
FOOD TRUCKS EM SÃO PAULO: OPORTUNIDADE 
 DE NEGÓCIO X SEGURANÇA ALIMENTAR 

Desde sua regulamentação em dezembro do ano passado, os food trucks, caminhões e vans 
que oferecem comida a céu aberto, estão se tornando uma oportunidade de negócio fa-

vorável para quem busca explorar a forte demanda por comida de rua na cidade de São Paulo.

Empreendedores do segmento, Márcio Silva e Jorge Gonzales, do Buzina Food Truck, partici-
pam do debate que encerra o Encontro Nacional de Vigilâncias Sanitárias, organizado pela ANR, 
na próxima quinta-feira (7). Na ocasião, os dois vão contar um pouco de suas histórias como 
gestores no painel – “Comida de Rua: segurança alimentar e critérios de fiscalização sanitária”.

Márcio e Jorge também vão mostrar como o negócio pode ser lucrativo, sem deixar de lado 
a aplicação das normas de higiene estabelecidas para esses novos pontos de venda, além de 
abordar como é possível manter a qualidade nesses espaços. 

À parte da discussão sobre comida de rua, o Encovisas irá abordar a “Categorização de Res-
taurantes: um balanço do projeto-piloto”. O objetivo do painel é avaliar os resultados do plano 
inicial e debater a conveniência de sua adoção definitiva no país como política pública, além 
da viabilidade material e financeira para sua implantação.

Em seguida, a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) – Lei 12.305/2010 – ganha o 
centro das atenções no painel “Gerenciamento de Resíduos Sólidos”, no qual será esclarecido 
como é possível que restaurantes se adaptem às novas práticas. Na sequência, o destaque da 
programação é o tema: “Como tratar reclamações de DTAs (Doenças Transmitidas por Alimentos)”. 
O painel tem o objetivo de apresentar medidas preventivas e de controle, incluindo as boas 
práticas de higiene alimentar, para auxiliar os estabelecimentos em casos de clientes que 
tenham DTA após a ingestão de alimentos e/ou bebidas.

O 3º ENCOVISAS será realizado das 8h às 18h no Conselho Regional de Química de São Paulo, 
localizado na Rua Oscar Freire, 2.039, em Pinheiros.

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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