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2º ENCOVISAS REÚNE 200 PESSOAS PARA DISCUTIR SEGURANÇA ALIMENTAR

O último painel teve a participação do chefe
Laurent Suaudeau; Willian Latorre, gerente de
inspeção e controle de riscos de alimentos da
ANVISA e Paulo Costa, chefe da equipe de alimentos de Porto Alegre e Ellen Lopes, fundadora e diretora executiva da Food Design, para
discutir as novas tecnologias da gastronomia,
os desafios e a visão dos órgãos reguladores.
O debate final contou ainda com a participação
de Armando Pucci, da escola de arte culinária
Laurent, que acrescentou bastante sobre a necessidade da aquisição de equipamentos modernos nas cozinhas nacionais.

Na última quinta-feira (1), Sérgio Kuczynski,
vice-presidente da Associação Nacional dos
Restaurantes, abriu os painéis do 2º Encontro
Nacional de Vigilância Sanitária - ENCOVISAS.
O evento, organizado pela ANR, reuniu cerca de
200 pessoas no auditório do Centro Brasileiro
Britânico, em Pinheiros, São Paulo. Kuczynski
falou dos desafios e avanços do setor. “A ANR
espera colaborar para a definição de caminhos
que garantam as boas práticas em segurança
alimentar”, disse.
Funcionários e donos de restaurantes,
técnicos da vigilância sanitária e autoridades na área de
alimentação fora do
lar assistiram aos
quatro painéis de
discussão ao longo
do dia.

DIFICULDADE COMUM NO
DIA-A-DIA DOS RESTAURANTES:
AS DIVERGÊNCIAS NAS LEGISLAÇÕES
FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL
Para fechar o dia, a mesa final encerrou com um
debate caloroso sobre as cozinhas internas das
arenas esportivas. Denise Resende, gerente geral de alimentos da ANVISA, estava na platéia e
falou que, durante a Copa do Mundo de 2014,
será feita uma maior fiscalização em relação à
disposição dos alimentos nas áreas vips dos estádios. “Estamos dispostos a conversar com as
empresas de engenharia dos estádios para que
se enquadrem às normas da ANVISA”, completou. O debate se estendeu até às 19h no auditório.

Estiveram presentes
os presidentes do Sindicato de Nutricionistas,
Ernane Rosas, e da Indústria da Pesca, Roberto
Imai. O primeiro grupo contou com a participação do diretor da ANVISA, Jaime Cesar de Moura
e da nutricionista responsável pela Fórmula 1,
em São Paulo, Vera Kawasaki. Eles discutiram a
categorização de restaurantes, preparada pela
ANVISA, e os desafios a serem enfrentados para
os mega eventos que acontecerão no Brasil nos
próximos anos, como a Copa do Mundo 2014
e as Olimpíadas.
Sérgio Kuczynski

As palavras finais ficaram por conta de Eliana
Alvarenga, coordenadora do GT – TEC da ANR,
destacando a importância do evento. “O ENCOVISAS
serve para aproximar os órgãos
reguladores e os
estabelecimentos.
Discutir os problemas do setor, tirar
dúvidas e apresentar propostas de
Denise Resende
melhorias que trazem muitos benefícios ao consumidor”, concluiu. “Ano que vem faremos um evento ainda
maior, com a participação de órgãos internacionais”, aposta.

O segundo painel do dia tratou uma dificuldade comum no dia-a-dia dos restaurantes: as
divergências nas legislações federal, estadual e
municipal. Rosana Lobo, participante do GT-TEC
da ANR, expôs os problemas enfrentados pelo
setor. Posteriormente, o assunto foi discutido
por Vera Lúcia da Silva Franco, do Conselho de
Vigilância Sanitária de São Paulo; Paulo Coury,
da ANVISA, Luiz Carlos Coutinho, da Vigilância
Sanitária do Rio de Janeiro, e a advogada Marilia
Castro Fernandes.
À tarde, Renan Ferracioli, assessor chefe de fiscalização do PROCON de São Paulo; Martha
Geweher, subgerente de alimentos da COVISA
de São Paulo e Valmir Ditomaso, diretor técnico
do IPEM, debateram as competências dos órgãos reguladores de restaurantes e bares.

