ATA DE REUNIÃO
Nº de Folhas: 02
LOCAL: IBAMETRO
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PAUTA DA REUNIÃO

Apresentação de Balanço Semestral da RCSS-Ba (2016)
Apresentação da ANVISA – COACI/SNVS
Campanha global “#CortinaSegura” – acidentes com crianças em cordões de cortinas e persianas
O que ocorrer
Aos trinta dias do mês de junho de dois mil e dezesseis, às 14:30, na Sede do IBAMETRO, situado na Rua
Minas Gerais, 403 – Pituba, teve início a reunião entre membros do Comitê Local da Rede Consumo Seguro
e Saúde-Bahia e representantes da Coordenação de Articulação Social e Cidadania
– COACI/ANVISA/SNVS para debater ações e encaminhamentos previstos na pauta. Após saudações
dos membros da mesa, Sr. Charles Sacramento, Diretor Adjunto do IBAMETRO; Sr. Edson Antonio
Donagema e Sr.ª Nizia Martins Sousa, ambos da COACI/ANVISA foi realizado balanço das ações da
Rede de Consumo Seguro e Saúde – Bahia no primeiro semestre de 2016, em anexo a esta ata. O
Prof. Adonias Magdiel da UFBA, fez uma retrospectiva do trabalho de sensibilização e pesquisa interna na
Universidade quanto ao Consumo Seguro, seja através de eventos bem como a produção científica de
trabalhos de conclusão de curso sobre a temática, que estão disponíveis em anexo a esta ata. Informou também
que há uma construção de trabalho de Doutorado sobre a temática e disponibilização da disciplina Consumo
Seguro na instituição sobre a modalidade de curso de extensão. Em consenso, foi feito um balanço positivo e
com boas perspectivas para o próximo período. Passando para o próximo ponto de pauta, foi apresentada
a estratégia de articulação da COACI/ANVISA/SNVS, cenário de atuação da Vigilância Sanitária no país e os
desafios propostos na articulação nacional da Rede Consumo Seguro e Saúde em: fortalecer as Redes Locais
e da Saúde na RCSS; ampliar o uso e conexão entre os sistemas; harmonizar os procedimentos e capacitar e
mobilizar a sociedade quanto ao Consumo Seguro. Passando para o próximo ponto da pauta, foi apresentada
a Campanha global “#CortinaSegura” – acidentes com crianças em cordões de cortinas e persianas, tendo
acordo entres as entidades e órgãos públicos da seriedade e importância do tema e o compromisso
de divulgar os alertas de segurança e cuidados deste produto à sociedade. O panfleto da campanha segue em
anexo a esta ata. Não havendo mais inscritos para fala em reunião, foi encerrada, e eu, Gustavo Figueiredo,
Secretário desta reunião, tendo elaborado esta ata, confirmo a veracidade dos fatos pela minha assinatura e
pelos senhores membros presentes.
Gustavo Figueiredo – Coordenação da RCSS/BA
Charles Sacramento – Diretor Adjunto do IBAMETRO
Luiz Britto - IBAMETRO
Edson Donagema - Coordenação de Articulação Social e Cidadania no SNVS – ANVISA
Nízia Martins Sousa - Coordenação de Articulação Social e Cidadania – COACI
Dr. Hans Greve - Coordenador Medico da Emergência Pediátrica – Hospital Aliança
Jucelino Nery da Conceição Filho – CIAVE
Gil Braga de Castro Silva – Defensoria Pública - Defesa do Consumidor
Laise Carvalho – Defensoria Pública – Especializada Idoso
Larissa Lemos – Defensora Pública – Especializada Criança e Juventude
Prof. Adonias Magdiel - UFBA
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Rita Rocha - DIVISA
Keila Guerra –DIVISA
Emilia Sena – DIVISA
Marly Pedreira – LACEN
Rose Estrela – CODECON
Leonardo Teles – CDL
Antônio Nascimento Silva – CORPO DE BOMBEIROS

OUTROS LINKS RELACIONADOS
Rede Consumo Seguro e Saúde da Bahia – RCSS/BA remeter
http://www.ibametro.ba.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=37>;
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Roda de Conversa sobre Prevenção de Acidentes com Produtos Infantis, link:
http://www.defensoria.ba.def.br/arquivo/noticias/prevencao-de-acidentes-com-produtos-infantis-e-temade-roda-de-conversa-na-defensoria-publica-da-bahia
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