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Atividades do Cetea em meio  
à pandemia do Covid-19 

 

Em meio a esta relevante crise mundial, estamos apresentando mais uma edição do Boletim de 
Tecnologia e Desenvolvimento em Embalagens.  

Desta vez, incluímos uma atualização sobre os requisitos para aprovação para contato com 
alimentos dos filmes estiráveis de PVC frente às últimas publicações pela Anvisa de regulamentos 
no Brasil, uma abordagem sobre a responsabilidade compartilhada das embalagens pós-consumo 
com dados e ações em andamento no Brasil e por fim, uma descrição sobre a terceira edição, 
recentemente publicada, da norma brasileira ABNT NBR 14952, que trata sobre baldes plásticos 
injetados para uso industrial, alertando sobre as alterações e complementos introduzidos nos 
requisitos para estas embalagens.  Adiantamos que na próxima edição serão apresentadas as 
atualizações de dois outros artigos sobre a legislação brasileira para contato com alimentos, 
referentes ao volume 29, nº 3 e volume 31, nº3. 

Desejando a vocês uma boa leitura, gostaríamos de informá-los sobre as atividades do Cetea no 
momento atual. 

No dia 11 de março, a Organização Mundial da Saúde (OMS) definiu que a crise devido ao novo 
Coronavírus havia atingido a condição de pandemia. Tal situação impactou o mundo todo e, 
consequentemente, nos impactou, como centro de pesquisa, desenvolvimento e inovação. 
Mediante esse novo cenário, o Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital) vem continuamente 
desenhando novas estratégias e desafios para sua atuação, com um olhar crítico e assertivo para o 
segundo semestre de 2020 e visando, neste momento, o bem-estar social dos nossos 
colaboradores, amigos, familiares e todos os cidadãos. 

Com essa diretriz, foram atendidas prontamente as indicações do Ministério da Saúde (MS) para o 
controle da pandemia, bem como as determinações do Governo do Estado de São Paulo (GESP), 
através da Secretaria da Agricultura e Abastecimento (SAA). Dessa maneira, as atividades 
consideradas essenciais foram continuadas, com um quadro de equipe escalonado em 
revezamento, em um esforço conjunto para finalizarmos o máximo possível de trabalhos que 
envolvessem ensaios em laboratório. Esta ação tem sido realizada paralelamente a uma atuação 
integral nos possíveis atendimentos a distância pelos demais colaboradores, para que, assim, 
possamos continuar suprindo as necessidades técnicas prontamente e com excelência. 
Destacamos que o Cetea estará no mínimo por uma semana (de 08/04/2020 a 14/04/2020) em 
lockdown em atividades laboratoriais, todavia, pesquisadores estarão em teletrabalho para 
seguirem com as demandas necessárias e não deixarem os clientes desassistidos.  



 

 2/2 

Vol. 32 – nº1 
Janeiro | Fevereiro | Março | 2020 

 

Vale salientar que estamos atentos a todas as novas determinações, bem como às necessidades 
impostas. Dessa maneira, o cenário pode mudar a todo momento e, com isso, queremos sempre 
que os nossos clientes e mercados que sejam ligados diretamente ao nosso trabalho estejam a par 
da situação e possam se programar. Pensando nisso e no cenário atual, foram centralizados dois 
canais de comunicação, sendo esses, o site (https://ital.agricultura.sp.gov.br/cetea/contato) e 
diretamente o e-mail de atendimento a clientes externos rac.cetea@ital.sp.gov.br. Principalmente 
em nosso site, os clientes poderão encontrar toda e qualquer determinação futura do GESP e SAA 
que refletem diretamente em nossa (Cetea) atuação diária, bem como programações 
preestabelecidas, como por exemplo, de eventos, e na atuação do Ital como um todo.  

O cenário ainda é incerto e não conseguimos traçar efetivamente como serão os próximos dois 
meses, todavia, estamos dia a dia nos reinventando para atender o mercado com o que sempre 
fez parte de nossa visão, a excelência. Esperamos que o segundo semestre seja melhor e que, com 
ele, a pesquisa seja ainda mais reconhecida, bem como o nosso conhecimento seja passado 
adiante. Temos a confiança de que a situação passará e esperamos que em breve todas as nossas 
atividades sejam normalizadas. Desde já, agradecemos imensamente a todos os parceiros, 
colaboradores e demais pessoas que estiveram sempre dispostos a colaborar. Contem com a 
gente! 

Sílvia Dantas 
Diretora  

Centro de Tecnologia de Embalagem 
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