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ATA Nº 004 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA DE ALIMENTOS E BEBIDAS
Aos quinze dias do mês de abril de 2020, reuniram-se por videoconferência, em função da atual
condição de saúde pública mundial, o coordenador Ademário Iris da Silva Junior e os membros da
Câmara Técnica de Alimentos e Bebidas (CTAB) Ângela Aparecida Lemos Furtado, Gustavo Luis de
Paiva Anciens Ramos, Gustavo Henrique Palhares de Miranda e José Luis Ramirez Ascheri. A
reunião foi iniciada às 16:00h, pelo coordenador, Sr. Ademário Iris da Silva Junior, com a seguinte
pauta única do dia: Continuação das atividades da CTAB durante a pandemia do coronavírus. I – A
ata da reunião Nº 003 foi aprovada por unanimidade. II – Foi comentada a abertura de novo edital
para membros da CTAB, para divulgação externa. III – O membro Gustavo Palhares ressalta a
dificuldade de planejar ações em vista do atual cenário de saúde. O membro Angela ressalta que a
Embrapa, seu local de trabalho, tem atuado na elaboração de projetos na área de fraudes em
bebidas, e que de acordo com o MAPA, há registros recentes desta natureza. Sendo assim, Angela
ficou responsável por obter mais detalhes sobre o assunto com o MAPA, no sentido de verificar se
há registro de autuações, para que a CTAB possa se manifestar em nome do CRQ, na posição de
órgão fiscalizador. IV – O coordenador Ademário sugere a divulgação de medidas de segurança
relacionadas ao coronavírus na área de alimentos, com o assunto central sendo “Coronavírus, a
indústria de alimentos e bebidas, seus trabalhadores e o consumidor”, visto que a indústria de
alimentos é considerada essencial e orientações para estes trabalhadores se tornam necessárias,
assim como medidas de segurança na compra e consumo de alimentos pelos consumidores. Seriam
levantados aspectos como orientações de desinfecção de embalagens, do alimento em si e os
cuidados que os profissionais de área de alimentos devem tomar. O coordenador Ademário também
sugere a realização de um painel com diversos profissionais, contando com responsáveis de
empresas de alimentos e empresas relacionadas à higienização, de diversos portes, além de
membros da comunidade científica, com o objetivo de originar um debate e troca de informações.
Este conteúdo seria disponibilizado em plataformas de vídeo gratuitas e no site do CRQ, juntamente
com textos associados ao assunto para complementação. Os membros da CTAB buscarão
profissionais em suas redes de contatos profissionais e acadêmicas para participação no debate
proposto, uma vez que a iniciativa seja aprovada no âmbito do CRQ3. O Coordenador Ademário
apresentará a iniciativa à presidência do CRQ para aprovação e os membros manterão contato
contínuo para atualizações sobre o assunto. V – A reunião por videoconferência, em função da atual
situação de saúde pública, foi confirmada como reunião regular oficial do CTAB. Foi proposta uma
reunião extraordinária em data intermediária com relação à próxima reunião oficial, para discussão e
finalização dos detalhes com relação às medidas mencionadas no item IV, sendo a ideia aprovada
por todos. Esta reunião extraordinária será marcada após aprovação do CRQ e contato com os
profissionais. PRÓXIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CTAB-2020 Nº 005 – DIA 17/06/2020,
QUARTA-FEIRA, às 17:00 h. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião lavrando-se esta
Ata, assinada pelo coordenador e secretário, sendo registrada a presença dos demais membros em
vídeo gravado e disponibilizado para todos e que será também encaminhado ao CRQ3.
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