
3º ENCOVISAS: CATEGORIZAÇÃO dE
RESTAuRANTES SERá TEmA dE pAINEl
O 3º Encovisas (Encontro Nacional de Vigilâncias Sanitárias), que acontece em São 

Paulo no próximo dia 7 de agosto, terá no programa quatro painéis. Um deles, o primeiro 
do período da manhã, será “Categorização de Restaurantes: um balanço do projeto-piloto”. 
O objetivo é avaliar os resultados do projeto piloto e debater a conveniência de sua adoção 
definitiva no país como política pública, além da viabilidade material e financeira para a 
implantação por parte dos órgãos fiscalizadores.

O assunto está na ordem do dia do setor: 2.172 estabelecimentos em 24 cidades e 11 
aeroportos brasileiros aderiram ao projeto-piloto da Anvisa de serem categorizados de 
acordo com o nível de higiene. A iniciativa começou um pouco antes do início da Copa e 
termina no final de agosto.

Todos os estabelecimentos foram escolhidos pela Vigilância Sanitária local, segundo o 
perfil da cidade. Das 12 cidades-sede da Copa, apenas Salvador não aderiu, e o aeroporto 
internacional de Manaus também não entrou no projeto.

O objetivo da Anvisa com a categorização é permitir ao consumidor conhecer as notas dos 
serviços de alimentação e dar ao estabelecimento a possibilidade de entender o impacto 
de suas falhas, além de criar critérios objetivos para avaliação do risco e padronizar os 
procedimentos das Vigilâncias Sanitárias em todo o país.

Participarão do painel do 3º Encovisas Denise Resende, gerente de Alimentos da Anvisa (avaliação 
do órgão regulador); Luís Henrique Vendramini, membro do GT-Técnico-Sanitário da ANR; e 
Sabrina Mendes, da Vigilância Sanitária de Alimentos de Curitiba (avaliação do órgão fiscalizador).

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. 

Este informativo é uma produção da Linhas Comunicação, assessoria de 
imprensa da Associação Nacional de Restaurantes. www.linhascomunicacao.com.br


