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

TEMA NOTÍCIAS DA SEMANA

FOME “O Brasil está vivendo uma situação que parece de guerra”, diz Graziano sobre a
fome no país - Medium
Garimpo ilegal traz fome, doença e exploração sexual para território Yanomami,
diz estudo - Brasil de Fato 
Agricultura familiar é fundamental para a mais antiga política de segurança
alimentar em PE - Brasil de Fato 
Em 2022, a prioridade do Brasil não é a educação - Nexo Jornal 
Guerra na Ucrânia causará fome, alerta co-presidente do EuroLat - UOL 
"Esse ouro tem sangue Yanomami", diz representante indígena sobre garimpo
ilegal - UOL 
Emergência alimentar - Folha de S. Paulo 
Modelos apontam que inverno nuclear mataria bilhões de fome - Folha de S. Paulo 
Relatório aponta que povos indígenas do RS sofrem com insegurança alimentar e
desassistência - Brasil de Fato 
'Roçado Solidário' aproxima cidade do campo e doa 900 t de alimentos em PE -
UOL 
Guerra e pandemia impactam preço de alimentos e aceleram aumento da fome,
diz FAO - CNN Brasil 
Parceria evita desperdício de 215t de comida e distribui 338 mil refeições - UOL 
Seed banks: the last line of defense against a threatening global food crisis - The
Guardian 
Fome no mundo: Guerra na Ucrânia com efeitos em cadeia desastrosos - DW 
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Como consumir alimentos com mais consciência - Gama Revista 
Pãozinho vai ficar mais brasileiro nos próximos anos - Folha de S. Paulo 
Bem Viver na TV mostra a resistência que brota no semiárido através das
cisternas - Brasil de Fato 

