
Guerra dos brancos aumenta ainda mais a fome dos pretos - Folha de S. Paulo 
Instalada em palafita, Cozinha Solidária tocada pela Comunidade do Pina mata
fome na Zona Sul do Recife - JC 
IICA: embaixadores de 20 países respaldam ações em prol da segurança alimentar
- UOL 
Especialista da ONU defende inovação para promover uso eficiente da terra e
superar a fome - FAPESP 
Mais de 90% das famílias que passam fome na cidade de São Paulo moram na
Zona Sul, aponta levantamento - G1 
A year of hunger: how the Russia-Ukraine war is worsening climate-linked food
shortages - The Conversation 
Projeto de combate à fome já distribuiu 72 mil marmitas na zona oeste de SP -
UOL 
Companies Urge Congress to Help Fight Food Waste - Food Tank 
A fome - Rádio Jornal 
Como guerra na Ucrânia tem agravado fome causada pela crise climática - Revista
Galileu 
Quadro da fome na cidade de São Paulo é um dos mais graves da história - Rede
Brasil Atual 
Ucrânia diz que russos estão roubando trigo e “ameaçando a segurança alimentar
do mundo” - CNN Brasil 
Grupo de amigas faz comida para 700 pessoas semanalmente em Marília (SP) -
UOL 
Entidades no Fórum das Resistências lançam Frente Nacional Contra a Fome -
Rede Brasil Atual 
The Ukraine Food Price Crisis is Just a Preview of What Could Happen as Climate
Change Worsens - Time 

2 2 - 2 9  D E  A B R I L  D E  2 0 2 2  |  E D I Ç Ã O  N º  1 6

CAFÉ COADO
O clipping semanal sobre sistemas alimentares, oferecido pelo 
Instituto Comida do Amanhã e pelo Instituto Fome Zero.

