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Como evitar as intoxicações alimentares 
com dicas simples 

 Como organização da geladeira pode 
influenciar a saúde das pessoas 

 

Intoxicações alimentares 
ocorrem com muita frequência, 
no entanto existem maneiras 
fáceis de se evitá-las. Certos 
cuidados como lavar as mãos 
antes de se alimentar podem ser 
tomados no dia-a-dia e auxiliam 
na prevenção. 
LEIA MAIS 
 

 

 

A geladeira contribui para 
a conservação de muitos 
alimentos, mas deve haver 
certa organização para que 
isso ocorra. Certos 
cuidados devem ser 
tomados para que a saúde 
não seja prejudicada. 
LEIA MAIS 

Projeto de lei defende a presença de 
informações sobre agrotóxicos nos 
rótulos dos alimentos 

 10 alimentos com probióticos que trazem 
benefícios à saúde 

 

O Brasil é o maior 
consumidor de agrotóxicos 
do mundo, inclusive de 
alguns proibidos em outros 
países. Projeto de lei defende 
a presença de informações 
sobre essas substâncias nos 
rótulos dos alimentos.  LEIA 
MAIS  
 

 

 

Os probióticos são 
microrganismos importantes 
para a nossa saúde e podem 
ser encontrados em certos 
alimentos. Seu consumo 
regular traz benefícios para o 
organismo.  

LEIA MAIS 

Quão importante é a leitura dos rótulos 
dos alimentos 

 Alimentos que auxiliam na saúde do 
coração 

 

Nos rótulos dos alimentos 
existem informações importantes 
que o consumidor deve saber 
sobre aquilo que irá consumir. 
Baseado nessas informações é 
possível fazer escolhas em 
relação a sua saúde. 

 LEIA MAIS 
 

 

 

 Existem alimentos que 
contribuem para a saúde e o 
bom funcionamento do 
coração e devem ser 
consumidos com regularidade. 
Esses alimentos podem ser 
facilmente encontrados e 

incluídos na dieta.LEIA MAIS 
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