https://medium.com/betaredacao/o-brasil-est%C3%A1-vivendo-uma-situa%C3%A7%C3%A3o-que-parece-de-guerra-diz-graziano-sobre-a-fome-no-pa%C3%ADs-338009133694
https://www.brasildefato.com.br/2022/04/11/garimpo-ilegal-traz-fome-doenca-e-exploracao-sexual-para-territorio-yanomami-diz-estudo
https://www.brasildefato.com.br/2022/04/12/agricultura-familiar-e-fundamental-para-a-mais-antiga-politica-de-seguranca-alimentar-em-pe
https://www.nexojornal.com.br/colunistas/2022/Em-2022-a-prioridade-do-Brasil-n%C3%A3o-%C3%A9-a-educa%C3%A7%C3%A3o?utm_source=NexoNL&utm_medium=Email&utm_campaign=anexo
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/afp/2022/04/12/guerra-na-ucrania-causara-fome-alerta-co-presidente-do-eurolat.htm
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/rfi/2022/04/13/esse-ouro-tem-sangue-yanomami-diz-representante-indigena-sobre-garimpo-ilegal.htm
https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2022/04/emergencia-alimentar.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/henrique-gomes/2022/04/modelos-apontam-que-inverno-nuclear-mataria-bilhoes-de-fome.shtml
https://www.brasildefato.com.br/2022/04/13/relatorio-aponta-que-povos-indigenas-do-rs-sofrem-com-inseguranca-alimentar-e-desassistencia
https://www.uol.com.br/ecoa/ultimas-noticias/2022/04/13/rocado-solidario-aproxima-cidade-do-campo-e-doa-900-t-de-alimentos-em-pe.htm
https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/guerra-e-pandemia-impactam-preco-de-alimentos-e-aceleram-aumento-da-fome-diz-fao/
https://www.uol.com.br/ecoa/ultimas-noticias/2022/04/14/acao-evita-desperdicio-de-215-t-de-comida-e-distribui-338-mil-refeicoes.htm
https://www.theguardian.com/environment/2022/apr/15/seed-banks-the-last-line-of-defense-against-a-threatening-global-food-crisis
https://www.dw.com/pt-002/fome-no-mundo-guerra-na-ucr%C3%A2nia-com-efeitos-em-cadeia-desastrosos/a-61484020
https://gamarevista.uol.com.br/estilo-de-vida/comida-bebida/como-consumir-alimentos-com-mais-consciencia/?utm_medium=Email&utm_source=NLGama&utm_campaign=MelhorGama
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/04/paozinho-vai-ficar-mais-brasileiro-nos-proximos-anos.shtml
https://www.brasildefato.com.br/2022/04/09/bem-viver-na-tv-mostra-a-resistencia-que-brota-no-semiarido-atraves-das-cisternas
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Cozinha do Acampamento Terra Livre alimenta sete mil indígenas com produção
da reforma agrária - Brasil de Fato 
European Supermarket Chains Boycott Brazilian Beef Linked to Amazon
Deforestation - Food Tank 
Como o café orgânico ajuda a reduzir o desmate em cidade no sul da Amazônia -
Estadão 
GPP e Imaflora lançam estudo sobre produção de alimentos no Brasil - IFZ 
Lobby da indústria tenta minar proibição a ultraprocessados nas cantinas do Rio -
O Joio e o Trigo 
Mudanças climáticas vão aumentar risco de problemas de saúde; saiba quais -
Estadão 
Is Fake Meat a False Promise? New Report Exposes the Politics of Alternative
Proteins - Food Tank 
