
 
            Ano II.  Edição, Nº11 • Março/2015 

 

Vigilância Sanitária do Rio determina 
normas para caminhões-pipa 

Amvisa de Macaé, RJ, faz alerta sobre as 
compras da Semana Santa  

 

O órgão municipal determinou que 
os caminhões-pipa deverão ser 
cadastrados na Cedae, e seguir as 
normas higiênico-sanitárias para o 
transporte e comercialização de 
água potável. Além disso, a VISA RJ 
também está ampliando o número 
de pontos de monitoramento da 
água que chega à torneira das casas.  
LEIA MAIS 

1. 
 

Equipes da Agência Municipal de 
Vigilância Sanitária de Macaé, no 
interior do Rio, estão intensificando as 
fiscalizações nos estabelecimentos que 
comercializam esses produtos, para 
verificar as condições de higiene, 
conservação e qualidade. A Amvisa 
também está disponibilizando 
orientações para o consumidor na 
hora da compra.   LEIA MAIS 

  

Água usada no preparo de alguns 
alimentos pode ser reutilizada  

Anvisa proíbe venda de 20 marcas de 
whey protein 

 

Reutilizar a água tem os seus 
benefícios.  Além da economia, a 
água usada para cozinhar um 
alimento pode ficar rica em 
vitaminas e minerais e assim 
enriquecer outro alimento. Aprenda 
como reaproveitar a água usada no 
preparo da comida.  LEIA MAIS    

A Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária testou 25 marcas de whey 
protein, os suplementos de proteína 
extraídos do soro do leite usado por 
atletas, após receber denúncias sobre 
irregularidades. Saiba quais marcas 
tiveram a comercialização suspensa. 
LEIA MAIS 

  

Fiperj elogia controle de qualidade do 
Mercado de Peixes de Macaé, no RJ 

Por causa da contaminação, debate sobre 
consumo de atum ainda dá voltas 

 

 

 

 O diretor-presidente da Fundação 
Instituto da Pesca do Estado do Rio 
de Janeiro (Fiperj) destacou o 
pioneirismo de Macaé na implantação 
do Plano de Controle da Qualidade do 
novo Mercado de Peixes do 
município. Está sendo elaborado um 
plano de ação, com cursos de boas 
práticas de manipulação de pescados 
e os boxes e as áreas de apoio do 
novo espaço receberão vistoria 
técnica contínua.  LEIA MAIS 

 

 

Há anos as mulheres grávidas têm sido 
alertadas sobre o consumo de atum 
por causa de preocupações com a 
exposição ao mercúrio. Mas um painel 
federal reacendeu o debate sobre os 
benefícios e riscos de comer atum e 
outros frutos do mar durante a 
gravidez. “Embora as mulheres 
precisem estar cientes dos tipos de 
peixe que estão comendo, há provas 
consistentes de que comer peixe é bom 
para o cérebro dos bebês.”  LEIA MAIS 
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