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VISITA TÉCNICA À RCSS/GO
Data: 22/8/2017
Início: 8h

Término: 16h30

Local: Ministério Público do Estado de Goiás - Rua 23, esq. com a Av. Fued José Sebba, Qd. A 06, Lts.
15/24, Jardim Goiás, Goiânia/GO

Assuntos Tratados
Em 22/8/2017 foi instalada a Rede Consumo Seguro e Saúde de Goiás – RCCS-GO com o
objetivo de defender e incentivar a estruturação, no Estado, do trabalho integrado de instituições
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dia, na sede do MP (auditório e sala T-15), foi promovido em conjunto pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e
Tecnologia (Inmetro) e a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) do Ministério da Justiça,
que integram o Grupo de Trabalho Brasil Consumo Seguro e Saúde – GT. Brasil da RCSS.
A mobilização para implantação da RCSS em Goiás e para discussão de estratégias de atuação
atraiu um público significativo para a sede do MP, com a participação de cerca de cem pessoas de
diferentes órgãos. Visitantes de outros Estados também vieram a Goiânia conhecer a proposta de
atuação integrada.
A programação foi conduzida pela representante da Anvisa, Nízia Sousa, coordenadora técnica da
RCSS na Agência, a apresentação da proposta de implantação e fortalecimento da Rede Consumo
Seguro e Saúde em Goiás foi feita pelos representantes do Inmetro nacional, Paulo Coscarelli; da
Anvisa, Edson Donagema, e da Senacon, Gabriel Reis. Todos eles ressaltaram o objetivo do
projeto de trabalho em rede, pontuando que a finalidade é a de potencializar o trabalho que já
realizado pelos órgãos, com o alcance de resultados mais efetivos em benefício dos interesses dos
cidadãos. Segundo destacaram, nessa atuação integrada, o trabalho de cada instituição é
complementado pelo de outra, nos limites de suas atribuições e com a possibilidade de soluções
mais rápidas.
Em seguida, representantes dos órgãos que vão integrar a RCSS em Goiás puderam falar um
pouco sobre o trabalho que realizam e a contribuição que podem conceder ao trabalho em rede.
Assim, fizeram apresentações, pela ordem, o superintendente do Inmetro em Goiás, André Luiz; a
superintendente do Procon Goiás, Darlene Costa Azevedo Araújo; o superintendente de Vigilância
em Saúde do Município de Goiânia, Robson Azevedo; o diretor da Vigilância Sanitária e
Ambiental de Goiânia, Dagoberto Costa; André Brandão, representando a Superintendência
Federal da Agricultura em Goiás; a superintendente de Vigilância em Saúde de Goiás, Maria
Cecília Martins Brito, e, pelo MP-GO, o coordenador do Centro de Apoio Operacional do
Consumidor, Rômulo Corrêa de Paula.
A escolha da coordenação ocorreu na etapa de discussão de estratégias da proposta de trabalho
integrado, no período vespertino.
ENCAMINHAMENTOS DEFINIDOS

Após os debates foram pactuadas algumas deliberações:
Foi definido pelo grupo que a Rede Consumo Seguro e Saúde de Goiás (RCSS-GO) será
coordenada no Estado pelo MP-GO, Dr. Rômulo Correa, eleito por unanimidade. A escolha da
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coordenação ocorreu na etapa de discussão de estratégias da proposta de trabalho integrado, no
período vespertino.
Tânia Agostinho, da SUVISA/GO, sugeriu criação de um canal de denúncias da RCSS. Seria
como uma espécie de observatório para responder às redes sociais que publicam vídeos ou
informações equivocadas sobre produtos ou serviços etc. Esse canal teria como objetivo corrigir as
inúmeras informações publicadas de forma distorcida sobre os produtos e serviços regulados pela
Anvisa, Inmetro e Senacon, bem como gerenciar e monitorar as informações oferecendo respostas
corretas à população.
Alessandro Belisário, da CVPAF/GO, fez uma sugestão sobre o tratamento de reclamações e
denúncias.
Paulo Coscarelli/Inmetro chamou a atenção para os grandes sites que vendem diversos tipos de
produtos na internet e não são responsabilizados pelos danos que esses produtos causam ao
consumidor. Coscarelli sugeriu que os grandes portais fossem chamados para uma reunião para
tratar do tema.
Os presentes decidiram que a Rede Goiana iniciaria os trabalhos por meio da priorização dos
seguintes temas: a) desvios de medicamentos utilizados como anabolizantes e para a
fabricação de drogas ilícitas; b) segurança de parques de diversões; c) combate ao comércio
ilegal de carnes.
Além desses temas, os acidentes de consumo e a coleta de dados por meio de articulações com
estabelecimentos de saúde, como o Hospital dos Acidentados e outros da cidade de Goiânia,
também foram sugeridos.
O Dr. Rômulo Correa, coordenador do CAOCONSUMIDOR do MP/GO e da RCSS/GO sugeriu
uma nova reunião para os próximos 15 dias.
Foi sugerido ainda outros possíveis parceiros para a RCSS/GO, como a Delegacia do Consumidor
Decon, o Corpo de Bombeiros e o SAMU, os quais seriam convidados para compor a Rede
Goiana de Consumo Seguro e Saúde.
Próxima Reunião
Data: nos próximos 15 dias
Horário:
Local:
Anexos: Lista de Presença da Visita Técnica da RCSS/GO

Responsáveis pela elaboração desta Memória de Reunião: Marinez Messias / GELAS/Anvisa;
Nízia Sousa/COACI/Anvisa e Paulo Coscarelli/Inmetro

