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O papel das embalagens na preservação da 
segurança dos alimentos. 

Feirantes buscam alternativas para 
reaproveitar alimentos.   

 

Quando o assunto é embalagem, é 
preciso atentar para produtos 
inovadores,  que preservem o 
alimento e garantam sua 
integridade, qualidade e segurança 
desde a indústria até a mesa do 
consumidor. LEIA MAIS 
 

 Feirantes de Volta Redonda 
(RJ)  buscam  alternativas 
para reaproveitar os 
alimentos. Segundo a 
Fundação Getúlio Vargas, 
30% dos alimentos são 
jogados no lixo.  LEIA MAIS 

Guia para montar horta orgânica em casa, 
mesmo com pouco espaço.  

Contaminação cruzada: um dilema nas 
cozinhas profissionais.  

 

 A qualidade dos alimentos 
consumidos cresce na lista de 
preocupação dos brasileiros.  
Para alguns, a melhor opção 
continua sendo uma horta caseira 
e não é necessário muito espaço 
para produzi-la. Confira como 
montar uma!  LEIA MAIS  
 

 A higiene deve ser o primeiro 
objetivo a se pensar no 
preparo, armazenamento e 
entrega dos alimentos. Casos 
de intoxicação podem ser 
muito graves.   A saúde do 
consumidor deve ser sempre 
priorizada. LEIA MAIS 

Ceará regista 14 surtos de Doenças 
Transmitidas por Alimentos.  

Parasitos encontrados em peixes no rio 
Jaguaribe são identificados.  

 

Entre janeiro e março de 2017, o 
Ceará registrou 14 surtos de 
Doenças Transmitidas por 
Alimentos, causadas pela 
ingestão de alimentos ou água 
contaminados por bactérias, 
fungos, vírus e parasitos.  LEIA 
MAIS  
 

 

O Laboratório Central de 
Saúde Pública do Estado do 
Ceará recebeu amostras de 
peixes infestados por larvas 
e a classificação foi feita pelo 
Laboratório de Inspeção e 
Tecnologia do Pescado da 
UFF. LEIA MAIS 
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