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A Proteste — Associação de Consumido-
res testou 19 marcas de azeite extravir-
geme constatou que 58%delas não são o
que dizem ser. Quatro, aliás, sequer po-
dem ser chamadas de azeite de oliva. Se-
gundo o teste, as marcas Figueira da Foz,
Tradição, Quinta d’Aldeia e Vila Real são
o que se chama azeites lampantes, uma
mistura de óleos refinados. Apenas oito
dasmarcas testadasapresentamascarac-
terísticas de fato de um azeite extravir-
gem, que tem acidez de até 0,8%. São
elas: Olivas do Sul, Carrefour, Cardeal,
Cocinero, Andorinha, La Violetera, Vila
Flor e Qualitá. Os outros sete (Borges,
Carbonell, Beirão, Gallo, La Espanhola,
Pramesa e Serrata) são apenas virgens,
com acidez de 0,8% até 2%. Dos quatro
testes já realizados pela entidade com
azeite, este foi o que teve o pior resultado.
— Além de propaganda enganosa, os

fabricantes estão vendendo ao consumi-
dor umproduto de qualidade inferior ao
que está dito na embalagem — ressalta
Fernanda Ribeiro, coodenadora ténica
daáreadeAimentos e SaúdedaProteste.
As propriedades antioxidantes do

azeite de oliva são o principal atrativo do
produto, devido ao efeito benéfico à saú-
de. Mas, para que o azeite mantenha su-
as características, é importante que ele
não sejamisturado a outras substâncias,
destaca o estudo. Os quatro produtos
desclassificados pela entidade são, na
verdade, uma mistura de óleos refina-
dos, com a adição de outros óleos e gor-
duras. Em diversos parâmetros de análi-
se, essas marcas apresentaram valores
que não estão de acordo com a legisla-
ção vigente.Os outros sete não chegama
cometer fraude como essas, mas tam-
bém não podem ser vendidos como ex-
travirgens, pois em análises sensoriais,
de sabor e odor, não têm as característi-

cas exigidas, além do fato de a acidez es-
tar acima do 0,8%, limite para ser consi-
derado extravirgem. Fernanda destaca,
no entanto, que os produtos não têm
problema de qualidade,mas o fato é que
os consumidores não estão levandopara
casa o que diz o rótulo.
A nutricionista Rita Melo explica que,

quantomais baixa a acidezdoazeite,me-
lhor ele é para a saúde, pois maiores são
os seus efeitos para a redução do coleste-
rol ruim e o aumento do bom colesterol:
— Por outro lado, se você acha que

está usando um azeite extavirgem e na
verdade está usando um outro tipo de
gordura, pode estar sobrecarregando o

fígado, piorando suas taxas de coleste-
rol e gorduras ruins. Há todo um im-
pacto sobre o organismo.
OGLOBOprocurou os quatro represen-

tantesdosóleosdesclassificados.A impor-
tadora da marca Quinta D’Aldeia, a Sales,
informou que busca esclarecer “divergên-
cias” comaProteste, garantiuqueo lote80
usadopara os testes “encontra-se emcon-
sonância com a legislação” e informou
que está à disposição para realizar contra-
prova do teste da entidade. A Angel, im-
portadoradaVilaReal, e a importadorada
Figueira da Foz não responderamaté o fe-
chamentodestaedição.ATradiçãonãote-
ve representante localizado. l

Quatro fabricantes avaliados pela Proteste sãomistura de óleos
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-PORTO ALEGRE- Depois da adição
de ureia com formol no leite, o
Ministério Público (MP) do Rio
Grande do Sul detectou ontem
na região noroeste do estado,
durante a terceira fase da ope-
ração Leite Compen$ado, o uso
de água oxigenada na adultera-
ção do produto por parte de
umaempresa transportadora. A
água oxigenada era adicionada
em lotes de leite azedo para
permitir a reutilização pelos
atravessadores. Os promotores
também investigam denúncias
do uso de soda cáustica e bicar-
bonato de sódio na fraude.
As diligências foram feitas nas

cidades de Três de Maio e Nova
Candelária, perto da divisa com
Santa Catarina. Foram cumpri-
dos cinco mandados de busca e
apreensão. Segundo o promotor
Mauro Rockenbach, responsável
pelas investigações, foram en-
contradas notas fiscais que com-
provam a compra de 400 quilos
de hidróxido de sódio (soda
cáustica) e 110 quilos de peróxi-
do de hidrogênio (água oxigena-
da), além de uma quantidade
menor de bicarbonato de sódio,
pela Transportes Reidel &Dias.
A fraude foi detectada a partir

de informações das fabricantes
de leite LBR e Mallmann, que
compravam leite da Reidel. Três
relatórios do laboratório de uma
universidade, credenciada pelo
MinistériodaAgricultura, indica-
rampresençadeáguaoxigenada,
oqueéproibidopelasnormasda

Anvisa. Segundo Rockenbach,
como a fraude foi descoberta pe-
las próprias indústrias de benefi-
ciamento,époucoprovávelquea
contaminação possa ter chegado
aos consumidores.
Segundo a investigação, o res-

ponsável pela fraude é o trans-
portadorAirton JacóReidel.Com
aajudadamulher, RejaneDias, e
dos sobrinhos Roberto Carlos
Baumgarten e Laércio Rodrigo
Baumgarten, o transportador fa-
zia a adulteração em um galpão
com três resfriadores após cole-
tar o leite de produtores rurais e
antes de entregar à indústria.
A prisão temporária dos sus-

peitos, solicitada peloMP, foi ne-
gadapela Justiça.MasReidelaca-
bou detido por porte ilegal de ar-
ma e transferido para a delegacia
deTrês deMaio.O suspeito disse
que não tinha advogado e que se
manifestaria apenas em juízo.
— Temos escutas telefônicas

em que os investigados falam
claramente sobre a adição de
água oxigenada no leite, comde-
talhes sobre quantidades adicio-
nadas— explicou Rockenbach.
De acordo comopromotor, o

fraudador construiu um gal-
pão com porta de correr que
ocultava os caminhões usados
para transportar o produto
adulterado. Rockenbach disse
que a quadrilha ficou cerca de
15 dias inoperante no fim de
maio, após a segunda etapa da
Operação Leite Compen$ado.
A água oxigenada é usada para

estabilizar a açãobactericida que
deteriora o leite. O grupo com-
prava leite prestes a vencer por
preçoaté 50% inferior aodomer-
cado e, após a adulteração, re-
passava a matéria-prima para a
indústria. A substância química
elimina as vitaminas A e E e, em
altas concentrações, prejudica a
flora intestinal. l

AZEITES LAMPANTES (não podem ser considerados
azeites de oliva, pois são uma mistura de óleos)
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Têm de 0,8%
a 2% de acidez,

ou seja, são
virgens
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