A 1ª reunião do Comitê Consultivo (CC) da Biblioteca Virtual em Inocuidade de
Alimentos (BVS-IA) teve como data o dia dezessete de maio de 2013 e começou
pontualmente às duas da tarde (horário de Brasília). Estavam presentes na reunião
Dr. Jorge Torroba, Assessor em Inocuidade de Alimentos de PANAFTOSA e
membro do Comitê Consultivo. Dr. Torroba deu as boas vindas a todos os presentes
e fez a apresentação dos membros do CC presentes na reunião: Dra. Maria Teresa
Acuña, Responsável pelo Centro de Referência para América Central e Caribe de
GFN OPS/OMS - INCIENSA em Costa Rica; Dra. Claudia Valéria, Assessora da
Coordenação General de Programas Especiais do Departamento de Produtos de
Origem Animal da Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento do Brasil; Dr. Marcos Monteverde da Agencia
Santafesina de Seguridade Alimentaria, ASSAL/ARGENTINA; Dr. Torroba
justificou a ausência do Dr. Ángel Caballero, Assessor em Inocuidade de Alimentos
do Ministério de Saúde e Esportes de Aruba / Reino de Holanda - Países Baixos.
Apresentou também todas as pessoas presentes fisicamente em Panaftosa a começar
pela Dra. Maria Cristina Tirado Belazquez, nova team líder do Grupo Técnico de
Inocuidade de Alimentos da OPAS; a Sra. Carla Perdiz que é responsável pelo
planejamento do Centro Pan-Americano de Febre Aftosa e que assumiu
recentemente as funções de coordenação das atividades de Gestão do Conhecimento
e Comunicações (KMC) da instituição que foram transmitidas por Dr. Jorge
Torroba; participou também Dayse Bersot, bibliotecária responsável pela BVS-IA;
Astrid Pimentel, bibliotecária responsável pelo Centro de Gestão de Conhecimento
e pela BVS Saúde Pública Veterinária, o Engenheiro em Sistemas e mestre em
documentação digital, Alberto Mendia, que é o responsável pelas atividades
relacionadas à educação à distância, colaboração virtual e que também apoia
transversalmente as atividades da área de Gestão do Conhecimento e Comunicação
de PANAFTOSA. Dr. Torroba fez uma introdução muito breve informando o
estabelecimento do regulamento do CC, que deverá reunir-se pelo menos duas vezes

por ano para dar continuidade, informar, ter feedback dos membros e trabalhar em
conjunto nas atividades que garantam a certificação (selo de qualidade outorgado
por Bireme) da BVS-IA. Dr. Torroba mencionou muito brevemente os avanços
alcançados e as novidades que aconteceram desde a ultima reunião do CC. O
primeiro ponto a ser destacado foi a manutenção de certificação para a BVS-IA.
Dayse mostrou virtualmente aos participantes a localização do selo de certificação
na página da BVS-IA. Dr. Torroba informou ao grupo que a informação do
estabelecimento no novo Comitê Consultivo foi distribuída e divulgada nos canais
de comunicação (novo Boletim de Inocuidade, na área de notícias da BVS-IA e área
principal do site de Panaftosa) de Panaftosa. Também foi elaborada uma nova
Matriz de Responsabilidades e uma lista de atribuições dos membros do CC da
BVS-IA (todo o material esta disponibilizado na pagina principal da BVS-IA na
área que diz: Documentos sobre a BVS). Dr. Torroba agradeceu aos membros do
CC da BVS-IA pelo envio dos sites institucionais que foram devidamente incluídos
na página principal da BVS-IA e finalmente agradeceu pela contribuição de Dr.
Angel Caballero que nos permitiu incluir nos conteúdos de nossa Biblioteca Virtual
informações muito valiosas da Conferência Pan-Americana sobre Obesidade, com
ênfase em obesidade infantil, que é uma iniciativa do governo de Aruba, no qual Dr.
Caballero é o responsável. Dr. Torroba encerrou sua fala passando a palavra a
Dayse Bersot, que agradeceu a todos os participantes por estarem presentes e iniciou
a apresentação da BVS-IA. Dayse demonstrou como acessar aos conteúdos
disponibilizados e como realizar buscas na Base de Dados Panalimentos, no
diretório de eventos (Direve), na área de notícias, além de mostrar como encontrar
os sites institucionais, governamentais e de educação que trabalham com a
inocuidade de alimentos, nutrição e áreas afins que estão disponibilizados na BVSIA. Mostrou também como acessar aos documentos específicos da BVS-IA que
encontram-se abertos para livre acesso de todos. Dayse concluiu sua fala ressaltando
a importância da participação do CC na divulgação, sugestão e análise dos
conteúdos da BVS-IA. A seguinte apresentação foi da Dra. Maria Cristina Tirado
Belazquez, que agradeceu ao convite e a oportunidade de participar da reunião com
o CC, ressaltou que em inocuidade há uma tradição que Dr. Torroba e o Engenheiro

Mendia conhecem de larga data, que é a importância da comunicação e seus canais.
Dra Cristina falou da importância do Documento Estratégico para área de KMC
preparado por Doutor e declarou que o tomará como parte de seu plano de trabalho
para o desenvolvimento de estratégias e novas ações em comunicação e também
aproveitar todas as oportunidades de gestão conhecimento, que nos é permitido
através da BVS-IA. Falou também, que a nível técnico há a possibilidade da
participação em vários fóruns e que estes eventos são grandes oportunidades para
conhecer profissionais que atuam em funções ligadas a inocuidade e que os
participantes possam também ter acesso à informação e a tudo o que vem sendo
desenvolvido na área de inocuidade de alimentos através da BVS-IA e dos boletins.
Informou da necessidade de estagiários para a área e pediu a colaboração dos
membros do CC, caso saibam de alguém que esteja interessado em passar uma
temporada como estagiário apoiando as atividades desenvolvidas em Panaftosa com
o grupo técnico de alimentos. Dr. Cristina encerrou sua fala solicitando que os
membros do CC enviem sugestões de temas para os próximos boletins. Dr. Marcos
Monteverde se apresentou, falou um pouco de suas atividades e se colocou a
disposição para colabora com a BVS-IA. Dra. Maria Teresa Acuña contribuiu com
sugestões de temas para os próximos números dos boletins e também se colocou a
disposição para o trabalho colaborativo, Dr. Ángel Caballero apresentou problemas
de conexão, mas os membros desta reunião enviarão as gravações para que ele tome
conhecimento de todas as discussões apresentadas, a Dra. Claudia Valéria do
Ministério de Agricultura do Brasil fez sua apresentação e também se colocou a
disposição do CC para trabalhar em prol da BVS-IA.
Após todas as falas a reunião foi finalizada com o agradecimento pela participação
de todos, estimando um próximo encontro para o final do ano de 2013.

