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Avanti revela extenso recall de camarões
dos EUA pode custar até US $ 9 milhões
Por Neil Ramsden

20 de agosto de 2021 09:51 BST

Advertisement

A indiana Avanti Frozen Foods revelou que seu extenso recall de produtos
vendidos aos Estados Unidos custou até agora mais de US $ 500.000, com esse
valor aumentando à medida que mais produtos são recuperados.

O recall de vários produtos de camarão congelados emitidos pela primeira vez
em junho, e depois expandidos para cobrir alguns sushi, ocorreu devido a uma
suspeita de surto de salmonela. Em uma atualização corporativa, a empresa - na
qual o Thai Union Group detém uma participação de 55% - analisou toda a
extensão do recall:

"Esses produtos recolhidos constituíram 177.242 [toneladas] avaliadas em INR
16.11 crores [$ 2,17 milhões]. Dos produtos recolhidos, 36.258 t avaliadas em

Fábrica da Avanti Frozen Foods em Andrah Pradesh. Crédito: Louis Harkell / Undercurrent News
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INR 4.10 crores [$ 551.363] foram recebidos de volta e destruídos ou em processo
de destruição".

O recall foi emitido em 25 de junho de 2021, e os números acima eram de 10 de
agosto de 2021. Os $ 551.363 foram "baixados nas demonstrações �nanceiras do
primeiro trimestre do exercício �scal de 22" e a devolução posterior de produtos,
se houver, será avaliada e cobrados à medida que as reclamações são recebidas,
disse Avanti.

Os produtos em questão foram processados   pela Avanti entre 23 de outubro de
2020 e 11 de novembro de 2020, e foram distribuídos nos Estados Unidos do �nal
de dezembro daquele ano ao �nal de fevereiro de 2021. 

No entanto, o recall foi posteriormente estendido aos produtos importados até
maio de 2021, cobrindo mais 613,9 t de camarão no valor de US $ 6,74 milhões,
disse a empresa. Ao todo, então, o recall cobre produtos no valor de US $ 8,9
milhões.

"Espera-se que os detalhes precisos de quantidade e valor dos produtos
devolvidos / destruídos sob este recall sejam recebidos no devido tempo e serão
avaliados para tomar as medidas adequadas."

Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA, ou CDC, identi�caram
nove casos de salmonela, com "pelo menos um caso" associado aos produtos
recolhidos.

Avanti disse que tomou várias medidas para fortalecer os sistemas e
procedimentos para garantir o controle de qualidade estrito em vários estágios
de processamento, incluindo a contratação dos serviços de "especialistas em
segurança alimentar, saúde pública e conformidade regulatória dos EUA".

Ela não acredita que sua reputação será afetada pelo recall, citando seu
"histórico de longa data e sem mácula".
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