
0 4 - 1 1  D E  M A R Ç O  D E  2 0 2 2  |  E D I Ç Ã O  N º  9

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

TEMA NOTÍCIAS DA SEMANA

FOME Artigo | Existência do MST é a melhor política pública possível para combater a
fome no Brasil - Brasil de Fato 
Ação une roças tradicionais e preservação de florestas no combate à fome - UOL 
Segurança alimentar é questão de segurança nacional, diz ministra - UOL 
Guerra na Ucrânia será 'catastrófica' para alimentação global, diz gigante dos
fertilizantes - BBC News | Brasil
Podcast debate desafio de ensinar um Brasil que passa fome - Folha de S. Paulo 
Guerra na Ucrânia pode provocar crise alimentar mundial - DW 
Ukraine war piles pressure on global food system already in crisis - The Guardian 
Com fome, mulheres anunciam filhos no Facebook: 'Sem condições de criar' - UOL

COMIDA
E CLIMA

Rússia pede suspensão da exportação de fertilizantes; medida afeta agronegócio
brasileiro - Brasil de Fato 
Alimentação saudável aumenta expectativa de vida em até 13 anos, aponta estudo
- Folha de S. Paulo 
Projeto aposta na agrofloresta como ferramenta para a soberania alimentar - UOL 
O 'atlas do sofrimento humano' - Folha de S. Paulo 
Amazon Is Less Able to Recover From Droughts and Logging, Study Finds - The
New York Times 
Como governo aproveita guerra na Ucrânia para acelerar votação de mineração
em terras indígenas - BBC News | Brasil 
RS: mulheres camponesas ocupam pátio da Secretaria da Agricultura e garantem
audiência - Brasil de Fato 
Desmatamento começa a afetar diversidade de peixes em riachos na Amazônia -
Estadão 
UN food agencies call for climate adaptation solutions that include women and
girls - FAO 
Direção do Ibama atropela área técnica em prol de ferrovia privada do agro - O
Joio e o Trigo 
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https://www.brasildefato.com.br/2022/03/05/artigo-existencia-do-mst-e-a-melhor-politica-publica-possivel-para-combater-a-fome-no-brasil
https://www.uol.com.br/ecoa/ultimas-noticias/2022/03/06/acao-une-rocas-tradicionais-e-preservacao-de-florestas-no-combate-a-fome.htm
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-brasil/2022/03/07/seguranca-alimentar-e-questao-de-seguranca-nacional-diz-ministra.htm
https://www.bbc.com/portuguese/internacional-60646557
https://www1.folha.uol.com.br/podcasts/2022/03/podcast-debate-desafio-de-ensinar-um-brasil-que-passa-fome.shtml#:~:text=Na%20sua%20quinta%20temporada%20o,Folha%20com%20o%20Ita%C3%BA%20Social.
https://www.dw.com/pt-br/guerra-na-ucr%C3%A2nia-pode-provocar-crise-alimentar-mundial/a-61069728
https://www.theguardian.com/food/2022/mar/09/ukraine-war-piles-pressure-on-global-food-system-already-in-crisis
https://www.uol.com.br/universa/noticias/redacao/2022/03/11/com-fome-mulheres-anunciam-filhos-no-facebook-sem-condicoes-de-criar.htm
https://www.brasildefato.com.br/2022/03/04/russia-pede-suspensao-da-exportacao-de-fertilizantes-medida-afeta-agronegocio-brasileiro
https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2022/03/alimentacao-saudavel-aumenta-expectativa-de-vida-em-ate-13-anos-aponta-estudo.shtml
https://www.uol.com.br/ecoa/ultimas-noticias/2022/03/07/projeto-aposta-na-agrofloresta-como-ferramenta-para-a-soberania-alimentar.htm
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/marcia-castro/2022/03/o-atlas-do-sofrimento-humano.shtml
https://www.nytimes.com/2022/03/07/climate/amazon-rainforest-climate-change-deforestation.html
https://www.bbc.com/portuguese/geral-60657268
https://www.brasildefato.com.br/2022/03/08/rs-mulheres-camponesas-ocupam-patio-da-secretaria-da-agricultura-e-garantem-audiencia
https://sustentabilidade.estadao.com.br/noticias/geral,desmatamento-comeca-afetar-diversidade-peixes-riachos-amazonia,70004001370
https://www.fao.org/newsroom/detail/un-food-agencies-call-for-climate-adaptation-solutions-that-include-women-and-girls/en
https://ojoioeotrigo.com.br/2022/03/direcao-do-ibama-atropela-area-tecnica-em-prol-de-ferrovia-privada-do-agro/
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Mesmo sob protesto popular, Câmara aprova urgência de PL sobre mineração em
áreas indígenas - Brasil de Fato 
MPF: liberação de mineração em terras indígenas pelo Congresso é
inconstitucional - Brasil de Fato 
Por que terras indígenas não resolvem a demanda por potássio - Nexo Jornal 
Como reciclar alimentos que foram parar no lixo - BBC News | Brasil 
Brasil vai defender na FAO que fertilizantes fiquem fora de sanções contra Rússia
- Folha de S. Paulo 
Joenia Wapichana: “Tudo que Bolsonaro sonhou explorar em terras indígenas está
no PL 191” - Agência Pública 
Risco de obesidade é 45% maior entre adolescentes que comem muito
ultraprocessados - Folha de S. Paulo 
Lixo hospitalar da pandemia vira adubo, bolsa, papel higiênico e até cápsula de
energia - Folha de S. Paulo 
Amazônia tem recorde de alerta de desmate pelo 2º mês seguido - Folha de S.
Paulo 
Jazidas de potássio estão fora de terras indígenas, diz análise de dados oficiais -
Folha de S. Paulo 
Crise de fertilizantes com guerra na Ucrânia faz governo antecipar plano nacional
para o setor - Folha de S. Paulo 
Incra alega “restrições de orçamento” para fiscalizar grilagem em assentamento
no MT - O Joio e o Trigo 
Ukraine: how the global fertiliser shortage is going to affect food - The
Conversation
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Guerra na Ucrânia deve causar alta no preço da carne no Brasil, dizem
consultorias - CNN Brasil 
A (dupla) ofensiva do agro nas escolas - Diplomatique 
Políticas alimentares permanentes - Folha de S. Paulo 
As crises econômica e social pesam mais no bolso das mulheres? Economista
analisa - Brasil de Fato 

