MEMÓRIA DE REUNIÃO N. 01/2016 DA REDE CONSUMO
SEGURO E SAÚDE DE SANTA CATARINA – RCSS/SC
Dados da reunião
Local: MPF / SC (PR/SC) - Av. Beira Mar Norte (Rua Paschoal Apóstolo Pitsica, 4876), ao lado da
OAB/SC.
Data: 31/08/2016 Horário: 8h30min às 17h
Participantes
Vigilância Sanitária de Santa Catarina; Anvisa, Ministério Público Federal de Santa Catarina;
Ministério Público Estadual de Santa Catarina; IMETRO/SC; PROCON/SC; VISA/SC; SES/SC
LACEN; IBAMETRO
Pauta
Item
Assunto
1
Abertura e contextualização - ANVISA
2
Mesa Temática: Atuação em rede para a proteção da saúde e segurança do
consumidor
Coordenação de mesa: Roberto Matos Abrahão (Ministério Público Estadual/SC)
3
Debate
4
Experiência de atuação da RCSS-BA
Gustavo Mercês IBAMETRO/BA
5
Definição de estratégias locais e melhoria do intercâmbio de informações,
experiências e alinhamento dos Planos de Ação para a RCSS/SC
6
Dúvidas, apontamentos e encaminhamentos finais
7
Encerramento
Encaminhamentos
Item
Descrição
1
ANVISA/COACI expôs o cenário atual e a importância da união das instituições
por meio da RCSS, recomendando que Santa Catarina fortaleça os laços e ações
na política de prevenção e redução dos acidentes de consumo.
2

PROCON/SC foi indicado e referendado para coordenar a RCSS-GT SC.

3

IMETRO/SC sinalizou a Coordenação da RCSS-GT SC, para agendar reunião com
os demais membros do Grupo nos próximos (30) trinta dias e posteriormente
definirem agenda de encontros Regionais, disponibilizando espaço físico para os
encontros caso seja necessário ou outro local a ser definido pelo GT.

4

O PROCON/SC foi indicado como administrador do Grupo de comunicação com o
apoio da Coord. de Articulação e Cidadania – COACI/ANVISA, na pessoa de Nízia
Sousa e Ary Leite, para elaborar o mailing list e criar grupo de Whatsapp para
troca de informações da RCSS-GT Santa Catarina.
Apresentação da RCSS – GT Bahia pelo Sr. Gustavo, demonstrando o
funcionamento da Rede no seu Estado e as ações efetivadas com fiscalização,
prevenção e repressão aos acidentes de consumo. Ao final foi solicitado que o

5

6

7

8

9

10

palestrante enviasse material de cases e metodologia de trabalho para Santa
Catarina.
Sugerido pelo IMETRO/SC, e referendado pelos presentes, que a VISA/SC
disponibilize e envie o rol de produtos que podem ou não ser comercializados nas
farmácias, supermercados, internet..., visto que o braço da ANVISA nos estados
é a VISA/SC.
VISA/SC sugeriu que seja discutido com o RCSS-GT SC sobre a postagem e
ocorrências nos Correios de produtos como: anabolizantes, medicamentos e
similares. Para isso, solicitou apoio da Diretoria de Controle e Monitoramento
Sanitários-DIMON/Gerência-Geral de Portos, Aeroporto, Fronteiras e Recintos
Alfandegados- GGPAF/ANVISA. A Coordenação de Segurança Institucional - CSEGI
também poderá apoiar ações pontuais, no que se refere à parte de inteligência
com órgãos de polícia judiciária e combate aos maiores importados.
A Gerência de Laboratórios-GELAS/ANVISA sugeriu a elaboração de um
planejamento integrado com os parceiros da RCSS para que possam identificar
prioridades, conforme a capacidade analítica, recursos disponível, considerando
os relatos de acidentes de consumo.
A COACI/ANVISA solicitará o Parecer à Assessoria Parlamentar e posicionamento
institucional sobre o Projeto de Lei n. 334-A/2015 da Câmara de Deputados, que
dispõe sobre a inspeção industrial e sanitária dos produtos de origem animal, e
dá outras providências, para encaminhar ao grupo.
Gustavo Merces, Coordenador da RCSS-BA, sugeriu que seja pautada a temática
Consumo Seguro e Saúde (reunião, encontro, roda de conversa, etc.), durante o
Simpósio de Vigilância Sanitária – SIMBRAVISA, de 26 a 30/11/2016, em
Salvador/BA, para aproveitar a presença dos membros da RCSS locais. O objetivo
será divulgar as ações de enfrentamento de acidentes de consumo com produtos
e serviços. O Coordenador sugeriu ainda uma conversa com os participantes,
visando formar um grupo de trabalho com pessoas interessadas em potencializar
essas ações em seus estados. Por último, informou que, na ocasião, participará
do Painel: “Risco: entre o mito, o rito e a razão”, em 28/11/2016.

Informes
Foram divulgados os links: a página Cidadania e o Mural das Vigilâncias Sanitárias, no site da
Anvisa, Portal do Consumidor; Segurança de Produtos Brasil; Rede Consumo Seguro e Saúde
das Américas, os cursos EAD da Escola Nacional do Consumidor – ENDC/SENACON e o
SIMBRAVISA.

Anexos desta Memória de Reunião:
Lista de presença;
Nota Técnica nº 12/2015 – Dicol/Anvisa, ref. PL nº 334/2015;
Convite para os cursos EAD da Escola Nacional do Consumidor – ENDC/SENACON;
Material de cases e metodologia de trabalho da RCSS-BA;

Responsáveis pela elaboração desta Memória de Reunião: Hélio Gaidzinski Pereira Junior/
PROCON-SC e Nízia Martins Sousa/ COACI-ANVISA

