Página 1

ATA 011 – REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA DE ALIMENTOS E BEBIDAS
Aos dezenove dias do mês de agosto 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, José Luis Ramirez
Ascheri, Phelipe da Hora Kuczmenda Martinho e Rafael Petini. A reunião foi iniciada às 16:05h,
pelo coordenador, Ademário Iris da Silva Junior, com a seguinte pauta do dia: I) Aprovação da ata
010; II) Informe sobre as decisões da plenária do CRQ sobre o funcionamento das Câmaras
Técnicas; III) Avaliação das possibilidades de novos eventos; IV) Assuntos gerais. O membro
Gustavo Anciens foi designado como secretário ao se iniciar a reunião. I) A ata 010 foi aprovada
por unanimidade. II) O coordenador Ademário inicia os informes sobre o novo regulamento das
câmaras técnicas (CTs) informando que a plenária relatou problemas com o Tribunal de Contas da
União (TCU), relativos ao pagamento de ajuda de custo aos membros das câmaras técnicas, pois o
TCU entende que apenas conselheiros fazem jus ao pagamento. Até que a situação seja
esclarecida pelos órgãos competentes, ficou resolvido na plenária que até o final do presente ano
não ocorram pagamentos de jetons. O coordenador Ademário também informa que a partir de
agora a convocação oficial das reuniões das CTs pode ser realizada pelos respectivos
coordenadores, como já ocorreu na convocação para esta reunião, que o número máximo de CTs
será igual ao número de conselheiros efetivos e suplentes e que o secretário poderá ser escolhido
a cada reunião. O coordenador Ademário finaliza este ponto de pauta informando que o novo
regulamento será enviado aos membros da CTAB, quando for finalizado. III) Iniciando o item de
pauta que se refere a organização de novos eventos, o membro Rafael informa que enviou minuta
de projeto para os membros da CTAB e solicita inclusão na pauta para discussão. A CTAB aprecia
a formalização da proposta e sugere que seja enviada em formato editável para que todos possam
contribuir na construção de um documento oficial da câmara, sendo este levado para aprovação na
próxima reunião. O membro Rafael esclarece que não incluiu na proposta o tema de análise
sensorial, por considerar o assunto limitado no estado do Rio de Janeiro. O membro Angela
esclarece que diversas universidades e a EMBRAPA tem atuação forte nesta área e seria
interessante abordá-la em um evento futuro. O coordenador Ademário informa que realizou
contatos com pessoal especializado na área de café, e que um dos contatos questionou se o
formato de Live é o formato adequado para o evento. Ressalta ainda que existe um grande
desconhecimento do público em geral sobre aspectos tecnológicos do café, sugerindo um evento
de eixo educativo neste sentido, oferecendo uma visão desde o cultivo até o consumo no estado do
Rio de Janeiro. Neste momento, às 16:30h, o membro Angela informa que precisará deixar a
reunião. Prosseguindo, o coordenador Ademário demonstra preocupação sobre o possível baixo
teor de conteúdo de química do evento proposto, com enfoque no público leigo, sugerindo assim
uma segunda live com enfoque na pesquisa, abordando aspectos químicos e técnicos com mais
profundidade. O membro Gustavo Miranda diz que o formato de live se mostra mais efetivo para o
público leigo, ressaltando também a maior repercussão deste formato, e concorda com a execução
de um primeiro evento com linguagem mais simplificada. O membro Jose sugere abordagem de
conteúdos relativos a pós-colheita e processamento do café e influências nas propriedades
organolépticas do produto. O membro Gustavo Miranda pontua que novas metodologias de
processamento estão sendo utilizadas em café, e isto geraria um maior interesse pelo evento. O
coordenador Ademário informa que grandes marcas populares de café começaram a participar de
eventos de café especial, e que assim a área de tecnologia deste produto abre espaço para os
químicos. O membro Rafael ressalta que a relação técnica/educativa pode ser equilibrada,
propondo conteúdos técnicos e interesses do consumidor, atraindo assim público leigo e público
profissional, e sugere pontos de discussão relativos a histórico de consumo e legislação. O membro
Phelipe sugere a elaboração de uma cartilha, e o coordenador Ademário acompanha a ideia
dizendo que seria interessante para o público leigo e que a cartilha desenvolvida na última ação da
CTAB teve boa repercussão. Ainda, informa que os contatos já sugeriram nomes para o evento. É
levantada a possibilidade de versão impressa da cartilha e possíveis parcerias ou patrocínios para
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divulgação. O coordenador Ademário levará as ideias levantadas aos contatos e sugere que para a
cartilha, também podem haver convidados acadêmicos, abordando onde e quais pesquisas são
feitas com café no estado do Rio de Janeiro. Ressalta ainda a importância dos ensaios das lives e
questiona se algum outro tópico foi buscado pelos membros. O membro Gustavo Miranda informa
que os impactos da pandemia, de certa forma, inviabilizaram contatos deste tipo na área cervejeira,
onde o coordenador Ademário pontua que o tema “Como a pandemia afetou o mercado” deve estar
presente nos eventos. Fica estimado que o evento relacionado ao café pode ser realizado no mês
de setembro, enquanto o evento relacionado à cerveja, em novembro. O membro Phelipe informa
que também possui contatos na área cervejeira. É levantada a possibilidade de produção de vídeo
vinculado à cartilha, onde pode haver citação de empresas do estado, desde que não haja
seletividade, e que empresas se interessem pela produção/custeio do vídeo. IV) Iniciando o ponto
de pauta de assuntos gerais, o membro Phelipe sugere pauta relativa à abordagem do técnico em
química nas empresas de pequeno e médio porte. O coordenador Ademário informa que já solicitou
ao CRQ3 um levantamento estatístico de profissionais registrados no CRQ3 na área de alimentos.
O membro Gustavo Miranda levanta a questão sobre a validação de diplomas de técnicos
cervejeiros no estado do Rio de Janeiro, e o membro Jose relata sobre a questão de regularização
de diplomas estrangeiros. O membro Rafael aborda assunto relativo à diversidade de empresas da
área de alimento no estado, e aponta a necessidade de diferenças no que se diz respeito à critérios
de responsabilidade técnica. Sugere que este tema se torne ponto de pauta para a próxima
reunião, assim como outras questões relativas à responsabilidade técnica. O coordenador
Ademário sugere encaminhamento de profissionais pela CTAB, estabelecendo contatos e
prestando assistência, no que diz respeito à regularização de diplomas.Tendo como síntese o que
foi discutido na reunião 11° da CTAB fica como proposta de pauta os seguintes itens: 1) Live
temática sobre café e confecção da cartilha, 2) O problema da atuação do profissional da química e
a responsabilidade técnica em empresas de pequeno porte,3) Discussão e aprovação do
documento da CTAB apresentado na 11° reunião,4) Assuntos gerais. Aonde estes pontos serão
estruturados posteriormente pelos membros e trazidos para discussão na próxima reunião.
PRÓXIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CTAB-2020 – 14/10/2020, 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/M5ktDx9Pkqs.
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