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BITS Ciência - Vigésima primeira edição,
entrevista com o professor Ismar Moraes

Bares e hotéis começam a ser
inspecionados para Olimpíada no Rio

Em entrevista dada para a “Bits Ciência”,
Revista de Divulgação
Científica, Inovação e
Tecnologia da UFF, o
professor
Ismar
esclareceu
alguns
assuntos sobre o projeto que promove na
Universidade Federal Fluminense. Veja o
vídeo na integra. ASSITA O VÍDEO

De acordo com a Vigilância do Rio de
janeiro, hotéis, restaurantes e bares já
começaram a serem catalogados para
futuras inspeções. Aqueles que não se
adequarem as normas serão autuados
com multas ou terão mercadorias
apreendidas. LEIA MAIS

Vacinação contra a hepatite A começa
segunda-feira no Rio de Janeiro
A partir desta segunda-feira, a vacina
contra a hepatite A passa a ser oferecida
em todas as clínicas da família e centros
municipais de saúde do Rio. A expectativa
é vacinar de 86 mil e 500 crianças na faixa
de 2 anos. LEIA MAIS
Agência municipal de vigilância interdita
supermercado e farmácia em Macaé, no RJ
Os alimentos que foram encontrados no
mercado estavam sob más condições de
acondicionamento, e na farmácia não
havia nenhum responsável técnico ou
farmacêutico. LEIA MAIS

Agosto: o mês do aleitamento
Desde 1981 no Brasil, agosto é o mês da
promoção do aleitamento materno,
coincidindo com a semana mundial,
realizada no mesmo período. Vale
ressaltar a importância desse alimento e
de seus derivados. LEIA MAIS
Vigilância sanitária intensifica inspeção
sobre alimentos lácteos em apoio a
semana do aleitamento materno
A vigilância do Rio de Janeiro
intensificou a fiscalização em produtos
a base de leite e derivados além de
produtos
como
mamadeiras
e
chupetas. Tudo será feito com base na
NBCAL, que está prevista na ANVISA.
LEIA MAIS
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