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Pelo menos cem restaurantes são OMS alerta que doenças transmitidas por
fechados mensalmente, diz Vigilância alimentos matam 351 mil por ano.
Sanitária.
De acordo com o superintendente
da Vigilância Sanitária Municipal do
Rio, Luiz Carlos Coutinho, só na
capital carioca, pelo menos cem
restaurantes e lanchonetes têm sido
fechados mensalmente (três por dia,
em média), para se adequar às
1.
exigências da saúde pública. LEIA
MAIS

ANVISA proíbe azeite
empresa Olivenza.

de

oliva

A Organização Mundial da Saúde
(OMS) alertou que as doenças
transmitidas por alimentos mataram
351 mil pessoas no mundo em 2010.
Um relatório da ONU sobre o assunto
calcula que o número de infecções
globais, causadas pelo consumo de
comida estragada, chegou a 582
milhões. LEIA MAIS

da Médicos veterinários exercem função
fudamental na segurança de alimentos.

A ANVISA proibiu a distribuição e a
comercialização do lote 13F19 do
produto Azeite de Oliva Extra
Virgem fabricado pela Olivenza
Indústria de Alimentos Ltda. Dois
laudos da Análise Fiscal indicaram
que o produto pode ter sofrido
adulterações. LEIA MAIS

O dia mundial da saúde trouxe
discussões acerca do tema prioritário
escolhido esse ano pela OMS, a
segurança de alimentos O que muitos
não sabem, é que o tema está
diretamente ligado a profissão de
medicina
veterinária.
“Falta
informação às pessoas”. LEIA MAIS

Ministério
estuda
descentralizar Ministério Público do Trabalho investiga
fiscalização da produção de alimentos.
máfia que alicia chineses para trabalho.

1.

O Ministério da Agricultura está
verificando a possibilidade de
descentralizar a fiscalização sanitária
na produção de alimentos de origem
animal. O anúncio foi feito, pela
ministra Kátia Abreu (PMDB). A idéia
é que o controle da produção,
atualmente realizado pelo Serviço de
Inspeção Federal (SIF), passe a ser
feito
pelas
empresas,
ficando
responsáveis pelo autocontrole dos
procedimentos. LEIA MAIS

Durante
uma
investigação
de
comerciantes chineses acusados de
aliciar pessoas para o trabalho escravo,
por procuradores do Ministério
Público do Trabalho, no Rio, em uma
das pastelarias visitadas, foram
encontrados
cachorros
mortos
congelados em caixas de isopor, que
segundo o depoimento do dono do
estabelecimento, a carne dos animais
era utilizada na produção de pastéis e
outros salgados. LEIA MAIS
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