https://www.brasildefato.com.br/2022/03/09/ignorando-protestos-camara-aprova-urgencia-de-pl-sobre-mineracao-em-areas-indigenas
https://www.brasildefato.com.br/2022/03/09/pl-que-permite-mineracao-em-terras-indigenas-pode-ser-votado-hoje-entenda-o-que-esta-em-jogo
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2022/03/09/Por-que-terras-ind%C3%ADgenas-n%C3%A3o-resolvem-a-demanda-por-pot%C3%A1ssio
https://www.bbc.com/portuguese/geral-60689632
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/03/brasil-vai-defender-na-fao-que-fertilizantes-fiquem-fora-de-sancoes-contra-russia.shtml?origin=folha
https://apublica.org/2022/03/joenia-wapichana-tudo-que-bolsonaro-sonhou-explorar-em-terras-indigenas-esta-no-pl-191/?utm_source=mailchimp&utm_medium=newsletter-inscritos&utm_campaign=joeniawapichana&goal=0_eaf96d902a-31d0485fd7-288799958&mc_cid=31d0485fd7&mc_eid=b7df804d18
https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2022/03/risco-de-obesidade-e-45-maior-entre-adolescentes-que-comem-muito-ultraprocessados.shtml?origin=folha
https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2022/03/lixo-hospitalar-da-pandemia-vira-adubo-bolsa-papel-higienico-e-ate-capsula-de-energia.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2022/03/amazonia-tem-recorde-de-alerta-de-desmate-pelo-2o-mes-seguido.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/03/jazidas-de-potassio-estao-fora-de-terras-indigenas-diz-analise-de-dados-oficiais.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/03/crise-de-fertilizantes-com-guerra-na-ucrania-faz-governo-antecipar-plano-nacional-para-o-setor.shtml
https://ojoioeotrigo.com.br/2022/03/incra-alega-restricoes-de-orcamento-para-fiscalizar-grilagem-em-assentamento-no-mt/
https://theconversation.com/ukraine-how-the-global-fertiliser-shortage-is-going-to-affect-food-179061
https://www.cnnbrasil.com.br/business/guerra-na-ucrania-deve-causar-alta-no-preco-da-carne-no-brasil-dizem-consultorias/
https://diplomatique.org.br/dupla-ofensiva-do-agro-nas-escolas/
https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2022/03/politicas-alimentares-permanentes.shtml
https://www.brasildefato.com.br/2022/03/07/as-crises-economica-e-social-pesam-mais-no-bolso-das-mulheres-economista-analisa