Mar de soja invade ilhas de produção de alimentos no Mato Grosso - O Joio e o
Trigo 
O comércio de potássio e sua importância na agricultura brasileira - Nexo Jornal 
From traditional practice to top climate solution, agroecology gets growing
attention - Mongabay 
Novo índice criado na USP para avaliar dietas inclui ultraprocessados - UOL 
Our food system isn't ready for the climate crisis - The Guardian 
Atingida pela guerra na Ucrânia, natureza é a 'vítima silenciosa' - Folha de S.
Paulo 
Flexitarianos impulsionam crescimento do mercado vegano no país - Folha de S.
Paulo 
Amazônia fecha trimestre com 2º pior desmatamento em 15 anos; "Vai melhorar",
diz Mourão - Brasil de Fato 
New Book Lifts Up Traditional Farming Practices as a Solution to the Climate Crisis
- Food Tank 
Brazil's climate politics are shifting. That matters for the whole planet - The New
York Times 
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https://www.brasildefato.com.br/2022/04/09/cozinha-do-acampamento-terra-livre-alimenta-sete-mil-indigenas-com-producao-da-reforma-agraria
https://foodtank.com/news/2022/04/european-supermarket-chains-boycott-brazilian-beef-linked-to-amazon-deforestation/
https://sustentabilidade.estadao.com.br/noticias/geral,cafe-organico-desmatamento-floresta-amazonia-apui,70004035458
https://ifz.org.br/2022/04/11/gpp-e-imaflora-lancam-estudo-sobre-producao-de-alimentos-no-brasil/
https://ojoioeotrigo.com.br/2022/04/lobby-da-industria-tenta-minar-proibicao-a-ultraprocessados-nas-cantinas-do-rio/
https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,mudancas-climaticas-vao-aumentar-risco-de-problemas-de-saude-saiba-quais,70004036288
https://foodtank.com/news/2022/04/is-fake-meat-a-false-promise-new-report-exposes-the-politics-of-alternative-proteins/
https://ojoioeotrigo.com.br/2022/04/mar-de-soja-invade-ilhas-de-producao-de-alimentos-no-mato-grosso/
https://www.nexojornal.com.br/grafico/2022/04/13/O-com%C3%A9rcio-de-pot%C3%A1ssio-e-sua-import%C3%A2ncia-na-agricultura-brasileira
https://news.mongabay.com/2022/04/from-traditional-practice-to-top-climate-solution-agroecology-gets-growing-attention/
https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2022/04/14/novo-indice-criado-na-usp-para-avaliar-dietas-inclui-ultraprocessados.htm
https://www.theguardian.com/food/ng-interactive/2022/apr/14/climate-crisis-food-systems-not-ready-biodiversity
https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2022/04/atingida-pela-guerra-na-ucrania-natureza-e-a-vitima-silenciosa.shtml?origin=folha
https://www1.folha.uol.com.br/mpme/2022/04/flexitarianos-impulsionam-crescimento-do-mercado-vegano-no-pais.shtml
https://www.brasildefato.com.br/2022/04/15/amazonia-fecha-trimestre-com-2-pior-desmatamento-em-15-anos-vai-melhorar-diz-mourao
https://foodtank.com/news/2022/04/new-book-lifts-up-traditional-farming-practices-as-a-solution-to-the-climate-crisis/
https://www.nytimes.com/2022/04/15/climate/brazil-elections-lula-climate.html