TEMA NOTÍCIAS DA SEMANA

FOME

1/6
 

conteúdo gratuito, disponível em comidadoamanha.org e ifz.org.br

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/viniciustorres/2022/04/guerra-dos-brancos-aumenta-ainda-mais-a-fome-dos-pretos.shtml
https://jc.ne10.uol.com.br/pernambuco/2022/04/14996128-instalada-em-palafita-cozinha-solidaria-tocada-pela-comunidade-do-pina-mata-fome-na-zona-sul-do-recife.html
https://economia.uol.com.br/noticias/estadao-conteudo/2022/04/25/iica-embaixadores-de-20-paises-respaldam-acoes-em-prol-da-seguranca-alimentar.htm
https://agencia.fapesp.br/especialista-da-onu-defende-inovacao-para-promover-uso-eficiente-da-terra-e-superar-a-fome/38447/
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2022/04/25/mais-de-90percent-das-familias-que-passam-fome-na-cidade-de-sao-paulo-moram-na-zona-sul-aponta-levantamento.ghtml
https://theconversation.com/a-year-of-hunger-how-the-russia-ukraine-war-is-worsening-climate-linked-food-shortages-181160
https://www.uol.com.br/ecoa/ultimas-noticias/2022/04/27/projeto-de-combate-a-fome-ja-distribuiu-72-mil-marmitas-na-zona-oeste-de-sp.htm
https://foodtank.com/news/2022/04/companies-urge-congress-to-help-fight-food-waste/
https://radiojornal.ne10.uol.com.br/podcasts/debate-da-super-manha/2022/04/15000301-a-fome.html
https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/Meio-Ambiente/noticia/2022/04/como-guerra-na-ucrania-tem-agravado-fome-causada-pela-crise-climatica.html
https://www.redebrasilatual.com.br/cidadania/2022/04/fome-na-cidade-de-sao-paulo-grave-historia/
https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/ucrania-diz-que-russos-estao-roubando-trigo-e-ameacando-a-seguranca-alimentar-do-mundo/
https://www.uol.com.br/ecoa/ultimas-noticias/2022/04/29/grupo-de-amigas-faz-comida-para-700-pessoas-semanalmente-em-marilia-sp.htm
https://www.redebrasilatual.com.br/cidadania/2022/04/entidades-no-forum-das-resistencias-lancam-frente-nacional-contra-a-fome/
https://time.com/6172270/ukraine-food-price-crisis-climate-change/
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BdF visita comunidades onde famílias adoecem sob suspeita de contaminação por
agrotóxicos no MA - Brasil de Fato 
EUA prometem levar discussão sobre acesso de fertilizantes a Conselho de
Segurança da ONU - Estadão 
Em dois meses de guerra, preços dos fertilizantes sobem até 32%, segundo CNA -
CNN Brasil 
Peixes, folhas verdes e castanhas ajudam a prevenir demência, dizem pesquisas -
Folha de S. Paulo 
MG: área de cerrado equivalente a um terço de BH pode ser desmatada para
abrigar agronegócio - Brasil de Fato 
Brasil deve buscar reduzir dependência de fertilizantes, avalia professor - CNN
Brasil 
Projeto distribui em dois anos 500 toneladas de alimentos orgânicos - UOL 26/04
Audiência pública no Senado debate os efeitos da liberação de agrotóxicos -
Brasil de Fato  
New App Combats Deforestation and Boosts Profits in Brazilian Amazon - Food
Tank 
PE tem quase 7 mil famílias vivendo conflitos por terra e água; metade são povos
tradicionais - Brasil de Fato 
OMS: mais de 150 pessoas foram contaminadas com salmonela em chocolate -
ONU News 
Mais de cem mil famílias foram afetadas em uma década de conflitos no campo
na Amazônia - Agência Pública 
Cientistas e extrativistas se unem em projeto para preservar manguezais no Pará
- Estadão 
Racismo ambiental, uma ameaça para a alimentação, cultura e modos de vida de
comunidades tradicionais - O Joio e o Trigo 
Nature loss: Insatiable greed degrading land around the world - UN - BBC News 
Cisternas no Brasil: vidas foram transformadas, mas desmonte retoma cenário de
escassez hídrica - Brasil de Fato 
Brasil lidera derrubada de florestas tropicais no mundo - Folha de S. Paulo 
STF anula licença ambiental automática e Bolsonaro tem nova derrota na "pauta
verde" - Brasil de Fato 
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https://www.brasildefato.com.br/2022/04/25/bdf-visita-comunidades-onde-familias-adoecem-sob-suspeita-de-contaminacao-por-agrotoxicos-no-ma
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,eua-discusso-acesso-fertilizantes-conselho-seguranca-onu,70004048109
https://www.cnnbrasil.com.br/business/em-dois-meses-de-guerra-precos-dos-fertilizantes-sobem-ate-32-segundo-cna/
https://www1.folha.uol.com.br/equilibrio/2022/04/peixes-folhas-verdes-e-castanhas-ajudam-a-prevenir-a-demencia-dizem-pesquisas.shtml
https://www.brasildefato.com.br/2022/04/26/mg-area-de-cerrado-equivalente-a-um-terco-de-bh-pode-ser-desmatada-para-abrigar-agronegocio
https://www.cnnbrasil.com.br/business/brasil-deve-buscar-reduzir-dependencia-de-fertilizantes-avalia-professor/
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-brasil/2022/04/26/projeto-distribui-em-dois-anos-500-toneladas-de-alimentos-organicos.htm
https://www.brasildefato.com.br/2022/04/26/audiencia-publica-no-senado-debate-os-efeitos-da-liberacao-de-agrotoxicos
https://foodtank.com/news/2022/04/new-app-combats-deforestation-and-boosts-profits-in-brazilian-amazon/
https://www.brasildefato.com.br/2022/04/26/pe-tem-quase-7-mil-familias-vivendo-conflitos-por-terra-e-agua-metade-sao-povos-tradicionais
https://news.un.org/pt/story/2022/04/1787412
https://apublica.org/2022/04/mais-de-cem-mil-familias-foram-afetadas-em-uma-decada-de-conflitos-no-campo-na-amazonia/
https://sustentabilidade.estadao.com.br/noticias/geral,cientistas-e-extrativistas-se-unem-em-projeto-para-preservar-manguezais-no-para,70004048992
https://ojoioeotrigo.com.br/2022/04/racismo-ambiental-uma-ameaca-para-a-alimentacao-cultura-e-modos-de-vida-de-comunidades-tradicionais/
https://www.bbc.com/news/science-environment-61221666
https://www.brasildefato.com.br/2022/04/27/cisternas-no-brasil-vidas-foram-transformadas-mas-desmonte-retoma-cenario-de-escassez-hidrica
https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2022/04/brasil-lidera-derrubada-de-florestas-tropicais-no-mundo.shtml
https://www.brasildefato.com.br/2022/04/28/stf-anula-licenca-ambiental-automatica-e-bolsonaro-tem-nova-derrota-na-pauta-verde
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Desertificação persiste na Caatinga com a perda de 40% de superfície de água em
três décadas - Brasil de Fato 
Sustainable Mountains: FAO calls for transformative response to climate threat -
FAO 
PE: PL reduz zona rural de Garanhuns e agricultores podem ter perdas em
previdência e terras - Brasil de Fato 
Regularização de território no Piauí beneficia 67 famílias que vivem do
extrativismo de babaçu - Brasil de Fato 
“Não há tempo para perder”, afirma Guterres sobre meta de zerar emissões -
ONU News 