TEMA NOTÍCIAS DA SEMANA

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

0 4 - 1 1  D E  M A R Ç O  D E  2 0 2 2  |  E D I Ç Ã O  N º  9

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

3/5
 

COMIDA E
CIDADES

Alta de preços agrícolas, incrementada pela guerra, chega a produtos brasileiros -
Folha de S. Paulo 
New FAO report highlights possible benefits and risks associated with tomorrow’s
food - FAO 
Aliança divulga nota sobre lei da alimentação escolar orgânica e agroecológica no
Distrito Federal - Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável 
Mulheres são as mais impactadas pelas desigualdades na América Latina - Brasil
de Fato 
Com DNA modificado, tomate roxo é avaliado para uso comercial nos EUA - Folha
de S. Paulo 
Com alta de 46,25% desde o início da guerra, trigo tem recorde histórico - CNN
Brasil 
Brasileiros se unem para fazer e doar sopa a refugiados que chegam a Berlim -
UOL 
Agricultores processam União devido a violações causadas por decisões de Sergio
Moro - Brasil de Fato 
Valor da cesta básica de fevereiro aumentou em todas as 17 capitais pesquisadas
pelo Dieese - Brasil de Fato 
Petrobras aumenta preços de gasolina, diesel e gás de cozinha - Nexo Jornal 
Dois terços das famílias com crianças perderam rendimentos na pandemia - ONU
News 
Nupens lança Protocolo de uso do Guia Alimentar para orientação alimentar de
crianças de 2 a 10 anos - NUPENS 
Por que carne bovina está perdendo espaço no prato do brasileiro - BBC News |
Brasil 
ONU diz que Guerra na Ucrânia pode aumentar preço de alimentos em até 20% -
Folha de S. Paulo

COMIDA E
CULTURA

O Brasil e a escassez: o que os momentos históricos de carestia nos ensinam? -
Brasil de Fato 

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/vaivem/2022/03/alta-de-precos-agricolas-incrementada-pela-guerra-chega-a-produtos-brasileiros.shtml
https://www.fao.org/newsroom/detail/fao-report-future-food-foresight/en
https://alimentacaosaudavel.org.br/blog/alianca-comemora-e-acompanha-aprovacao-da-lei-sobre-alimentacao-escolar-organica-e-agroecologica-no-distrito-federal/10002/
https://www.brasildefato.com.br/2022/03/08/mulheres-sao-as-mais-impactadas-pelas-desigualdades-na-america-latina
https://www1.folha.uol.com.br/ciencia/2022/03/com-dna-modificado-tomate-roxo-e-avaliado-para-uso-comercial-nos-eua.shtml
https://www.cnnbrasil.com.br/business/com-alta-de-4625-desde-o-inicio-da-guerra-trigo-tem-recorde-historico/
https://noticias.uol.com.br/colunas/carlos-madeiro/2022/03/09/brasileiros-se-unem-para-fazer-e-doar-sopa-a-refugiados-que-chegam-a-berlim.htm
https://www.brasildefato.com.br/2022/03/09/agricultores-processam-uniao-devido-a-violacoes-causadas-por-decisoes-de-sergio-moro
https://www.brasildefato.com.br/2022/03/10/valor-da-cesta-basica-de-fevereiro-aumentou-em-todas-as-17-capitais-pesquisadas-pelo-dieese
https://www.nexojornal.com.br/extra/2022/03/10/Petrobras-aumenta-pre%C3%A7os-de-gasolina-diesel-e-g%C3%A1s-de-cozinha?posicao-home-direita=1&utm_source=NexoNL&utm_medium=Email&utm_campaign=anexo
https://news.un.org/pt/story/2022/03/1782352
https://www.fsp.usp.br/nupens/nupens-lanca-protocolo-de-uso-do-guia-alimentar-para-orientacao-alimentar-de-criancas-de-2-a-10-anos/
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-60501567
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/03/onu-diz-que-guerra-na-ucrania-pode-aumentar-preco-de-alimentos-em-ate-20.shtml
https://www.brasildefato.com.br/2022/03/06/o-brasil-e-a-escassez-o-que-os-momentos-historicos-de-carestia-nos-ensinam
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No campo e na cidade, mulheres se unem contra o machismo e a fome; veja
como foi o 8 de março - Brasil de Fato 
De onde vem a cevada e onde ela é produzida - Nexo Jornal 
Mulheres do café: a trajetória de empreendedoras e suas sucessoras - Estadão
Covid-19 Has Pushed Americans Back To Grandma’s Kitchen, Where Meatloaf,
Not Beyond Meat, Is On The Menu - Forbes 

INTERNA-
CIONAL

WFP ramping up operations as hunger rises in Ukraine - ONU News 
Sem água e comida: ONG relata 'condições terríveis' em Mariupol, na Ucrânia -
UOL 
Ucrânia: chefe do PMA afirma ser “trágico” ver fome surgir em país europeu -
ONU News 
Com a guerra, Xi busca segurança alimentar; Biden, conter o petróleo - Folha de
S. Paulo 
Guerra na Ucrânia pode impactar comércio e causar aumento da fome na África
- CNN Brasil 
'Café de gatos' na Ucrânia segue aberto para oferecer comida e apoio - UOL 
Brasil envia alimentos e remédios para vítimas da guerra na Ucrânia - CNN Brasil
Supporting Small Island Developing States for a sustainable future - FAO 
Guerra na Ucrânia e sanções ameaçam gerar fome e crise em países pobres -
UOL 
'Minha mãe me ligou para contar que comprou pão', conta editora da BBC
Ucrânia - BBC News | Brasil 
Sanções, boicotes e embargos: o que há contra a Rússia - Nexo Jornal 
Lviv luta para alimentar e abrigar 200 mil ucranianos deslocados, diz prefeito -
CNN Brasil 
90% da população da Síria está vivendo na pobreza - ONU News 
Breaking Down Silos to End Hunger - Food Tank 
Guerra na Ucrânia: crianças sem comida no frio congelante, o drama na cidade
sitiada de Mariupol - BBC News | Brasil 
Pessoas com deficiência estão em porões na Ucrânia, sem água, comida e
remédios - Estadão 

