País tem novo escândalo de leite contaminado
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Autoridades chinesas dizem que estão se preparando para adotar medidas drásticas contra o
leite contaminado com melamina, depois que o escândalo em torno dos produtos
contaminados, que provocou doenças em centenas de milhares de crianças dois anos atrás e
que afetou a reputação da China no exterior, reapareceu.
No começo desta semana os meios de comunicação oficiais exigiram uma varredura intensiva
para identificar produtos contaminados, quando se soube que algumas das companhias
envolvidas no escândalo de 2008 reciclaram o leite em pó contaminado e o transformaram em
laticínios, em vez de destruí-lo, como havia sido ordenado por Pequim. O leite em pó acrescido
de melamina causou no mínimo seis mortes em 2008 e fez 300 mil bebês adoecerem.
Produtos acrescidos da substância - que normalmente é usada em plásticos e fertilizantes, mas
que foi acrescida ao leite para incrementar seu conteúdo protéico aparente - foram
encontrados em alimentos em várias províncias da China.
A agência de notícias oficial Xinhua informou na segunda-feira que os laticínios de pelo menos
cinco produtores em províncias diferentes foram removidos das prateleiras devido à
contaminação com melamina. Algumas apreensões de produtos ocorreram há vários meses,
mas só agora foram divulgadas, causando preocupação quanto a uma operação governamental
destinada a acobertar problemas de qualidade alimentar.
Autoridades locais teriam acobertado relatos de doenças graves causadas pela melamina em
2008, adiando a notificação dos casos a Pequim até depois da Olimpíada, para evitar causar
dano à imagem do país.
O ministro da Saúde da China, Chen Zhu, afirmou nesse fim de semana que as inspeções
serão intensificadas para impedir que as empresas de laticínios reciclem o leite em pó
contaminado com melamina.
"Algumas poucas empresas e pessoas inescrupulosas ainda colocam o lucro acima da
consciência e negligenciam a saúde pública, mesmo com [o governo] tendo lançado uma
repressão de alto grau pela segurança alimentar", segundo um comunicado divulgado pela
Xinhua, após um encontro governamental sobre segurança alimentar.
As notícias chegam quando indústria chinesa de laticínios - que se expandiu rapidamente nos
últimos anos aproveitando-se do gosto que os residentes de alta renda desenvolveram pelo
leite, iogurte e outros produtos derivados - começava a recuperar-se do escândalo que
prejudicou profundamente sua imagem com os consumidores na China e resto do mundo.
Chen Lianfang, analista especializado no setor na Beijing Orient Agribusiness Consultants,
afirmou que os produtos contaminados com melamina começaram a reaparecer no mercado na
segunda metade de 2009, em parte como resultado do forte aumento nos preços do leite cru,
após a demanda dos consumidores começar a recuperar-se do escândalo com a melamina.
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 3 fev. 2010, Primeiro Caderno, p. A10.

