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PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA

NÃO HÁ MAIS DESCULPA PARA NÃO DENUNCIAR
INCIDENTES GRAVES DE SEGURANÇA ALIMENTAR
ONDE QUER QUE ACONTEÇAM NO MUNDO
O Whistleblower Food Safety Incident Report Site, disponível num número crescente de
idiomas, ajudará qualquer pessoa que trabalhe na indústria alimentar e de bebidas em qualquer
lugar do mundo a relatar anonimamente incidentes graves de segurança alimentar, sem o risco
de ser identificado.
(Viena, Áustria) 1 de dezembro de 2021 – A Global Harmonization Initiative (GHI) is
pleased to announce that the Whistleblower Food Safety Incident Report Site tem o prazer
de anunciar que o Site de Relatório Denúncias de Incidentes de Segurança Alimentar está
já disponível em mais de 30 idiomas. Disponível em: https://whistle.globalharmonization.net para
qualquer pessoa, em qualquer país, que trabalhe na indústria alimentar e de bebidas.
Até agora, nunca houve um sistema de relatório global para questões de segurança alimentar
que, além disso, fosse realmente anônimo. Como um impedimento para fornecedores de
alimentos inescrupulosos, a Global Harmonization Initiative lançou o site Whistleblower Food
Safety Incident Report em agosto deste ano. Lançado originalmente em inglês internacional,
agora está disponível em mais de 30 idiomas.
Não há mais desculpa para não denunciar problemas graves de segurança alimentar que possam
prejudicar, adoecer ou mesmo causar a morte dos consumidores. Portanto, incentivamos as
pessoas que trabalham para empresas de alimentos e bebidas, em qualquer lugar do mundo, a
relatar as preocupações que têm com a segurança do produto que é produzido.
Você deixaria sua família comer o produto que você faz no trabalho? Se não, então por
que não? Isso representa um risco para a saúde das pessoas que o consomem? Em caso
afirmativo, agora você tem uma maneira de relatar isso anonimamente.
O sítio multilingue de relatórios está disponível em: https://whistle.globalharmonization.net/.
Qualquer pessoa que opte por relatar um incidente pode ter a certeza de que o seu relatório é
anónimo - na verdade, nem mesmo a GHI sabe quem apresentou um relatório. Isto é para
proteger a identidade dos denunciantes.
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Explicado na área de Perguntas frequentes do site, há uma série de regras simples que os
denunciantes devem seguir (consulte https://whistle.globalharmonization.net/faq). Isso garante
que os denunciantes não sejam rastreados pelos provedores de rede. Por exemplo, não use os
dispositivos ou redes de sua empresa para preencher o formulário, use as páginas privadas
"anônimas" do navegador e não mencione nada que possa identificá-lo. Dessa forma, você pode
estar seguro em saber que sua identidade está protegida.
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