COMIDA
E CLIMA

Preço de alimentos tem alta recorde para março, com avanço de 2,64%, mostra
índice - CNN Brasil 
Inflação alta: regredimos à era pré-real? - Estadão 
Banco Mundial: energia e alimentos seguirão altos até 2024, por guerra - Estadão 
Não faz nada porque não quer fazer - Nexo Jornal 
Entenda a MP do Auxílio Brasil que deve ser votada nesta quarta-feira (27) - CNN
Brasil 
Em alta no campo, leite pressiona taxa de inflação - Folha de S. Paulo 
Consumo de frutas e legumes cai 37% entre desempregados na pandemia, aponta
estudo - Estadão 
Manga cai 14%; confira produtos que mais diminuíram de preço no último ano -
Estadão 
IPCA 15: Cenoura sobe 195% em 12 meses; confira itens que mais encareceram -
Estadão 
Câmara aprova Auxílio Brasil permanente de no mínimo R$ 400 - Nexo Jornal 
Inflação de Bolsonaro devora o Auxílio Brasil de 400, agora permanente - UOL 
Restrição na Indonésia pode encarecer cosméticos e muitos itens da despensa;
entenda - CNN Brasil  
Além do preço: como a inflação vem escondida nos produtos - Nexo Jornal 
Inflação faz consumidor reduzir as compras para levar apenas o básico - Estadão

https://www.brasildefato.com.br/2022/04/28/desertificacao-persiste-na-caatinga-com-a-perda-de-40-de-superficie-de-agua-em-tres-decadas
https://www.fao.org/newsroom/detail/sustainable-mountains-fao-year-climate/en
https://www.brasildefato.com.br/2022/04/28/pe-pl-reduz-zona-rural-de-garanhuns-e-agricultores-podem-ter-perdas-em-previdencia-e-terras
https://www.brasildefato.com.br/2022/04/28/regularizacao-de-territorio-no-piaui-beneficia-67-familias-que-vivem-do-extrativismo-de-babacu
https://news.un.org/pt/story/2022/04/1787692
https://www.cnnbrasil.com.br/business/preco-de-alimentos-tem-alta-recorde-para-marco-com-avanco-de-264-mostra-indice/
https://brasil.estadao.com.br/blogs/estadao-podcasts/inflacao-alta-regredimos-a-era-pre-real/
https://einvestidor.estadao.com.br/noticia/banco-mundial-energia-alimentos-2024-guerra/
https://pp.nexojornal.com.br/opiniao/2022/N%C3%A3o-faz-nada-porque-n%C3%A3o-quer-fazer
https://www.cnnbrasil.com.br/business/entenda-a-mp-do-auxilio-brasil-que-deve-ser-votada-nesta-quarta-feira-27/?utm_source=cnn-brasil&utm_medium=newsletter-5-fatos&utm_campaign=business
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/vaivem/2022/04/em-alta-no-campo-leite-pressiona-taxa-de-inflacao.shtml
https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,consumo-de-frutas-e-legumes-cai-37-entre-desempregados-na-pandemia-aponta-estudo,70004049417
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,manga-cai-14-produtos-preco-diminuiu-npre,70004050140
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,ipca-15-inflacao-mais-caros-lista-12-meses-cenoura-tomate-abobrinha-npre,70004049984
https://www.nexojornal.com.br/extra/2022/04/27/C%C3%A2mara-aprova-Aux%C3%ADlio-Brasil-permanente-de-no-m%C3%ADnimo-R-400
https://noticias.uol.com.br/colunas/leonardo-sakamoto/2022/04/27/inflacao-de-bolsonaro-devora-o-auxilio-brasil-de-r-400-agora-permanente.htm
https://www.cnnbrasil.com.br/business/restricao-na-indonesia-pode-encarecer-cosmeticos-e-muitos-itens-da-despensa-entenda/
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2022/04/28/Al%C3%A9m-do-pre%C3%A7o-como-a-infla%C3%A7%C3%A3o-vem-escondida-nos-produtos?posicao-centro=1&utm_medium=Email&utm_campaign=NLDurmaComEssa&utm_source=nexoassinantes
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,inflacao-consumidor-reduzir-compras-basico,70004050666
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Nutella confinada e carne na vitrine: como supermercados tentam conter furtos
- Folha de S. Paulo  
Transporte e alimentação puxam inflação no Distrito Federal em abril - Brasil de
Fato 
Escolas não conseguem comprar alimentos suficientes para merenda na rede
estadual do RJ - Brasil de Fato 
Rio: recarga de cartão alimentação continua em atraso para mais de 8 mil
estudantes - Brasil de Fato 
Alimentos ficam 15% mais caros no Brasil em um ano, segundo o IBGE - CNN
Brasil 
Preços dos Alimentos e Índice de Inflação ao Consumidor no Brasil Após 2020 -
IFZ 
Abates e exportação de jumentos para China continuam na Bahia mesmo com
proibição da Justiça - BBC News | Brasil 
Em tempos de vacas magras, carne bovina quase some dos PFs de São Paulo -
UOL 

