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ATA 008 – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA DE ALIMENTOS E BEBIDAS
Aos oito dias do mês de junho 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) Angela Aparecida Lemos Furtado, Gustavo Luis de Paiva Anciens Ramos,
Gustavo Henrique Palhares de Miranda e José Luis Ramirez Ascheri. A reunião foi iniciada às 16:15h, pelo
coordenador, Sr. Ademário Iris da Silva Junior, com pauta única do dia: Avaliação da versão final da “Cartilha
sobre higienização e sanitização de alimentos: do produto ao consumidor” e da primeira mesa-redonda
relacionada à iniciativa Covid-19 da CTAB e acerto de detalhes finais para a segunda mesa-redonda. O
membro Gustavo Miranda elogiou a execução da mesa-redonda em todos os aspectos e ressaltou que foi de
fácil entendimento para o público leigo. O membro Angela sugeriu melhor separação de conteúdo na cartilha,
com divisão entre os temas voltados para a indústria e para o consumidor. Ressaltou que não houve perguntas
na mesa-redonda e sugeriu que haja uma chamada para perguntas durante a apresentação. O membro
Gustavo Anciens indicou que a mesa-redonda ocorreu com fluidez, pois os participantes não se alongaram
além do tempo estipulado, evitando cortes nas falas. Ressaltou, ainda, que recebeu e-mail de divulgação do
CRQ-3 no dia seguinte ao da execução da mesa-redonda. O membro Angela informou que teve conhecimento
de pessoas que não conseguiram acessar o evento. O membro José reforçou os elogios à mesa-redonda e
concordou com os demais, ressaltando o entusiasmo dos participantes. O membro Gustavo Miranda informou
que os participantes indicados por ele se mostraram muito agradecidos pelo evento. O coordenador Ademário
agradeceu a todos pelo evento e pela organização da CTAB, e informou que repetirá o ensaio para a segunda
mesa-redonda. Uma reunião será solicitada com os participantes da primeira e da próxima mesa-redonda, para
que haja avaliações das participações e possam organizar o próximo evento da melhor forma. O coordenador
Ademário ressaltou ainda a fundamental participação do setor de comunicação do CRQ-3, representado por
Floriano. Observou que a diagramação da cartilha poderia ter sido mais elaborada, e que links para os
assuntos da cartilha no corpo da mesma não estão disponíveis na versão atual disponibilizada no site do
CRQ3. A CTAB considerou que a redação do documento está satisfatória. O membro Angela sugeriu que haja
uma introdução/sumário para melhor guia dos leitores e que esteja presente ao final da cartilha alguma forma
do leitor fazer contato. O coordenador Ademário informou que o setor de comunicação do CRQ-3 sugeriu que a
segunda mesa-redonda seja na semana do dia nacional do químico (18 de Junho). A CTAB considerou que o
formato da primeira mesa-redonda obteve êxito e será mantido para a próxima, com a adição de planejamento
de chamadas por escrito, que devem aparecer na tela durante a live, desde o seu início. O membro Gustavo
Miranda informou que recebeu material da Kalykim e repassará aos membros da CTAB, e que não obteve
retorno da Ecolab, porém, enviou a cartilha finalizada para as duas empresas. O coordenador Ademário
ressaltou que estes produtos obtidos nas ações desenvolvidas pela CTAB servirão como um histórico de
trabalho a ser utilizado nos convites e contatos futuros com empresas. O coordenador Ademário indicou que
existem duas atas pendentes, referentes às duas últimas reuniões extraordinárias (18 e 25 de Maio de 2020),
aguardando aprovação formal de todos os membros, para que sejam enviadas ao CRQ-3, indicando que este
procedimento de aceite formal é necessário para a aprovação de todas as atas. A próxima reunião
extraordinária pode sofrer alterações de agenda devido ao planejamento da próxima mesa-redonda, caso a
mesma seja marcada para o mesmo dia. PRÓXIMA REUNIÃO ORDINÁRIA CTAB-2020 –17/06/2020,
QUARTA-FEIRA, às 16:00 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/SMqhSrbTEl4 .
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