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Dicas para comprar pescados com qualidade 
e segurança. 

Salmonela: saiba quais os riscos à 
saúde e como evitar a contaminação. 

 

Na Semana Santa o consumo de 
pescados aumenta e é preciso 

cuidado ao comprá-los. É importante 
levar em conta certos cuidados no 
momento de comprar e preparar esse 
tipo de produto para garantir a 
segurança e a qualidade destes. 

LEIA MAIS 
 

 

Salmonela é uma bactéria 
que pode ser encontrada 
na carne de aves e em 
ovos e que traz riscos à 
saúde humana. Para evitar 
esses riscos é preciso 
tomar certos cuidados. 
 LEIA MAIS 

Maneira correta de lavar frutas e verduras. Alguns cuidados na compra e consumo 
de alimentos. 

 

Frutas e verduras contaminadas 
podem causar doenças muito 
graves. Essa contaminação pode 
ser evitada ao se higienizar 
corretamente esses alimentos 
LEIA MAIS  
 

 

Na hora de comprar os 
alimentos para a casa e até 
mesmo no momento de 
escolher um local na rua para 
se alimentar é preciso tomar 
certos cuidados, para assim 
diminuir os riscos à saúde. 

LEIA MAIS 

O que fazer ao comprar alimentos 
estragados. 

Consumidores estão mais atentos na 
hora de comprar carne. 

 

Ao comprar um alimento estragado 
muitas pessoas apenas descartam-no. 
Mas é preciso tomar certas atitudes 
tanto perante ao fornecedor e/ou 
local da compra, quanto com órgãos 
oficiais como a Vigilância Sanitária. 

LEIA MAIS 
 

 

No momento de consumir 
carne de diferentes animais é 
preciso cuidado. O 
consumidor deve prestar 
atenção em certos aspectos 
desse tipo de alimento para 
diminuir os riscos à saúde. 

LEIA MAIS 
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