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Restaurantes que não fornecerem água 
filtrada de graça serão multados, decide 
Alerj. 

ANVISA adota Resolução para rotulagem 
de alimentos que provocam alergias.   

 
 

Foi aprovado pela Assembleia 
Legislativa do Rio (Alerj) nesta terça-
feira o estabelecimento de multa para 
restaurantes e bares que 
descumprirem a lei estadual 
2.424/95, que prevê o fornecimento 
gratuito de água filtrada aos clientes 
pelos estabelecimentos. LEIA MAIS 

1.  
 

Resolução ANVISA/DC Nº 26 de 
02/07/2015, dispõe sobre os 
requisitos para rotulagem obrigatória 
dos principais alimentos que causam 
alergias alimentares. Esta Resolução se 
aplica também as bebidas, 
ingredientes e aditivos alimentares, 
entre outros. LEIA MAIS 

  

Panorama das doenças provocadas pelo 
consumo de alimentos contaminados.  

Intoxicação alimentar afeta alunos em 
escola no Rio.  
 

 

A Organização Mundial da Saúde -
OMS, doenças provocadas por 
alimentos contaminados têm 
consequências negativas para saúde e 
economia dos países. A Associação 
Brasileira de Saúde Coletiva - ABRASCO 
revela que o Brasil lidera o ranking de 
consumo de agrotóxicos.  

LEIA MAIS  

Trinta e três das quarenta e seis crianças 
hospitalizadas após uma provável 
intoxicação alimentar, que ocorreu após 
a merenda numa Escola Municipal, na 
Zona Oeste do Rio, receberam alta 
médica e outras nove permanecem em 
observação. A Escola vai ficar fechada 
até conclusão da análise da Vigilância 
Sanitária. LEIA MAIS 

  

Estudo brasileiro sugere manteiga 
enriquecida para tratar Alzheimer. 

Alimentos que ajudam no sono e 
aceleraram o metabolismo. 

 
 

 
Alimento modificado aumenta 
atividade de enzima vinculada à 
memória. Pesquisa foi feita por equipe 
da USP e publicada em revista 
científica. O consumo de manteiga 
enriquecida com um tipo especial de 
ácido graxo extraído do leite ajuda no 
tratamento de pacientes na fase inicial 
do Alzheimer. LEIA MAIS 

 

 

 
Melhores alimentos para consumir 
antes de dormir. Tradução feita por 
Vivian Schwaab Sobral e Ismar Araújo 
de Moraes (Artigo Original - Best 
Bedtime Foods to Promote Sleep and 
Boost Metabolism, Part of the Boosting 
Your Metabolism For Dummies Cheat 
Sheet, By Rachel Berman.) 
 LEIA MAIS 
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