Jun Sakamoto

João Baptista

Ernane Rosas

ESPECIALISTAS DEBATEM A CATEGORIZAÇÃO DE RESTAURANTES
Os restaurantes que receberão turistas nos mega
eventos precisam estar atentos às boas práticas. Essa foi a principal conclusão obtida no painel que abriu o 2º ENCOVISAS. Para discutir o
assunto, a ANR convidou o diretor da ANVISA,
Jaime Cesar de Moura e a nutricionista, professora da universidade Anhembi-Morumbi,
Vera Kawasaki.
Jaime apresentou o
projeto de categorização de restaurantes
para a Copa do Mundo, que está em fase
de execução. A ideia
da ANVISA é atribuir
conceitos, do ponto de
vista sanitário, a estabelecimentos nas cidades sede da Copa do
Jaime Cesar de Moura
Mundo de 2014. Serão
2.262 restaurantes avaliados, distribuídos conforme a proporção populacional nos municípios.

De acordo com o diretor, um dos objetivos do projeto é estimular as pessoas a cobrarem melhores
práticas. “Atualmente, o consumidor está afastado
desse processo por não ter acesso a informações
importantes a respeito da qualidade sanitária dos
estabelecimentos”, explica.
A experiência de Vera Kawasaki com a alimentação
na Fórmula 1 complementou o debate sobre os
mega eventos. A área
vip do autódromo de
Interlagos recebe cerca de seis mil pessoas
durante os três dias do
evento. A nutricionista
pontuou a importância de cuidar de todo
o processo de preparação dos alimentos.
“É preciso escolher
Vera Kawasaki
bem os fornecedores e
estar atento ao transporte e distribuição”, disse.

PARTICIPANTES QUESTIONAM AS DIVERGÊNCIAS ENTRE LEGISLAÇÕES

ANVISA, Paulo Coury, destacou a importância
de uniformizar o ‘olhar’ do fiscal. “O nosso objetivo é aperfeiçoar e modernizar todos os nossos
procedimentos de fiscalização”, disse. O superintendente de vigilância sanitária e alimentos da
prefeitura do Rio de Janeiro, Luiz Carlos Coutinho, sugeriu que o setor seja protagonista no
encaminhamento de propostas aos legislativos
municipais e estaduais. Além disso, Coutinho
também falou da experiência do Rio com grandes eventos que acontecem na cidade e que,
nos próximos anos, estarão em todo o país.
Por fim, Marília Castro, advogada especialista em
direito sanitário, explicou as competências dos
entes federativos nas legislações relacionadas
à saúde. Segundo ela, a existência de normas
municipais e estaduais visa suprir as especificidades das culinárias locais. “Porém, quando o
município não legislar sobre algum tema, a fiscalização deve ser feita a partir da lei estadual”,
explica Marília. Ao final, os participantes responderam às perguntas do público.

Os desafios, problemas e avanços do setor de
alimentação fora do lar foram apresentados pela
nutricionista do GT-TEC da ANR, Rosana Lobo, no
Encontro Nacional de Vigilância Sanitária. O tema
do 2º painel do evento foi a aplicação simultânea
de diferentes legislações sanitárias nos âmbitos
federal, estadual e municipal. Para a discussão,
Rosana trouxe algumas questões latentes para o
setor em relação às normas divergentes, como:
as medidas dos locais de armazenamento de alimentos, a utilização de sachês, as cores dos uniformes dos funcionários, entre muitas outras.
A assistente técnica da divisão do centro de vigilância sanitária do estado de São Paulo, Vera Lúcia
da Silva Franco, ressaltou que o objetivo de todos
os órgãos reguladores é sempre garantir a qualidade para o consumidor final. Por isso, ela propôs o
encaminhamento de reuniões periódicas com o GT
da ANR sobre a CVS-5, a portaria que regulamenta
os parâmetros técnicos sanitários no estado.
Posteriormente, o gerente geral de portos, aeroportos, fronteiras e recintos alfandegários da

