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ATA 010 – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA DE ALIMENTOS E BEBIDAS
Aos vinte e cinco 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 16:20h, pelo coordenador, Sr. Ademário Iris da Silva
Junior, com a seguinte pauta do dia: Avaliação da segunda mesa-redonda e próximas ações da CTAB. Iniciando a
avaliação da mesa redonda sobre higienização de alimentos realizada no Facebook do CRQ3 no dia 19/06, o secretário
Gustavo Anciens elogia e escolha dos participantes da mesa, visto que foram apreciados e reconhecidos pelo público
desde o início da divulgação do evento. Ressalta ainda que houve grande participação de pessoas leigas e que
houveram elogios à parte técnica do evento, especialmente com relação aos comentários que apareciam no vídeo de
forma contínua. Por último, questionou sobre o upload dos vídeos de ambas as mesas-redondas no YouTube, fato que
foi abordado em seguida pelo coordenador Ademário, esclarecendo que o canal do CRQ3 no YouTube não está em uso
atualmente e sua retomada será discutida na plenária do CRQ3. O membro Gustavo Miranda reforçou a maior
participação de pessoas leigas no evento, além de maior participação nos comentários. O Coordenador Ademário pontua
que sentiu falta de um participante da indústria na pergunta final da mesa-redonda, que abordava como tornar medidas
mais simples de serem executadas, e que esta mesa-redonda foi mais informal que a primeira. O membro José reitera a
fala do secretário Gustavo Anciens a respeito dos participantes e da participação de leigos. Iniciando o segundo tópico da
pauta, o membro Gustavo Miranda ressalta que a CTAB agora tem rede de contatos para as próximas ações, enquanto o
secretário Gustavo Anciens sugere eventos nos mesmos moldes dos já realizados. O Coordenador Ademário expõe
facilidade de contato com profissionais da área de café, enquanto o membro Gustavo Miranda possui contatos na área de
cerveja, sugerindo tema de produtores artesanais cervejeiros e área de produção de cachaça. O coordenador Ademário
sugere tema sobre pesquisa de alimentos no estado do Rio de Janeiro, com participação de diversas instituições,
enquanto o membro Gustavo Miranda sugere eventos com a participação de órgãos reguladores (ANVISA, MAPA,
vigilâncias estadual e municipal), com o objetivo de exibir ao público quais são estes órgãos e qual sua atuação. Sugere
ainda o tema de análise sensorial de alimentos e bebidas. O membro Jose indica que na EMBRAPA existe a área de
pesquisa de café e outros alimentos, reforçando a sugestão de evento sobre café e levantando que existem vários
aspectos a serem abordados sobre o tema. Sugere-se que cada evento ocorra em intervalos de aproximadamente dois
meses, podendo ser em formato de mesa-redonda, entrevista em vídeo ou vídeo produzido pelos convidados. O
coordenador Ademário questiona se a CTAB deve aguardar a próxima reunião ordinária para avançar sobre o
planejamento das próximas ações, e de acordo com sugestões dos membros, fica decidido que o planejamento avançará
por outros meios e quando necessário, uma reunião extraordinária será convocada. O coordenador Ademário sugere que
os membros pensem de que forma as ações podem ser executadas em cada tema e que verificará com o CRQ3 se é
possível haver divulgação de empresas nas ações, pois acha que também é função do CRQ3 divulgar a indústria do Rio
de Janeiro. O membro Angela acessa a reunião às 17h, sendo colocada a par dos assuntos discutidos pelo coordenador
Ademário. Indica que não conseguiu acompanhar a mesa-redonda e afirma que possui contatos na área de análise
sensorial na EMBRAPA, especialmente na área específica de percepção de consumidores. Também se dispõe a verificar
possíveis contatos no MAPA e vigilância sanitária do Rio de Janeiro. Sugere-se que sejam coletadas sugestões e idéias
com os próprios contatos obtidos. O membro José pontua que o CRQ3 deve abranger os engenheiros de alimentos,
dando idéia ao tema de como o CRQ está ligado à área de alimentos. O membro Angela pontua que talvez seja
interessante saber o número de profissionais da área de alimentos inscritos no CRQ3. A reunião encerra-se com a
organização dos sete temas levantados, os quais serão trabalhados pelos membros: 1) Café; 2) Produção artesanal de
cerveja; 3) Produção de cachaça; 4) Análise sensorial de alimentos e bebidas; 5) Pesquisa na área de alimentos no Rio
de Janeiro; 6) Apresentação e atuação dos órgãos fiscalizadores; 7) Ligação do CRQ3 com a área de alimentos.
PRÓXIMA REUNIÃO ORDINÁRIA CTAB-2020 – 19/08/2020, 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/Lg27DRL3O84.
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