COMIDA E
CIDADES

Uma lista de livros para falar dos ODS com as crianças - Capital Reset
Mínimo para sobreviver - UOL 
Juçara, um símbolo de resistência | Prato Cheio - O Joio e o Trigo 
De onde vem a soja e onde ela é produzida - Nexo Jornal 
O passado dos Estados Unidos visto por livros de culinária - Nexo Jornal 
Festival Estadual de Arte e Cultura do MST em BH defende comida na mesa e
agroecologia - Brasil de Fato 
O que está por trás da multiplicação das OXXO - O Joio e o Trigo 
Chef Paulo Machado fala sobre cozinha pantaneira, cultura e viagens no Bug do
Millennial - Midiamax 

COMIDA E
CULTURA

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/04/nutella-confinada-e-carne-na-vitrine-como-supermercados-tentam-conter-furtos.shtml
https://www.brasildefato.com.br/2022/04/28/transporte-e-alimentacao-puxam-inflacao-no-distrito-federal-em-abril
https://www.brasildefato.com.br/2022/04/28/escolas-nao-conseguem-comprar-alimentos-suficientes-para-merenda-na-rede-estadual-do-rj
https://www.brasildefato.com.br/2022/04/28/rio-recarga-de-cartao-alimentacao-continua-em-atraso-para-mais-de-8-mil-estudantes
https://www.cnnbrasil.com.br/business/alimentos-ficam-15-mais-caros-no-brasil-em-um-ano-segundo-o-ibge/
https://ifz.org.br/2022/04/28/precos-dos-alimentos-e-indice-de-inflacao-ao-consumidor-no-brasil-apos-2020/
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-61266441
https://tab.uol.com.br/noticias/redacao/2022/04/29/em-tempos-de-vacas-magras-carne-bovina-some-dos-pfs-de-sao-paulo.htm
https://www.capitalreset.com/colunas/uma-lista-de-livros-para-falar-dos-ods-com-as-criancas/?utm_source=NexoNL&utm_medium=Email&utm_campaign=anexo
https://tab.uol.com.br/edicao/transtorno-alimentar/
https://ojoioeotrigo.com.br/2022/04/jucara-um-simbolo-de-resistencia/
https://www.nexojornal.com.br/grafico/2022/04/26/De-onde-vem-a-soja-e-onde-ela-%C3%A9-produzida?utm_medium=Email&utm_campaign=NLDurmaComEssa&utm_source=nexoassinantes
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2022/04/27/O-passado-dos-Estados-Unidos-visto-por-livros-de-culin%C3%A1ria
https://www.brasildefato.com.br/2022/04/28/festival-estadual-de-arte-e-cultura-do-mst-em-bh-defende-comida-na-mesa-e-agroecologia
https://ojoioeotrigo.com.br/2022/04/o-que-esta-por-tras-da-multiplicacao-das-oxxo/
https://midiamax.uol.com.br/midiamais/2022/chef-paulo-machado-fala-sobre-cozinha-pantaneira-cultura-e-viagens-no-bug-do-millennial/
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INTERNA-
CIONAL

