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De tempos de carne fraca
Carne fraca, leite adulterado, vegetais com excesso
de
agrotóxicos.
A dura realidade nos adverte: estamos vivendo tempos
em que a tentativa de uma alimentação saudável pode fazer mal à nossa saúde.
A questão alimentar é assunto tão importante que o artigo 225 da Constituição Federal, em seu parágrafo 1º, inciso V, dispõe que incumbe ao
Poder Público controlar a produção, a comercialização e o
emprego de técnicas, métodos
e substâncias que comportem
risco para a vida, a qualidade
de vida e o meio ambiente.
Interessante registrar que,
em março de 2016, o Ministério
Público do RS visando a defesa
dos consumidores gaúchos, lançou o Programa de Segurança
Alimentar. A força-tarefa de tal
programa já atuou em aproximadamente 60 municípios. So-

mente em Erechim, um dos últimos municípios alvo de inspeção,
foram apreendidas 03 (três) toneladas de produtos inadequados para consumo. A vistoria detectou, entre as principais irregularidades, produtos vencidos,
sem registro de procedência e
armazenamento inadequado.
Em meados do mês passado
tomamos conhecimento de uma
nova e polêmica operação da
Polícia Federal: a Operação Carne Fraca. Descoberto enorme
esquema de propinas em que
apadrinhados políticos, fiscais
corruptos e produtores inescrupulosos burlam a fiscalização
sanitária em frigoríficos.
A imagem do importante setor produtor de carnes ficará
por bom tempo com a imagem
arranhada nos mercados interno e externo, com consequentes prejuízos financeiros e criação de barreiras contra este
produto brasileiro.
Embora o foco preferencial
dos meios de comunicação tenha sido o aspecto econômico-

financeiro, cabe ressaltar a
adoção de novas regras de inspeção sanitária com a previsão
de punições mais severas.
Bons tempos aqueles em
que a expressão "a carne é fraca" significava apenas que o
caráter de determinadas pessoas era fraco, propenso a cair
em tentação.
Aliás, por falar em tentação,
lembro que no Congresso, um
grande grupo da desacreditada classe política pretende nos
apresentar mais um prato indigesto: uma enorme pizza
calabresa com perdão do caixa dois, extinção de processos,
eleição em lista fechada, e
aprovação da "Emenda Raupp", entre outras coisas. Permaneçamos atentos!
Corrupção generalizada,
falta de fiscalização e impunidade servem como terreno
fértil para a prosperidade deste tipo situação.
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