TEMA NOTÍCIAS DA SEMANA

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

0 8 - 1 5  D E  A B R I L  D E  2 0 2 2  |  E D I Ç Ã O  N º  1 4

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

3/5
 

COMIDA E
CIDADES

Ex-UN Food Chief Urges Calm as Food Prices Jump Most on Record - Bloomberg 
Iniciativas que podem revolucionar a agricultura urbana - Folha de S. Paulo 
O impacto da guerra sobre os preços dos alimentos - Estadão 
Cenoura já custa o mesmo que maçã importada, e consumidor perde referência
de preços; veja exemplos - Estadão 
Custo de comer em casa dispara, e situação só deve melhorar em 2023 - UOL 
Com custos em alta, produtores de ovos e suínos optam por reduzir a oferta no
mercado - Estadão 
Alimentos, a crônica de uma alta anunciada – 2 - Valor Econômico 
Cresce gasto da verba da merenda escolar com produtos da agricultura familiar
no Rio - O Globo 
Inflação mundial da comida é a maior em 32 anos - Folha de S. Paulo 
Inflação da cesta básica salta de 13% para 21% em março; veja ranking - Folha de
S. Paulo 
'Pessoas não têm como pagar aluguel e vêm parar aqui', relata morador de rua
em SP - Folha de S. Paulo 
Petroleiros venderão gás mais barato em protesto contra política de preços da
Petrobras - Brasil de Fato 
Com custo de produção em alta, preço do frango deve seguir subindo, diz
especialista - CNN Brasil 
Guerra leva crise de alimentos, energia e finanças a países pobres, diz ONU - CNN
Brasil 
Auxílio Gás de R$ 51 é liberado; veja calendário e quem tem direito - Folha de S.
Paulo 
Cidades reduzem produção de marmitas doadas com alta do gás - Folha de S.
Paulo 
Os efeitos de longo prazo da alta do preço dos alimentos no mundo; ouça
podcast - Folha de S. Paulo 
Custo anual de diabetes no Brasil pode chegar a R$ 27 bilhões em 2030, diz
estudo - Folha de S. Paulo 
Guerra na Ucrânia interrompe fluxo de alimentos, combustível e dinheiro no
mundo, alerta ONU - Estadão 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-04-08/ex-un-food-chief-urges-calm-as-food-prices-jump-most-on-record
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/claudiobernardes/2022/04/iniciativas-que-podem-revolucionar-a-agricultura-urbana.shtml
https://tv.estadao.com.br/internacional,o-impacto-da-guerra-sobre-os-precos-dos-alimentos,1239769
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,inflacao-alimentos-supermercado-precos,70004033795
https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2022/04/10/alivio-para-precos-de-alimentos-que-subiram-3-em-marco-vira-so-em-2023.htm
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,com-custos-em-alta-produtores-de-ovos-e-suinos-optam-por-reduzir-a-oferta-no-mercado,70004035184
https://valor.globo.com/opiniao/coluna/alimentos-a-cronica-de-uma-alta-anunciada-2.ghtml
https://oglobo.globo.com/rio/cresce-gasto-da-verba-da-merenda-escolar-com-produtos-da-agricultura-familiar-no-rio-25470378
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/viniciustorres/2022/04/inflacao-mundial-da-comida-e-a-maior-em-32-anos.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/04/inflacao-da-cesta-basica-salta-de-13-para-21-em-marco-veja-ranking.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2022/04/pessoas-nao-tem-como-pagar-aluguel-e-vem-parar-aqui-relata-morador-de-rua-em-sp.shtml
https://www.brasildefato.com.br/2022/04/13/petroleiros-venderao-gas-mais-barato-em-protesto-contra-politica-de-precos-da-petrobras
https://www.cnnbrasil.com.br/business/com-custo-de-producao-em-alta-preco-do-frango-deve-seguir-subindo-diz-especialista/
https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/guerra-leva-crise-de-alimentos-energia-e-financas-a-paises-pobres-diz-onu/
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/04/auxilio-gas-de-r-51-e-liberado-veja-calendario-e-quem-tem-direito.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2022/04/cidades-reduzem-producao-de-marmitas-doadas-com-alta-do-gas.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/podcasts/2022/04/os-efeitos-de-longo-prazo-da-alta-do-preco-dos-alimentos-no-mundo-ouca-podcast.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2022/04/custo-anual-de-diabetes-no-brasil-pode-chegar-a-r-27-bilhoes-em-2030-diz-estudo.shtml
https://www.estadao.com.br/internacional/guerra-na-ucrania-interrompe-fluxo-de-alimentos-combustivel-e-dinheiro-no-mundo-alerta-onu/
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Queijo brasileiro com formiga fez sucesso na França - Estadão 
Os últimos dias do chocolate | Prato Cheio - O Joio e o Trigo 
Inhotim recebe evento Fartura Gastronomia com debates, cozinha ao vivo e
mercearia - Estadão 
CPT divulga nesta segunda (18) relatório que aponta aumento dos conflitos no
campo em 2021 - Brasil de Fato 
Dia Mundial do Café: 13 fatos que talvez você desconheça sobre essa bebida -
BBC News | Brasil 
Como o Miojo se disfarçou de tudo aquilo que não é - O Joio e o Trigo 
Páscoa: como eram os alimentos da Santa Ceia - BBC News | Brasil 
Campanha Mãos Solidárias doa 3 mil toneladas de peixe durante Semana Santa
em Pernambuco - Brasil de Fato 
Pesquisa mostra que 38% dos entrevistados passaram a cozinhar em casa na
pandemia - Estadão 

