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Mais de 50% dos salgados recolhidos em 
pastelarias do Rio estão contaminados.  

Vigilância Sanitária interdita o 
supermercado Extra e o Habib’s. 

 

 

Os primeiros resultados dos laudos 
sobre os salgados recolhidos em 
pastelarias do Rio, denunciadas por 
irregularidades, constataram que 
entre as bactérias detectadas, os 
exames chamaram a atenção para a 
presença de grande quantidade de 
Escherichia coli, indicativa de 
contaminação por fezes.  LEIA MAIS 
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Em atendimento às reclamações dos 
consumidores, através da Central 1746 
da Prefeitura do Rio, a Vigilância 
Sanitária interditou o supermercado 
Extra e o restaurante de fast food 
Habib’s, localizados na Estrada do 
Galeão, na Ilha do Governador, ambos 
por falta de higiene.  LEIA MAIS 

  

Rótulos deverão ter informações mais 
detalhadas sobre alimentos alergênicos.   

Câmara aprova projeto que muda rótulo 
de produtos transgênicos.  

 

 

Catorze meses após o início da 
campanha #poenorotulo, a ANVISA 
fez uma audiência pública com 
indústrias, médicos, ativistas da 
causa e mães de filhos alérgicos aos 
principais componentes de ovo, 
leite, soja, trigo, peixe, crustáceos, 
amendoim e oleaginosas para 
debater a questão.  LEIA MAIS   

 

 
  

Atualmente todos os produtos com 
qualquer percentual de substância 
transgênica precisam ter na 
embalagem um símbolo de um 
triângulo amarelo preenchido por um 
“T” maiúsculo. A proposta que segue 
para o Senado substitui o símbolo 
pelos dizeres “contém transgênico”. 
LEIA MAIS 

  

O “alarmante” uso de agrotóxicos no 
Brasil, atinge 70% dos alimentos.  

Intoxicação x Toxinfecção Alimentar e 
seus vilões.  
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 Desde 2008, o Brasil ocupa o 
primeiro lugar no ranking mundial de 
consumo de agrotóxicos. Enquanto 
nos últimos dez anos o mercado 
mundial desse setor cresceu 93%, no 
Brasil esse crescimento foi de 190%, 
de acordo com dados divulgados pela 
Anvisa. O Ministério Público Federal 
enviou um documento à Anvisa 
fazendo algumas recomendações.  
LEIA MAIS 

 

 

Será que sabemos realmente quando 
estamos frente à um caso de 
intoxicação alimentar? E quando o 
problema envolve uma toxinfecção 
alimentar? Quais os vilões que podem 
levar a cada caso, e como fazer para se 
prevenir? Nosso link pode lhe 
esclarecer dúvidas e confirmar sobre 
essas questões, basta clicar e descobrir.  
LEIA MAIS 
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