ATA N° 007 DA REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DECOSMÉTICOS, FÁRMACOS E
SANEANTES
Aos doze de janeiro de 2021 reuniram-se, através da ferramenta Google Meet, os
membros da câmara técnica de Cosméticos, Fármacos e Saneantes (CTCFS): a Sra.
Alcione Silva de Carvalho, o Sr. Altivo Pitaluga Júnior, a Sra. Anna Cristina da Costa e
Souza, o Sr. Euclair José Tavares, o Sr. Fábio Pereira de Souza, a Sra. Mariele
Andrade Balbi, o Sr. Rogério d’Avila Rocha Bastos, o Sr. Valdir Florêncio da Veiga
Júnior, o conselheiro do CRQ-III e coordenador da câmara CTCFS Sr. Antonio Carlos
Moreira da Rocha, para realizar a sétima reunião, com pauta definida e encaminhada
pela Chefia de Gabinete da presidência do CRQ-III. Assuntos em pauta: 1 –
INFORMES – a) Devido a incompatibilidade de horário por causa de outro
compromisso já assumido, o convidado da CTFCFS, o conselheiro do CRQ-III Sr.
David Tabak, não pode participar da reunião. b) Diversos membros apresentaram
informações sobre fake news relacionadas a prevenção e tratamento ao COVID-19 e,
como posição final das discussões, os membros deliberaram que a CTCFS vai
trabalhar para auxiliar no rebatimento as fake news sobre o referido assunto. 2
APROVAÇÃO DA ATA DA 6ª REUNIÃO DA CTCFS – A referida ata foi aprovada por
unanimidade pelos presentes. 3 – ANÁLISE DA 1ªLIVE DA CTCFS – A 1ª LIVE,
intitulada “A Química no combate ao COVID-19”, foi realizada no dia 03/12/2020 às
18h e teve a participação do Sr. Paulo Cesar Ferreira dos Santos e do Dr. Adriano
Passos. Ela foi mediada pelo membro da CTCFS Sr. Rogério D’Avila. Os presentes
relataram que o retorno do público à LIVE foi muito bom, tanto em termos de audiência
quanto sobre a qualidade do conteúdo. 4 – DISCUSSÃO SOBRE EVENTO
VIRTUAL E OUTRAS ATUAÇÕES DA CTCFS DIANTE DA COVID 19 – Devido a
continuação da pandemia, foi deliberado pelos membros da CTCFS que, neste
momento, grande parte dos esforços da Câmara continuasse se concentrando em
eventos virtuais e outras atividades pertinentes a uma de suas missões, que é dar
acesso, à sociedade em geral, a informações corretas, úteis e relevantes. 5
INDICATIVOS PARA NOVAS LIVES – Após debate entre os membros da CTFCS,
ficou deliberado que os membros vão lapidar os possíveis temas e ministrantes para a
próxima LIVE, mas a princípio, o mediador será o membro da CTCFS Sr. Valdir
Florêncio e foi indicado, como participante, o Prof. Dr. Luiz Carlos Dias, da Unciamp. 6
– ASSUNTOS GERAIS – Não foram registrados assuntos gerais. Nada mais havendo
a ser tratado, foi encerrada a reunião que vai assinada pelo coordenador e o membro
indicado para função de secretário.
Rio de Janeiro, 12 de janeiro de 2021.
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