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Roberta Sudbrack retira estande do Rock in 
Rio por apreensão de alimentos.  

Dicas para evitar erros mais comuns no 
momento de importar alimentos.      

 

A chef Roberta Sudbrack teve seus 
alimentos apreendidos durante o 
evento. Em nota, a Vigilância 
Sanitária do RJ informou que esses 
alimentos não possuíam registro 
para comercialização dentro do 
município, o Serviço de Inspeção 
Federal (SIF). LEIA MAIS 
 

 Segundo o auditor fiscal Luis 
Reimann, através da 
importação podem entrar no 
país microrganismos 
maléficos para o homem e 
para a agricultura, por isso a 
fiscalização nos aeroportos. 
Confira dicas sobre o 
assunto!  LEIA MAIS 

Alimentos que não devem ser consumidos 
por cães.      

Crianças aprendem a plantar e colher 
alimentos.  

 

Alguns dos alimentos 
consumidos por humanos podem 
causar intoxicação alimentar nos 
cães, como chocolate, alho e 
cebola.  E o quadro clínico pode ir 
de vômitos e diarréias até 
transtornos neurológicos. LEIA 
MAIS  
 

 Escola em Uberlândia (MG) 
incentiva e ensina seus 
alunos a plantarem e 
colherem na sua horta 
pedagógica e esses 
alimentos serão utilizados 
na própria merenda escolar. 
LEIA MAIS 

Geladeira solidária disponibiliza alimentos 
gratuitos.  

Venda de churrasquinho no espeto 
acenda alerta.      

 

Na geladeira solidária 
disponibilizam-se alimentos de 
graça a quem não tem condições 
de comprar. Para doar, o 
alimento precisa estar embalado 
e dentro do prazo de validade. 
LEIA MAIS 
 

 

Em Pato de Minas, venda de 
churrasquinho no espeto 
pelas ruas da cidade, sem 
alvará sanitário, acende 
alerta para o perigo do 
consumo desses alimentos. 
Entenda!  LEIA MAIS 
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