DIREITO DO CONSUMIDOR E NORMAS TÉCNICAS
SÃO DEBATIDOS NO 3º PAINEL
A subgerente de alimentos da consultoria técnica em vigilância sanitária de São Paulo, Martha
Gewehr, apresentou as melhores práticas para
minimizar os riscos à saúde e manter a qualidade dos alimentos. Ela levantou vários pontos
importantes para zelar pela matéria-prima dos
restaurantes, como a sistematização do trabalho e procedimentos, principalmente em relação à temperatura e ao tempo de exposição
dos alimentos. “É muito importante manter a
manutenção dos equipamentos em dia e não se
esquecer de auditar os fornecedores”, disse.
O diretor técnico do IPEM, Valmir Ditomaso,
explicou a importância de manusear corretamente os instrumentos de medição existentes
nos estabelecimentos. Entre eles, o destaque foi
dado à balança, que deve estar em local plano,
sem corrente de vento, umidade e salinidade.
“Em restaurantes por quilo, é importante deixar
as informações claras e acessíveis aos consumidores, tais como a tara, valor do quilo e o total
a pagar. Todas devem aparecer nos marcadores
das balanças”, explica.

Martha Gewehr

As competências dos órgãos reguladores de restaurantes e bares foram o assunto do 3º painel
do Encontro Nacional de Vigilância Sanitária.
A primeira atividade da tarde começou com a
exposição do assessor chefe de fiscalização do
PROCON de São Paulo, Renan Ferraciolli. Ele falou sobre a maneira como o órgão age em defesa do consumidor e reforçou a necessidade de
trabalhar em parceria com a Vigilância Sanitária.

ANVISA DIALOGA COM OS CHEFES SOBRE OS NOVOS MÉTODOS DE
MANUSEIO ALIMENTAR
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No último painel, intitulado As novas técnicas e
tecnologia da gastronomia – desafios e visão dos
órgãos reguladores, os palestrantes discutiram
sobre o tema e destacaram a necessidade de capacitar as equipes para manusear corretamente
os novos equipamentos tecnológicos nas cozinhas brasileiras. Assim, é possível garantir a
qualidade do alimento e as melhores condições
de higiene.

Na mesma mesa, Paulo Costa Casa Nova, chefe
da equipe de alimentos de Porto Alegre, destacou a importância do caráter educativo na relação patrão-funcionário. “Não adianta trabalhar
apenas com a proibição e a punição. É preciso
educar também a equipe”, afirmou. Nesse sentido, o chefe reforçou a necessidade de cooperação entre o setor e os órgãos reguladores. Já a
fundadora e diretora executiva da Food Design,
Ellen Lopes, apresentou as especificações dos
métodos sous vide, cook freeze e cook chill, assim
como os cuidados que os estabelecimentos precisam ter ao adotar essas técnicas. O gerente de
inspeção e controle de riscos de alimentos da
ANVISA, Willian Latorre, também participou da
mesa e disse que o órgão está aberto a escutar as
demandas do setor e conhecer as novas técnicas
e métodos criados e adotados pelos estabelecimentos. “Se estiverem dentro do regulamento da
vigilância sanitária, não tem problema”, explicou.

Laurent Suaudeau, chefe, consultor gastronômico e fundador da Escola de Arte Culinária
Laurent, fez uma avaliação crítica às cozinhas
brasileiras em relação à utilização de novas
tecnologias. “O Brasil pode melhorar muito.
Se comparado a outros países da América
do Sul, como Chile, Colômbia, Peru, estamos
muito atrasados”, avalia. O chefe destacou as
vantagens do método de cocção sous vide e a
necessidade dos estabelecimentos investirem
em capacitação.

ATÉ O PRÓXIMO ENCOVISAS!

As edições anteriores do Boletim estão disponíveis no site www.anrbrasil.org.br
Este informativo é uma produção da Linhas Comunicação,
agência de comunicação da Associação Nacional de Restaurantes.
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www.linhascomunicacao.com.br
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