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ANVISA interdita lote de extrato de 
tomate com pelo de rato.  

Vigilância Sanitária interdita 
supermercado em Botafogo.  

 

 

A Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (ANVISA) interditou, 
por 90 dias, o lote 29H1 do 
Extrato de Tomate da marca 
Bonare, devido à presença de 
fragmentos de pelo de rato, 
acima do limite de tolerância 
estabelecido (1 em 100g). LEIA 
MAIS  

 

A Vigilância Sanitária do Rio 
interditou por falta de limpeza, o 
supermercado Mundial, localizado na 
Rua Voluntários da Pátria. A ação foi 
motivada pelo descumprimento do 
segundo termo de intimação. O 
estabelecimento só poderá ser 
reaberto após o cumprimento das 
exigências. LEIA MAIS    

     

Vigilância dá dicas para escolha de 
alimentos nas ceia de natal e ano novo 

Alimentos contaminados podem estragar 
festas de fim de ano 

 

A Vigilância Sanitária orienta os 
consumidores a estarem atentos à 
qualidade dos produtos disponíveis no 
comércio para as ceias de Natal e Ano 
Novo. Cuidados simples no momento 
da compra, do preparo e da ingestão 
dos alimentos podem garantir um fim 
de ano mais saudável. LEIA MAIS   

 

 

Festas de fim de ano nunca estão 
completas sem uma mesa farta. Peru, 
pernil, leitão, farofa e maionese são 
exemplos de pratos que não costumam 
faltar nestas comemorações. O grande 

problema é que muitas vezes causam 
uma enorme indigestão ou até pior.  
LEIA MAIS 

 
  

Brasileiro consome 5,2 litros de 
agrotóxico por ano 

Vigilância inicia operação verão no Rio de 
Janeiro 

 

O Brasil é campeão mundial no uso 
de agrotóxicos, cabendo a cada 
brasileiro o consumo médio de 5,2 
litros de veneno agrícola por ano. O 
dado foi divulgado por 
ambientalistas, quando é celebrado o 
Dia Internacional da Luta contra os 
Agrotóxicos.  LEIA MAIS 

 

A operação tem o perfil educativo, 
onde serão priorizadas as ações de 
orientação aos proprietários dos 
estabelecimentos que comercializam 
alimentos na orla, mas caso necessário 
haverá aplicação de autos de infração 
e multas. LEIA MAIS 
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