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Ponto de vista: Segurança de alimentos 

Em artigo para o 

jornal O Fluminense, 

o Professor Ismar 

Araújo de Moraes 

comentou sobre o 

Curso para 

Manipuladores de Alimentos, oferecido 

pelo Projeto de Extensão Universitária em 

Segurança de Alimentos da UFF. LEIA MAIS  

ANVISA faz consulta pública para definir 

mudanças na rotulagem de alimentos 

Mudança visa a listagem de substâncias no 

rótulo de produtos. O cidadão poderá 

acessar o portal da ANVISA e enviar seus 

comentários e sugestões através de um 

formulário disponível no próprio site. LEIA 

MAIS 

Vigilância Sanitária encontra bactérias em 

alimentos servidos em estádio da Copa 

Os alimentos contaminados foram servidos 

na Arena Pernambuco. Durante a partida 

entre Itália e Costa Rica, 82 pessoas se 

sentiram mal e foram atendidos no posto 

médico do estádio.  LEIA MAIS 

ANVISA disponibiliza em seu site curso 

para manipulação de alimentos 

O curso está disponível desde o dia 

18/06 no site da instituição e possui 

carga horária de 12 horas distribuídas 

em oito módulos, além de ser gratuito. 

O público alvo é donas de casa, 

empregadas domésticas e funcionários 

de estabelecimentos de alimentos.  LEIA 

MAIS 

Comidas típicas de São João também 

podem causar problemas para a saúde 

Reportagem tem o objetivo de orientar 

a população sobre os riscos que as 

comidas típicas das festas de São João, 

muito comuns nessa época do ano, 

podem oferecer. LEIA MAIS 

Ponto de Vista: Veterinários na Inspeção 

de Alimentos 

Artigo visa esclarecer e conscientizar a 

população sobre a importância da 

atuação do Médico Veterinário na 

inspeção de alimentos, garantindo, 

assim, a qualidade dos alimentos e 

protegendo a saúde humana. LEIA MAIS 
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