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Assunto: Articulacao Institueional Consume Segura e Sande-

Senlior Dirigente,
direite a sande e a, seguranca estgo previstos no artigo 6° da Constituicao Federal, que
discorre acerca dos direitos socials dos cidadgos brasileims. Dessa forma, alem da previsao
constitutional, o terra vem gaithando-relevfincia crescentc na agenda govemamental principalmente
no qua se relaciona a produtos c services colocados no mercado de consume. Per esse motive,
diferentes itistituiceles a orgies tecnicos tern bust do agir de maneira articulada, a fim de garantir ,
maisploce numsgroade,tnmbiolcaqutsfernioal
e global.
•
Colt o &vane° da globalizacgo, antigos c noires riscos inerentes ao consume difundirarn-se
mundialtnente, atetando diferentes estratos 4a populacao, tante em poises desenvolvklos quanta an
desentolvimento. 0 fate tern obrigado os sistemas nationals a aprimorarern sans' meios de
vigilfincia ao mercado, em relacao a produtos e services que possam, rie algurna forma, afetar a
sande eseguranca da populacath
3

Hlt, ainda, grandes assbnetrias em relacao aos paises, tante no tratamento intemo do terra

quanta no comportamento dos fornecedores em relacao a asses rnercados. De tato; muitos paises
airtda nao contain corn recursos necessar os para a efetiva defesa da saude e seguranca da
populacao, nao dominam novas tecnologias, on mesmo dispoem de legistack espectfic,a pars
garantir a efetiva protecao ao consume seguro.

4.

Dessa forma, ac5es articuladas, tanto em ambito global quanta national e local, tornarn-se

nao 'somatic oportunas come neccsthrias para o aprimoraniento (ou, em alguns casos, o
desenvolvirrientol, de sua capacidade de atuacao efetiva acerca do terra.

5.

A Rede Consumo Seguro c Salida das Americas (RCSS) e o primeiro esforco

intemunericano pant consolidacao e harmoni

;Ica° dos sistentas nationals e regionals de vigilancia

de mercado, destinados a promovet a scguranca de produtos.

uma estrategia a servico das

autoridades e das consumidores das Ainericas, coin acaes em tres autos principals:
a)

Interciimbio de informacoes c experiencias sobre seguranca de produtas de consumb;

b) Forinacao e capacitacao de tecnicos e autori'dades das Americas, com vistas a formacao de
eapecialistas em temas relacionados a consume seguro e sande;
Desenvolvirnento de urn portal na Internet (www.ons.org/ress), ja.em funcionarnerao, que

proporcione tacil acesso a infonnacees relevantes sabre produtos considerados inseguros
em variados mercados do globo.

Diante disso, quanta aos principals objetivos Aa Rede, podem ser destacados: (i) a

6,

conforirtacao c consolidhcao dos sistemas nationals e regionals destioados a fortalecer a seguranca
ido

consurno..mediante a deteccao rtipida dd riscos e (ii) a acao coordefiada entre os diversos pafses e

sistemas, corn. vistas a evitar a ingress° de produtos inseguros nos mercados americans e, assim,
proteger a saade e seguranca dos consumidores,

Outrbssim, curnpre mencionar que a RCSS, fruto da cooperacao de diversas instituicoes e

7.

paises, e coordenada por mein de parceria entre a Organizacao dos Estados Americanos (OEA) e a
Organizacao Pan Americana da Sande (OPAS), tom o apoio do Grupo Tecnico Assessor, integrado
-

por representantes de varios paises, incluindo b Brasil Conta, ainda, com participacito da sociedade
civil, representada pela Consumers International. ,

8.

> Importante ressaltar que o Brasil 6 urn dos protagonistas da implementactio da RCSS,

mediante a muticipacki ativa de representantes de tres instituicees: a Agenda Nacional de

Vigilancia Sanitaria (Anvisa), o Institut° Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia
Onmetro) e a Secretaria Nacional

do Consumidor (Senacon). Os &gabs, 91Cm de integrarem o GT

Assessor da RCSS, institufram, em "ambito national, o Grupo de Trabalho Consumo Seguro e Sande
(RCSS GT Brasil), que tern.como principal escopo linear estrategias de mobilizacao e articulacito
-

interinstitutional, visando ampliar a protecao a saade e a seguranca dos consumidores brasileiros.

9..

Coln diversas atividades e proposicdes, inclusive .a realizacao de um Stoat:Cato Nacional

Constimo Segura e Saade, ocorrido-em Brasilia, em 27 e 28 de junto de 2012, o RCSS-GT Brasil
dispise-sea estbnular, nos estados e municipios brasileiros, , a reproducao de seu modelo de
cooperacao e dialog° em Ambito national, auxiliando seus respectivos pares, outras instituicdes e
os gproprios consumidores no desenvolvimento de uma estrategia local'de proteflo ao consumo
seguro. Importantesessaltar que as especificidades de cada localidade devern ser respeitadas,
procurando-se pstabelecer parcerias corn instiluiefts que possam, de foto, gerar g,anhos efetivos I
protecio it satide e seguranca dos consumidores.

10.

Diante disso, solicitamos a cada um de nossos parceiros estaduais — Visas, Mew e Procons

— , .que tomtit iniciativaS no sentido de promover urn primeiro encontro corn potenciais &gam
parceiras, earn vistas a identificar possivcis areas de atuacao conjunta ou atividades relacionadas ao

r

te m, a exemp10 do queja °cone em nivel national. Ressaltamos que nos encontramos Et disposiclo
park participar, desse primeiro encontrq come, tambem, pare acompanhar o posterior
desenvolvimento das atividades prograinadas.

11. - Sent trials pant o moment), colocarno-nos a disposicae para quaisqUer questionamentos ou
esclarecimentos adicionais necessarios.-

