição do ENCOVISAS
(Encontro Nacional de Vigilâncias Sanitárias),
realizado na quinta-feira (6), em São Paulo.
Idealizado pela ANR, o evento lotou o auditório
do Conselho Regional de Química e provou,
mais uma vez, ser o principal encontro do
setor para debates de melhores práticas. Na
abertura, o presidente da entidade, Cristiano
Melles, reforçou a importância de manter a
excelência mesmo em tempos difíceis. “Em
anos como este alguns estabelecimentos
deixam de lado os cuidados com a operação.

Mas é justamente em períodos adversos que
podemos nos fortalecer”, disse.
O encontro contou com quatro painéis. Confira
a seguir um resumo do dia. As apresentações
na íntegra podem ser encontradas na área
restrita do site da ANR.

painéis da manhã

SEM ÁGUA, MAS COM CATEGORIZAÇÃO

Na Copa do Mundo de 2014, a ANVISA implementou um projeto piloto de categorização de
restaurantes. Representantes do setor, como a ANR, foram convidados a participar das discussões.

“Tivemos uma aprovação excelente do segmento e da sociedade.
Com isso, a proposta para regulamentação permaneceu na agenda
para o biênio 2015/2016. O texto deve sair em breve”, contou
Claudia Darbelly, Coordenadora de Regulamentação de Alimentos
da ANVISA, que participou do primeiro painel do ENCOVISAS.

Se por um lado esse tema parece ter
encontrado seu caminho, os restaurantes
convivem com outra questão mais complexa:
a crise hídrica. Segundo dados divulgados
no encontro, toda a cidade de São Paulo
sofre com a redução de pressão. Em tese, já
há racionamento para todo o munícipio. Com
isso, a água utilizada tem perdido qualidade
e as análises feitas pela Vigilância Sanitária,
que quase nunca traziam resultados
negativos, viram esse número aumentar
consideravelmente “Era bem difícil haver
problemas com a água da SABESP, mas esse
cenário mudou”, afirmou Marília Rodrigues,
Autoridade Sanitária da COVISA/SP.
Para Eneo Alves da Silva Jr., sócio-diretor da
CDL (Central de Diagnósticos Laboratoriais)
o problema é que a água, muitas vezes, se
contamina no próprio curso. Quem não quiser
arriscar pode se valer de alternativas como
os caminhões pipa. “Mesmo assim é preciso

conferir o laudo do caminhão e da captação
d’água. Cabe a nós controlarmos tudo aquilo
que deve ser feito”, alerta.
Outra solução discutida no painel foi a
implantação de poços profundos. Helio Koga,
geólogo do DAEE (Departamento de Águas
e Energia Elétrica do Estado de S. Paulo)
apresentou quais os caminhos para a outorga
e os cuidados necessários. “Se a empresa
captar menos de 5m³ por dia, por exemplo,
não é necessária a concessão. O poço deve
estar dentro da propriedade e seguindo todas
as normas da ABNT”.
A água de reúso também foi abordada durante
o painel e trouxe à tona algumas dúvidas
quanto à sua utilização nos restaurantes.
Camila Marques, do Dias e Pamplona
Advogados, sugeriu a criação de um grupo
específico na ANR para o estudo e debate do
tema. “Vamos pensar juntos quais os próximos
passos e soluções”, afirmou.

painéis da TARDE

aspectos sanitários dos centros comerciais
e compromisso com a qualidade

Ainda não existem normas sanitárias nacionais para a
arquitetura básica dos centros comerciais, mas a fiscalização
tem autuado cada vez mais os restaurantes instalados nesses
locais. Isso é um problema de gestão” , Raquel Bittencourt
superintendente da Vigilância Sanitária de Santa Catarina

Como os restaurantes instalados dentro
de centros comerciais têm lidado com a
fiscalização? Raquel Bachega, membro
do GT Técnico Sanitário da ANR, mostrou
as rotinas de higienização, horários para
recebimento de mercadoria e retirada de lixo
nos anexos de shoppings e supermercados.
Já a coordenadora de Controle e
Monitoramento Sanitário da VISA de
Curitiba, Sabrina Mendes, apresentou um
levantamento realizado em cinco shoppings
locais. Os resultados serviram para que a
VISA do município promovesse uma ação
educativa nos restaurantes que apresentaram
resultados insatisfatórios. “A autuação em si
não instrui o estabelecimento. São necessárias
boas práticas de manipulação”, destacou.
Mariana Uenojo, engenheira de Alimentos da
Covisa/SP, reuniu imagens captadas durante
inspeções realizadas nas áreas internas
e externas de diversos shoppings centers
de São Paulo. “Nem todas as praças de
alimentação possuem pias nos espaços de
consumo, mas nós estamos trabalhando para
reveter isso”, salientou.
A superintendente da Vigilância Sanitária
de Santa Catarina, Raquel Bittencourt,
comentou a importância da licença específica

para os restaurantes instalados nessas áreas.
André Godoy, gerente de Alimentos da
Vigilância Sanitária do DF, trouxe o resultado
de uma coleta de 96 alimentos em diversos
shoppings do Distrito Federal, que comprovou
a contaminação em 33% deles. “A nossa visão
de risco tem que ser ampliada. As pessoas
comem cada vez mais fora de casa, isso é um
novo cenário no Brasil”, pontuou.
O ENCOVISAS deste ano também mostrou
o compromisso com a qualidade e como isso
influencia no sucesso dos negócios. Bella
Masano, sócia e chef do Amadeus, disse que
seu restaurante tem investido em produtos de
origem certificada, em vez de marketing, para
garantir a qualidade e fidelizar seus clientes.
Átila Noronha, COO do Outback Brasil,
revelou as estratégias da rede, incluindo
algumas inovações que estão sendo trazidas
para melhorar as boas práticas nas cozinhas
e no atendimento. Vinicius Abramides,
diretor da Cia. Tradicional de Comércio,
aposta em levantamentos periódicos nas
casas do grupo, entre elas a pizzaria Bráz e
a Lanchonete da Cidade. Erik Momo, sócio
da 1900 Pizzeria, mostrou como o modelo de
gestão do seu restaurante, administrado pela
família desde 1983, tem contribuído para a
segurança alimentar.

curtas

•

Degustação: Os participantes do ENCOVISAS
experimentaram com exclusividade novo
lançamento da Coca-Cola.

•

Encontro: A ANR prestigiou os palestrantes
durante o almoço. Cada um dos convidados
recebeu um presente especial da entidade.

•

Abrangência nacional: A plateia contou
com presença de autoridades sanitárias
vindas de 10 estados, que participaram
ativamente dos debates.

•

•

Presenças: Além dos representantes, também
estiveram presentes profissionais de mais de
90 empresas, acadêmicos e estudantes de
todos o país.

Brindes: 16 pessoas levaram para casa os
prêmios dessa edição. Foram 10 assinaturas
NutriNews, dois termômetros Testo, dois
ingressos para o Cake Boss Show e dois livros
de boas práticas.

•

Sucesso: Com recorde de público em 2015,
o ENCOVISAS já se prepara para a sua 5a
edição, prevista para 4 de agosto de 2016.
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