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A carne brasileira é carne forte.   China retoma procedimentos de 
importação de carne brasileira.   

 

Nota do Projeto de Extensão em 
Segurança de Alimentos da 
Universidade Federal Fluminense 
sobre a operação da polícia federal 
denominada “Carne Fraca”. 
Entenda o que realmente 
aconteceu e o porquê de 
podermos confiar na carne 
brasileira! LEIA MAIS 
 

 Ministério da Agricultura 
Pecuária e Abastecimento 
(MAPA) divulgou nota na 
qual afirma que a decisão do 
governo chinês pode ser 
vista como um atestado 
categórico da solidez do 
sistema sanitário brasileiro. 
LEIA MAIS 

Saiba como escolher o pescado para as 
refeições da Quaresma.  

Alimentação incorreta é grande causa de 
mortes por doenças cardiovasculares.   

 

 Entre outras medidas, é 
fundamental escolher um 
estabelecimento limpo, verificar   
se os funcionários têm cuidados 
com a higiene e, principalmente, 
observar se o pescado está 
mantido na temperatura correta. 
LEIA MAIS  
 

 A alimentação desajustada 
responde por 45% das 
mortes por doenças 
cardiovasculares nos EUA,   
sendo o sódio o maior 
causador de complicações. E 
essa também é uma 
realidade brasileira. LEIA 
MAIS 

Medidas simples de higiene podem evitar 
diarreia.  

Rotulagem de lactose em alimentos tem 
regra publicada.  

 

Segundo a diretora de Vigilância 
em Saúde da Fundação Municipal 
de Saúde (FMS), a falta e 
saneamento básico e a falta de 
cuidados de higiene com as mãos 
são os principais fatores 
responsáveis pelo aumento de 
casos de diarreia. LEIA MAIS  
 

 

Presença de lactose deverá 
ser declarada nos rótulos 
dos alimentos de forma clara 
e legível. Qualquer alimento 
que contenha lactose em 
quantidade acima de 0,1% 
deverá conter a expressão 
“Contém lactose”. LEIA MAIS 
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