Rio de Janeiro, 04/11/14
NOTA DE ESCLARECIMENTO
A Frescatto Company vem, através desta, prestar esclarecimentos sobre as informações que foram
divulgadas pela imprensa que cita a presença de mercúrio acima do preconizado em legislação no produto
Posta de Cação 500g, marca Frescatto, lote J14-0107.
1)

Sobre o acúmulo de metais pesados em pescados predadores

O acúmulo de metais pesados, dentre eles o mercúrio, em pescados predadores se dá tanto através da
alimentação em seu habitat natural, quanto pelo metal presente na água que lhe passa pelas guelras. Na
cadeia produtiva da empresa não há qualquer processo que envolva o uso de mercúrio capaz de agravar o
acúmulo natural desse metal.
2)

Todo cação comercializado pela empresa é importado

Importante ressaltar que todo e qualquer pescado importado vendido no Brasil, só entra no país
mediante apresentação de um certificado sanitário feito pelo órgão regulador do país de origem, cuja emissão é
condicionada ao atendimento às normativas do Codex Alimentarius, fórum internacional de normatização do
comércio de alimentos estabelecido pela Organização das Nações Unidas (ONU).
Portanto, todos os produtos comercializados pela Frescatto Company, sejam eles importados ou não,
atendem às normas de qualidade e segurança de alimentos exigidas pelo Ministério da Agricultura.
3)

Sobre análises de metais pesados

As análises de metais pesados são feitas periodicamente pela empresa, através de seu Programa de
Qualidade, auditado pelo Ministério da Agricultura, que também realiza análises periódicas, feitas em todas as
empresas de pescados.
O resultado da análise feita em setembro de 2014 para a Posta de Cação da Frescatto, pelo laboratório
Food Intelligence, especializado na análise de alimentos e certificado pelo Ministério da Agricultura, foi de
0,59mg/Kg, ou seja, totalmente dentro do limite permitido de 1,00mg/Kg.

4)

Sobre o Lote J14-0107

Comunicamos que todos os procedimentos necessários já foram tomados para a retirada de qualquer
produto remanescente do lote J14-0107 da Posta de Cação 500g do mercado.
Informamos ainda que trata-se de um problema pontual de uma pequena parte da matéria prima, e
que, em carta oficial, o Ministério da Agricultura atesta que, com exceção do lote suspenso cautelarmente,
todos os lotes de Cação, inclusive da Posta de Cação 500g, podem ser comercializados normalmente.
A Frescatto Company, presente no mercado há 70 anos, preza pela qualidade de seus produtos e
transparência no relacionamento com seus clientes. Seguiremos realizando, como de praxe, todas as ações

preventivas e intensificaremos a periodicidade das análises internas de metais pesados. O respeito aos nossos
consumidores, clientes e colaboradores é um compromisso da empresa desde sempre e continuará permeando
todos os nossos processos e ações. Afinal, uma empresa não chega aos 70 anos, nem se consolida no mercado,
sem construir relacionamentos de verdade.
Por fim, informamos que os nossos canais de atendimento estão abertos, através do SAC 0800 333
3131 e email info@frescatto.com, para qualquer esclarecimento adicional.

Atenciosamente,

A Direção
Frescatto Company