https://www.brasildefato.com.br/2022/03/08/no-campo-e-na-cidade-mulheres-se-unem-contra-o-machismo-e-a-fome-veja-como-foi-o-8-de-marco
https://www.nexojornal.com.br/grafico/2022/03/08/De-onde-vem-a-cevada-e-onde-ela-%C3%A9-produzida
https://paladar.estadao.com.br/blogs/ensei-neto/a-sucessora/
https://www.forbes.com/sites/chloesorvino/2022/03/11/covid-19-has-pushed-americans-back-to-grandmas-kitchen-where-meatloaf-not-beyond-meat-is-on-the-menu/?sh=5b1af6d7341f
https://news.un.org/en/story/2022/03/1113352
https://noticias.uol.com.br/internacional/ultimas-noticias/2022/03/05/sem-agua-e-comida-ong-relata-condicoes-terriveis-em-mariupol-na-ucrania.htm
https://news.un.org/pt/story/2022/03/1781802
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/nelsondesa/2022/03/com-a-guerra-xi-busca-seguranca-alimentar-biden-conter-o-petroleo.shtml
https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/guerra-na-ucrania-pode-impactar-comercio-e-causar-aumento-da-fome-na-africa/
https://www.uol.com.br/nossa/noticias/redacao/2022/03/07/cafe-de-gatos-em-lviv-segue-aberto-para-oferecer-comida-e-apoio-na-guerra.htm
https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/brasil-envia-alimentos-e-remedios-para-vitimas-da-guerra-na-ucrania/
https://www.fao.org/newsroom/detail/supporting-small-island-developing-states-for-a-sustainable-future/en
https://noticias.uol.com.br/colunas/jamil-chade/2022/03/08/guerra-na-ucrania-e-sancoes-ameacam-gerar-fome-e-crise-em-paises-pobres.htm
https://www.bbc.com/portuguese/internacional-60647830
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2022/03/08/San%C3%A7%C3%B5es-boicotes-e-embargos-o-que-h%C3%A1-contra-a-R%C3%BAssia
https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/lviv-luta-para-alimentar-e-abrigar-200-mil-ucranianos-deslocados-diz-prefeito/
https://news.un.org/pt/story/2022/03/1782232
https://foodtank.com/news/2022/03/breaking-down-silos-to-end-hunger/
https://www.bbc.com/portuguese/internacional-60701620
https://brasil.estadao.com.br/blogs/vencer-limites/pessoas-com-deficiencia-estao-em-poroes-na-ucrania-sem-agua-comida-e-remedios/
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INTERNA-
CIONAL

Abastecimento de alimentos em Mariupol diminui dia a dia, diz prefeitura - CNN
Brasil 
Ukraine: FAO scales up to support rural families, safeguard food security - FAO
Asia-Pacific countries discuss ways of improving nutrition, lives and livelihoods
in the wake of the global pandemic - FAO 
African agriculture’s digital revolution: UN report pinpoints main obstacles and
opportunities - FAO
Revolução digital pode alavancar economia e produtividade agrícola na África
Subsaariana - ONU News 
Asia–Pacific region’s vulnerability to COVID-19 pandemic speeds up adoption of
digital tech in agrifood systems - FAO 
Food security: This is how China plans to feed its 1.4 billion people - World
Economic Forum 

https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/abastecimento-de-alimentos-em-mariupol-diminui-dia-a-dia-diz-prefeitura/
https://www.fao.org/newsroom/detail/ukraine-fao-scales-up-to-support-rural-families-safeguard-food-security/en
https://www.fao.org/newsroom/detail/asia-pacific-regional-conference-opens/en
https://www.fao.org/newsroom/detail/fao-africa-agriculture-digital-un-report-sub-saharan/en
https://news.un.org/pt/story/2022/03/1782512
https://www.fao.org/newsroom/detail/asia-pacific-region-vulnerability-to-covid-19-pandemic-speeds-up-adoption-of-digital-tech-in-agrifood-systems/en
https://www.weforum.org/agenda/2022/03/china-seawater-rice-food-security/

