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ATA 005 – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA DE ALIMENTOS E BEBIDAS
Aos onze dias do mês de maio 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 16:08h, pelo coordenador, Sr. Ademário Iris da Silva Junior, com a seguinte
pauta única do dia: Estruturação das ações planejadas pela CTAB com relação ao novo
coronavírus relacionado à segurança alimentar. Os integrantes da CTAB iniciam os informes de
confirmações de participantes para as ações. O membro Angela informa que o profissional André
da Embrapa participará, sendo especialista da área de tecnologia e boas práticas de fabricação.
Ressalta que o convidado prefere participar de evento tipo mesa-redonda. O membro Gustavo
Miranda indica que recebeu confirmações iniciais das empresas Ozion, FIRJAN, Ecolab e Kalykim,
com Firjan e Ozion já indicando nomes. Assim que obtiver confirmações, enviará os dados dos
participantes ao CTAB. O coordenador Ademário informa que realizou contato com professora da
área de higiene da UNIRIO, mas ainda não obteve confirmação. Os membros José e Gustavo
Anciens informam que realizarão contato com professores da área na UFRRJ e UFF,
respectivamente. Finalizados os informes de confirmação dos convidados, inicia-se a estruturação
das ações. A principal ação proposta é uma mesa-redonda, no qual os participantes possam
interagir entre si de forma dinâmica. Foi sugerido um tema central para a base da ação: “Como
evitar que o produtor industrial e os produtores de alimentos para consumo imediato entreguem
alimentos contaminados?”. A partir deste, sugeriram-se dois eixos para que os participantes
desenvolvam durante a mesa-redonda, sendo eles: “Higiene e limpeza na indústria de alimentos e
bebidas sob a ótica da Covid-19” e “Cuidados que o consumidor deve tomar na manipulação de
alimentos sob a ótica da Covid-19”. Ficou definido que o número ideal de participantes da mesaredonda é em torno de cinco, com duração ideal de uma hora, podendo-se estender até uma hora e
meia. Caso haja um número de confirmados maior do que o previsto, pretende-se executar
entrevistas com perguntas (cerca de cinco) que serão formuladas a partir do tema central e eixos
apresentados, a serem formuladas pelos membros posteriormente. Ficou decidido que a forma de
divulgação do material resultante da ação será via site do CRQ e YouTube, com possibilidade de
realizar a mesa-redonda na modalidade ao vivo, com auxílio do setor de comunicação do CRQ e
perguntas da audiência ao final da ação. A viabilidade desta proposta será consultada ao CRQ e
debatida na próxima reunião da CTAB. Como mediador da mesa-redonda, os membros Gustavo
Miranda, Angela e Ademário se disponibilizaram, enquanto que para entrevistador, os membros
Ademário e Angela se disponibilizaram. A data prevista para o evento é a última semana do mês de
Maio ou primeira semana do mês de junho, com prévia consulta de disponibilidade de datas e
horários aos convidados. Ficou acordado que na próxima reunião serão finalizadas as
confirmações de convidados e maiores detalhes da ação. PRÓXIMA REUNIÃO
EXTRAORDINÁRIA CTAB-2020 – DIA 18/05/2020, SEGUNDA-FEIRA, às 10:00 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 lista de presença anexada a esta.
A reunião em videoconferência ficou gravada em vídeo na íntegra e o vídeo está disponível em
https://youtu.be/F7FTyT3vjqg.
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