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369 boletim especial encovisas

5º ENCOVISAS DISCUTE RELAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS
REGULADORES E SEGMENTO REGULADO
Evento também debate a questão da rotulagem dos alimentos

5º ENCOVISAS tem auditório cheio, na última quinta-feira, em São Paulo

Na última quinta-feira, 22, a ANR (Associação Nacional de Restaurantes) promoveu a 5ª edição do
ENCOVISAS, em São Paulo. O evento reuniu 180
participantes entre responsáveis técnicos, empresários e autoridades sanitárias de alimentos das regiões
sul, sudeste, nordeste e centro-oeste.
O encontro trouxe importantes discussões sobre os setores regulatórios (órgãos) e regulado (restaurantes),
bem como os resultados das ações desenvolvidas pela
ANR. “Esse é um evento que já faz parte do calendário e está inserido no controle de qualidade em várias
regiões do país. É importante participar de ações educativas como essa”, disse Luis Coutinho, coordenador
da vigilância sanitária do Rio de Janeiro-RJ.

Sérgio Kuczynski

compêndio de regulamentos para serviços de alimentação, reunindo a extensa legislação em vigor, que
cada empresa tem que conhecer para poder cumprir
suas obrigações”, lembrou.

O ENCOVISAS foi aberto pelo vice-presidente da
ANR, Sérgio Kuczynski, que reforçou a atuação
da entidade. “Mais uma vez somos pioneiros no setor. Para esta edição do encontro elaboramos um

As apresentações na íntegra já podem ser solicitadas diretamente por e-mail para comunicacao@anrbrasil.org.br.

Painéis da m an h ã

A troca de experiências é a solução

Debates reúnem especialistas do setor

Na parte da manhã foram realizados dois painéis:
A nova estrutura da ANVISA e sua agenda para o
setor de alimentação fora do lar; e Apresentação
dos encontros regionais de VISAs e RTs.

e Florianópolis, ambos em Santa Catarina, e ainda
enalteceu os temas do 5º ENCOVISAS. “Notamos que
temos percepções parecidas em todo o Brasil. Em
Santa Catarina, os dois encontros foram muito bem
avaliados pelas duas vigilâncias. A ANR criou uma flexibilidade de diálogo e essa aproximação permite um
aprendizado recíproco”, afirmou.

No primeiro, a gerente-geral de alimentos da ANVISA,
Thalita Antony de Souza Lima, enfatizou as atuações da agência em prol dos setores regulatórios e
regulados. “Essa parceria com a ANR é muito produtiva. Precisamos do apoio dos setores para pleitear
projetos junto ao congresso. Não existe mais essa
ideia de órgão de governo de um lado e setores do
outro. Não podemos ser um entrave no desenvolvimento econômico do país”, destacou.

Cristina Marins apresentou os tópicos abordados nos
encontros de São Bernardo, Santo André e Osasco,
tais como: O papel da VISA, principais irregularidades em estrutura física, principais irregularidades em
documentação, irregularidades em procedimentos e
o papel do RT. “Durante os workshops ficou claro
que a vigilância sanitária tem a preocupação de verificar procedimentos. O fiscal também tem aprimorado seu olhar para saber o que precisa cobrar nos
estabelecimentos”, afirmou Cristina.

Já o segundo painel contou com a participação de
Paulo Costa Casa Nova, chefe da equipe de vigilância
de alimentos da coordenadoria geral da vigilância em
saúde de Porto Alegre (RS); Sabrina Mendes, coordenadora de controle e monitoramento sanitário da VISA
de Curitiba (PR); Raquel Bittencourt, diretora da VISA
de Santa Catarina; Cristina Silva Marins, chefe da seção de vigilância e fiscalização de alimentos da VISA
de São Bernardo (SP) e Eliana D. Alvarenga, coordenadora do GT-Técnico Sanitário da ANR.

Por fim, a coordenadora do GT-Técnico Sanitário da
ANR, Eliana D. Alvarenga enfatizou os avanços promovidos pelos encontros. “Vemos que esse diálogo está
acontecendo e não é de hoje. É fruto de um trabalho de
anos. Queremos que o consumidor tenha garantias de
segurança alimentar. Não conseguimos fazer ainda manutenção preventiva. Estamos só na corretiva”, disse.

“O ENCOVISAS é de grande proveito para desmistificarmos a imagem da vigilância autoritária e ‘policianesca’. Aqui esclarecemos dúvidas e debatemos
questões ligadas aos setores”, enfatizou Casa Nova.
Já Sabrina Mendes apresentou os resultados do Encontro Regional de Vigilância Sanitária, realizado em
julho, na cidade de Curitiba-PR. “Trabalhamos bastante tentando harmonizar questões, que nós como
vigilantes, não sabíamos. Nossa função infelizmente
tem que ser punitiva, mas há um árduo trabalho para
que seja orientativa.”

Eneo Alves da Silva Jr, diretor da CDL (Central de
Diagnóstico Laboratoriais), participou de todas as edições e ressalta que a qualificação tem sido cada vez
mais constante no setor. “Essa é uma oportunidade de
divulgação de trabalhos técnicos. Faço controle higiênico-sanitário de alimentos em restaurantes do Brasil
inteiro e atuo em conjunto com a ANR. Ações como
essa proporcionam qualificação e nos permitem fortalecer o segmento, principalmente no quesito higiênico”.
Na sequência, a diretoria ofereceu um almoço aos
palestrantes e demais autoridades, com a presença
dos patrocinadores.