COMIDA E
CULTURA

Inflação das famílias mais pobres avança 1,74% em março e atinge 12% em 12
meses - Estadão 
Preço da cesta básica continuará subindo, mas com menor intensidade, diz
economista - CNN Brasil 
Moradoras de favela de Belo Horizonte (MG) abrem padaria popular em
ocupação urbana - Brasil de Fato 

INTERNA-
CIONAL

Desperation amid food shortages in Shanghai as Covid lockdown bites - The
Guardian 
Índia: o país onde quem é vegetariano é considerado de direita - BBC News |
Brasil 
Com falta de comida para população, lockdown ocasiona caos em Xangai, na
China - TV Cultura 

https://paladar.estadao.com.br/blogs/so-queijo/queijo-brasileiro-com-formiga-fez-sucesso-na-franca/
https://ojoioeotrigo.com.br/2022/04/miojo-os-ultimos-dias-do-chocolate/
https://paladar.estadao.com.br/noticias/geral,fartura-gastronomia-faz-evento-em-inhotim-com-debates-cozinha-ao-vivo-e-mercearia,70004037673
https://www.brasildefato.com.br/2022/04/13/cpt-divulga-nesta-segunda-18-relatorio-que-aponta-aumento-dos-conflitos-no-campo-em-2021
https://www.bbc.com/portuguese/curiosidades-60809752
https://ojoioeotrigo.com.br/2022/04/como-o-miojo-se-disfarcou-de-tudo-aquilo-que-nao-e/
https://www.bbc.com/portuguese/geral-61114419#:~:text=%C3%89%20uma%20celebra%C3%A7%C3%A3o%20t%C3%ADpica%20de,te%C3%B3logo%20Gerson%20Leite%20de%20Moraes%2C
https://www.brasildefato.com.br/2022/04/14/campanha-maos-solidarias-doa-3-mil-toneladas-de-peixe-durante-semana-santa-em-pernambuco
https://cultura.estadao.com.br/blogs/direto-da-fonte/pesquisa-mostra-que-38-dos-entrevistados-passaram-a-cozinhar-em-casa-na-pandemia/
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,inflacao-mais-pobres-avanca,70004038746
https://www.cnnbrasil.com.br/business/preco-da-cesta-basica-continuara-subindo-mas-com-menor-intensidade-diz-economista/
https://www.brasildefato.com.br/2022/04/15/moradoras-de-favela-de-belo-horizonte-mg-abrem-padaria-popular-em-ocupacao-urbana
https://www.theguardian.com/world/2022/apr/08/desperation-amid-food-shortages-in-shanghai-as-covid-lockdown-bites
https://www.bbc.com/portuguese/internacional-61073380
https://cultura.uol.com.br/noticias/47945_com-falta-de-comida-para-populacao-lockdown-ocasiona-caos-em-xangai-na-china.html
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INTERNA-
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Seca no Chifre da África pode afetar 15 milhões de pessoas - ONU News 
'Cozinhas fantasmas' se alastram e preocupam os bistrôs de Paris - Folha de S.
Paulo 
Fome e desnutrição ameaçam milhares de somalis, alerta ONU - UOL 
UE planeja enfrentar Rússia com diplomacia alimentar no norte da África - UOL 
Fome deixa Somália em risco de “catástrofe humanitária” - ONU News 
Somalia: New data show how drought in the Horn of Africa is driving up acute
hunger - FAO 
Iêmen, ameaçado pela fome, teme impacto da guerra na Ucrânia - UOL 
FAO Director-General opens Africa Regional Conference amid worsening hunger
crisis - FAO 
African countries commit to raise ambitions for Sustainable Development Goals -
FAO 
New guidelines for scaling up investments for youth in agrifood systems in Africa
- FAO 
Farming Fish for a Food Secure Future in Algeria’s Sahrawi Refugee Camps - Food
Tank 
Programa Alimentar da ONU pede acesso a zonas sitiadas na Ucrânia - UOL 
How war in Ukraine is making people hungry in the Middle East - Vox 

https://news.un.org/pt/story/2022/04/1785572
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/04/cozinhas-fantasmas-se-alastram-e-preocupam-os-bistros-de-paris.shtml
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/afp/2022/04/12/fome-e-desnutricao-ameacam-milhares-de-somalis-alerta-onu.htm
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/reuters/2022/04/12/ue-planeja-enfrentar-russia-com-diplomacia-alimentar-no-norte-da-africa.htm
https://news.un.org/pt/story/2022/04/1785842
https://www.fao.org/newsroom/detail/somalia-new-data-show-how-drought-in-the-horn-of-africa-is-driving-up-acute-hunger/en
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/afp/2022/04/13/iemen-ameacado-pela-fome-teme-impacto-da-guerra-na-ucrania.htm
https://www.fao.org/newsroom/detail/fao-africa-32-conference-hunger-agriculture-food/en
https://www.fao.org/newsroom/detail/african-countries-commit-to-raise-ambitions-for-sustainable-development-goals/en
https://www.fao.org/newsroom/detail/new-guidelines-for-scaling-up-investments-for-youth-in-agrifood-systems-in-africa/en
https://foodtank.com/news/2022/04/farming-fish-for-a-food-secure-future-in-algerias-sahrawi-refugee-camps/
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/rfi/2022/04/15/programa-alimentar-da-onu-pede-acesso-a-zonas-sitiadas-na-ucrania.htm
https://www.vox.com/23022693/war-ukraine-shipping-food-hunger