Inflação na Argentina atinge 6,7% em março, maior índice em 20 anos - CNN
Brasil 
Produtores da Argentina fazem ‘tratoraço’ em protesto contra o governo -
Estadão 
Pequim inicia testes em massa, e moradores estocam alimentos temendo
lockdown - Folha de S. Paulo 
A vida em Xangai em lockdown contra a covid: 'Paguei quase R$ 300 por carne
podre' - BBC News | Brasil 
Chineses lotam supermercados de Pequim temendo confinamento por surto de
covid - Estadão 
‘My children cry with hunger’: refugees denied UN aid rations at Malawi camp -
The Guardian 
Como Bolívia escapou da inflação que atinge América Latina - BBC News | Brasil 
ONU diz que 2 milhões de crianças correm o risco de morrer de fome no Chifre
da África - UOL 
'Vendo balas para sobreviver': aposentados clamam por melhores condições na
Venezuela - UOL 
Agências humanitárias da ONU pedem financiamento urgente em prol dos
ucranianos - ONU News 
La guerra deja en la estacada al banano ecuatoriano - El País 
Cómo poner comida en la mesa de dos millones de familias - Página 12 
Vinho e doce de leite são vilões dos preços na Argentina; veja exemplos de
outros países - Folha de S. Paulo 
As mulheres e meninas forçadas a trocar sexo por água em região afetada por
seca - BBC News | Brasil 
Agências dos EUA destinam US$670 milhões para alimentação no mundo após
guerra na Ucrânia - UOL 
I see people at the margins of UK society. They live in fear of hunger and
exploitation - The Guardian 
Podcast expõe como Guerra da Ucrânia atinge as crianças - Folha de S. Paulo 
Covid-19: Confinados e sem comida, moradores de Xangai fazem "revolta das
panelas" - UOL 

https://www.cnnbrasil.com.br/business/inflacao-na-argentina-atinge-67-em-marco-maior-indice-em-20-anos/
https://www.estadao.com.br/internacional/produtores-da-argentina-fazem-tratoraco-em-protesto-contra-o-governo/
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2022/04/pequim-inicia-testagem-em-massa-e-moradores-estocam-alimentos-temendo-lockdown.shtml?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsfolha
https://www.bbc.com/portuguese/geral-61218726
https://www.estadao.com.br/internacional/chineses-lotam-supermercados-de-pequim-temendo-confinamento-por-surto-de-covid/
https://www.theguardian.com/world/2022/apr/25/refugees-denied-un-aid-rations-at-malawi-camp-dzaleka
https://www.bbc.com/portuguese/internacional-61223166
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/reuters/2022/04/26/onu-diz-que-2-milhoes-de-criancas-correm-o-risco-de-morrer-de-fome-no-chifre-da-africa.htm
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/afp/2022/04/26/vendo-balas-para-sobreviver-aposentados-clamam-por-melhores-condicoes-na-venezuela.htm
https://news.un.org/pt/story/2022/04/1787192
https://elpais.com/economia/2022-04-27/la-guerra-deja-en-la-estacada-al-banano-ecuatoriano.html?sma=newsletter_america20220429
https://www.pagina12.com.ar/417631-como-poner-comida-en-la-mesa-de-dos-millones-de-familias
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/04/vinho-e-doce-de-leite-sao-viloes-dos-precos-na-argentina-veja-exemplos-de-outros-paises.shtml
https://www.bbc.com/portuguese/internacional-61252211
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/reuters/2022/04/27/agencias-dos-eua-destinam-us670-milhoes-para-alimentacao-no-mundo-apos-guerra-na-ucrania.htm
https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/apr/27/most-vulnerable-cost-of-living-crisis-pandemic-food-banks
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2022/04/podcast-expoe-como-guerra-da-ucrania-atinge-as-criancas.shtml
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/rfi/2022/04/29/covid-19-confinados-e-sem-comida-moradores-de-xangai-fazem-revolta-das-panelas.htm
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CAFÉ COADO
O clipping semanal sobre sistemas alimentares, oferecido pelo 
Instituto Comida do Amanhã e pelo Instituto Fome Zero.

INTERNA-
CIONAL

Extreme heat impacting millions across India and Pakistan - ONU News 
America’s food deserts start seeing influx of healthy foods thanks to federal
funds - The Guardian 

https://news.un.org/en/story/2022/04/1117272#:~:text=The%20extreme%20heat%20is%20impacting,of%20people%20in%20the%20country.&text=With%20extreme%20heat%20gripping%20large,(WMO)%20said%20on%20Friday.
https://www.theguardian.com/environment/2022/apr/29/us-food-deserts-federal-stimulus-funds

