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30% do marisco 
de Guangdong 
contaminado
Uma inspecção de segu-
rança alimentar da Ad-
ministração Nacional de 
Alimentos e Drogas de 
Guangdong, revelou que 
30% do marisco de res-
taurantes da região não 
cumpre os critérios de hi-
giene. De acordo com as 
autoridades, esse maris-
co encontrado num terço 
dos mercados de Zhuhai e 
Shantou contém uma dro-
ga proibida que é espalha-
da em conchas e peixes e 
pode provocar danos gra-
ves no estômago. Na “lista 
negra” de restaurantes es-
tão incluídos oito estabele-
cimentos de Zhuhai muito 
frequentados por cidadãos 
de Macau. O Instituto para 
os Assuntos Cívicos e Mu-
nicipais (IACM) está preo-
cupado com o assunto e 
reiterou que o marisco im-
portado para a RAEM está 
sujeito a dupla fiscalização 
no Continente e em Macau. 
Uma inspecção do IACM 
já descartou um eventual 
problema no marisco im-
portado para o território. 
Já o Centro Tecnológico 
de Inspecção Sanitária e 
Quarentena de Zhuhai sa-
lientou que o sistema de 
fiscalização sobre a segu-
rança alimentar garante a 
segurança dos alimentos 
fornecidos a Macau, mas 
admitiu que o comércio 
ilegal tem perturbado a or-
dem no mercado de maris-
co local.
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Sérgio Terra
No Brasil

Susana Chou 
mencionada nos
“Panama Papers” 
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lei tem servido
de muito pouco 
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Hotéis da RAEM podem
“fazer mais” pelo ambiente

São Paulo desafia IPIM 
para aliança estratégica
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