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Diretor-presidente da ANVISA, Dirceu Barbano,
confirma presença no 1o Encovisas
O diretor-presidente da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância
Sanitária), Dirceu Barbano (foto), faz a abertura do 1o Encontro
Nacional de Vigilâncias Sanitárias (Encovisas), que será realizado
pela ANR no próximo dia 2 de agosto (quinta-feira), no Centro
Brasileiro Britânico (Rua Ferreira de Araújo, 741), em São Paulo.
O encontro também traz na agenda painéis com a participação
de representantes de órgãos de cinco cidades (Campinas, Rio de
Janeiro, Florianópolis, Salvador e São Paulo).
Jun Sakamoto, presidente da ANR, vai abrir o evento ao lado
de Dirceu. Em seguida, cada um dos palestrantes irá detalhar,
em painéis, quais são e como funcionam as ações de fiscalizações das vigilâncias sanitárias nos estabelecimentos do setor de
alimentação. Por fim, haverá um debate com o público presente
sobre os assuntos apresentados ao longo do seminário.
Vários nomes importantes do setor já confirmaram presença, como a Gerente de Alimentos da Anvisa,
Denise Resende, a Superintendente de Vigilância e Fiscalização Sanitária em Alimentos do Rio de Janeiro,
Maria de Fátima Rosa, a Diretora de Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal da Saúde de Salvador, Karina
Queiroz, e a Subgerente de Alimentos da COVISA-SP, Evanise Araujo.
Para participar, basta acessar o link http://migre.me/9ijMr , completar os campos com os dados solicitados e pagar a taxa de inscrição. Até o dia 2 de julho, os valores são R$ 170,00 para os associados e R$ 250,00
para os não associados. Após esta data, os valores mudam para R$ 190,00 (associados) e R$ 280,00 (não
associados). Para estabelecimentos que inscreverem grupos grandes, há mais vantagens: a partir de 5 profissionais inscritos, a empresa ganha 5% de desconto no valor total (benefício não cumulativo)

Jun Sakamoto, presidente ANR, dá entrevista coletiva após reunião com Geraldo Alckmin, que anunciou pacote antiarrastões

Sugestões da ANR para combate aos arrastões são
incluídas no projeto-piloto do Governo de São Paulo
A ANR participou de reunião realizada na manhã da última terça-feira, 12 de junho, com o governador de São
Paulo, Geraldo Alckmin, e com a cúpula das polícias Civil e Militar. Durante o encontro, foi anunciado um plano para reforçar a segurança de bares e restaurantes da
cidade de São Paulo, que, desde o início do ano, sofre
com uma onda de arrastões.
O planejamento está baseado em quatro pilares:
‘prevenção primária’, que depende dos estabelecimentos, e inclui ações como melhoria da iluminação na entrada e a instalação de botão de pânico; ampliação de
atuação da polícia; desenvolvimento do programa de

‘vigilância solidária’, que tem como objetivo incentivar
a denúncia de assaltos e suspeitos, além de ação da Polícia Civil contra receptadores de produtos roubados.
Por ocasião do anúncio, o presidente da ANR, Jun
Sakamoto, deu uma entrevista coletiva aos jornalistas
presentes para reforçar a posição da organização. A entidade acredita que é essencial que o governo estadual
coordene ações com policiais de todas as forças, a fim
de coibir esse tipo de crime. A ANR está convicta que
seus afiliados fizeram e ainda fazem tudo o que está ao
alcance para que os clientes tenham as melhores experiências nos restaurantes.

Vizinhança Solidária
Também esta semana, na última quarta-feira
(13), a ANR esteve presente no anúncio do
projeto-piloto “Vizinhança Solidária”, que faz
parte do pacote de ações do Governo do Estado
de São Paulo para minimizar os arrastões em
bares e restaurantes da capital paulista.
A iniciativa vai ao encontro das sugestões
propostas pela ANR, durante reunião
realizada em março, com a Secretaria de
Segurança Pública de São Paulo. Na ocasião,
a PM se comprometeu a se reunir com
os associados para apontar os principais
problemas de segurança por região.
Com a ajuda de relatos da vizinhança, a

Polícia Militar vai emitir laudos sobre o risco
de estabelecimentos paulistanos sofrerem
arrastões e irá identificar os que aderirem
ao programa com adesivos. O modelo é
inspirado em programa que funciona em
Santo André, no ABC, desde julho de 2010,
e será adotado de forma experimental no
Itaim-Bibi, na Zona Sul de São Paulo, a partir
da próxima semana.
A polícia irá comparecer aos bares e
restaurantes para analisar a vulnerabilidade
das instalações, bem como os métodos
de seleção e contratação de funcionários,
segundo o comandante-geral da Polícia
Militar, Roberval Ferreira França.

GT-TEC

Boa notícia sobre burocracia
Os documentos sanitários que devem
ser mantidos pelos restaurantes após o
encerramento das atividades foram tema
de discussão na última edição do Grupo
de Trabalho de Recursos Humanos (GT-RH), realizada na última terça-feira (12),
na sede da ANR.
A consultora da entidade e nutricionista, Eliana Alvarenga, fez consulta à
Covisa-SP para esclarecer quais certifi-

cados de vigilância sanitária precisam
ser retidos após o fechamento da empresa. De acordo com a especialista, o
órgão informou que não é necessário
manter nenhum tipo de registro relacionado à área técnica. Ela ressaltou,
no entanto, que é bom consultar o
contador sobre a manutenção de documentos relacionados aos colaboradores da empresa.

NR 24

ANR promove reunião
especial sobre nova
norma sobre condições
sanitárias e conforto
nos locais de trabalho
No próximo dia 19 de junho (terça-feira),
às 14h, a ANR promove uma reunião especial para discutir a Norma Regulamentadora n.º24, sobre Condições Sanitárias e de
Conforto nos Locais de Trabalho, que está
em consulta pública junto ao Ministério do
Trabalho. O objetivo do encontro é avaliar
o impacto e a abrangência do documento,
bem como definir alterações para adequar a
proposta à realidade do mercado.
As sugestões compiladas serão encaminhadas ao Departamento de Segurança e
Saúde no Trabalho. Para que a reunião seja
produtiva, é importante que seja feita a leitura prévia do texto integral, publicado no
Diário Oficial da União, no último dia 24
de maio. Caso você tenha interesse em ter
acesso ao conteúdo do documento, entre
em contato com comunicacao@anrbrasil.
org.br. Para participar do encontro, basta
enviar uma mensagem confirmando presença para o mesmo email.

Doação de sangue: abrace
essa causa
O Dia Mundial do Doador Voluntário de Sangue é
comemorado em 14 de junho. Mas não é necessário esperar essa data para colaborar. Segundo
dados da OMS (Organização Mundial da Sáude),
a cada ano aumenta a demanda de sangue e produtos sanguíneos e, de acordo com a organização, é necessário que mais “mais gente doe seu
sangue voluntariamente”.
Para estimular a participação dos brasileiros, o Ministério da Saúde promove a campanha “Essa corrente precisa de você. Doe sangue”. Na página da
ação no Facebook (https://www.facebook.com/
DoeSangueMS), o órgão fornece informações sobre os hemocentros e dá orientações sobre os pré-requisitos para contribuir.
Acesse, participe, divulgue e incentive. A ANR
apoia essa ideia.
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