Em seguida, Raquel Bittencourt destacou as informações coletadas entre os representantes de Blumenau
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PAINÉIS DA TARDE

A experiência dos reguladores e diretrizes
em rotulagens

Palestrantes tiram dúvidas do público durante debate

e o serviço de alimentação da região. A especialista
também aproveitou para agradecer o convite. “Foi
muito válido participar do ENCOVISAS e mostrar um
pouco de como nós trabalhamos.”

A segunda parte do ENCOVISAS começou com muita interação dos participantes. O 3º painel tratou a
área de competência de alguns órgãos reguladores.
João Carlos Barbosa de Lima, diretor de Metrologia e Fiscalização do IPEM-SP, explicou sobre a normatização, a estrutura do órgão e a verificação das
balanças que são utilizadas em todos os processos
de restaurantes. “Existe uma regra específica para
quem vende comida por quilo. O estabelecimento
precisa ter um cartaz identificando o peso do prato,
que deve ser padronizado”, afirma.

No último painel, quem abriu os trabalhos foi a diretora
técnica da NutriSi, Siméia dos Santos Nascimento,
que abordou a questão da rotulagem dos alimentos,
mostrando sua importância para a qualidade de vida
do consumidor. “Se não houver adequação, não haverá implicações apenas no seu negócio, mas também
em questões relacionadas à saúde do cliente”, conta.
Complementando a colega, Dálete Santos, sócia-diretora da J. Santos, fez uma relação direta do código de
defesa do consumidor com a rotulagem. “Eu atuo diretamente com o consumidor e com a empresa e isso faz
com que a gente tenha experiência na visão dos dois
polos, regulado e da VISA”, explica.

O terceiro painel também teve a presença do Procon-SP e do Procon-RJ. O órgão paulista apresentou alguns pontos relevantes do olhar do fiscal no ato fiscalizatório. “Nosso objetivo é sempre orientar a todos
que estão envolvidos na relação de consumo”, explicou o supervisor de Fiscalização Operacional, Bruno
Teleze Stroebel. Já Marco Antonio da Silva, diretor de Fiscalização do Procon-RJ, abordou um pouco
das irregularidades que encontram durante as ações.
“Muitas vezes vamos a duas áreas totalmente diferentes do Rio, com estabelecimentos distintos, mas com
o mesmo dono, um deles com o espaço impecável e
outro nem tanto”, explica.

Para encerrar o evento, a gerente de Inspeção de Alimentos da ANVISA, Claudia Darbelly C. de Moraes,
discorreu sobre o que está disposto nas boas práticas
de serviços da área e a falta de obrigatoriedade de rotulagem nutricional pra o serviço de alimentação.
Após um dia intenso de debates, os participantes
puderam experimentar a nova Coca-Cola Stevia,
produto recém-lançado pela Coca-Cola/FEMSA.
Quem assistiu ao evento também concorreu a kits
da empresa e da NutriSi. Todos os inscritos levaram para casa, ainda, o compêndio de leis desenvolvido pela ANR.

Complementando o painel, Gianfranco Pampalon,
auditor Fiscal do Ministério do Trabalho e Emprego, abordou a convenção e o acordo coletivo, além
de especificar as normas que devem ser observadas
dentro dos restaurantes. “Esse assunto é muito importante para ambos, pois define o piso salarial e o
fornecimento de refeição”, conta. A chefe de Controle de Alimentos da VISA Recife, Cristiane André Gomes, foi a responsável por apresentar a fiscalização

O 5º ENCOVISAS teve o patrocínio da Coca-Cola,
Outback SteakHouse, Trigo, McDonald’s, Ráscal,
BFFC, IMC, Testo, Éricon, The Fifties e Qualisan.
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Opiniões

É importantíssimo, esse
canal de comunicação
não deve se perder

Essa é uma parceria
extremamente produtiva e
necessária para melhorar
os processos de vigilância
sanitária do país

A grande vantagem desse
evento é que podemos
expor os posicionamentos
institucionais e tirar
dúvidas dos fornecedores,
que é essencial para a
reação de consumo

O convite foi ótimo e
Recife está participando
pela primeira vez.
Ficamos muito felizes
com a presença,
principalmente por ter
uma capital do nordeste
palestrando aqui

João Carlos Barbosa Lima,
do IPEM-SP

Thalita Antony de Souza Lima,
da ANVISA

Bruno Teleze Stroebel,
do Procon-SP

Cristiane André Gomes,
VISA Recife

A ANR está de
parabéns pela iniciativa,
pois esse encontro faz
com que todos tirem
suas dúvidas, focados
em beneficiar
o consumidor final

Ele une a visão da VISA
e do regulado, faz o
contraponto dos dois e
aproxima a todos para cada
vez trabalhar melhor com
uma única finalidade, que é
a segurança dos alimentos,
dos serviços de alimentação

Eu acho fundamental
essa integração
entre os agentes
fiscalizadores. Nós
temos muito o que
aprender com a VISA
e com o PROCON.
Gostei muito!

Marco Antonio da Silva,
do Procon-RJ.

Claudia Darbelly C. de Moraes,
da ANVISA.

Gianfranco Pampalon
do Ministério do Trabalho
e Emprego.

Mural de fotos

A diretoria da ANR ofereceu um almoço especial aos palestrantes e demais autoridades presentes no 5° ENCOVISAS; durante o evento,
houve, ainda, intensa movimentação dos participantes e interação com os patrocinadores
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