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TEMA NOTÍCIAS DA SEMANA

FOME Quando o açougue vira joalheria, a barbárie está instalada - Folha de S. Paulo 
"Agricultura familiar tem capacidade de alimentar nosso país", diz Lula em
assentamento do MST - Brasil de Fato 
Conflito causará impactos na agricultura familiar, que garante 41% da produção
na Ucrânia - ONU News 
Bom Prato do Grajaú (SP) segue fechado, e moradores ficam sem comida - Folha
de S. Paulo 
Opinião | Bolsonaro não age contra a fome no Brasil porque não quer, por José
Graziano - Brasil de Fato 
O que menos queremos é uma guerra pela segurança alimentar, diz Bolsonaro
sobre conflito - UOL 
Ação de combate à fome vira projeto de extensão em universidade na Paraíba -
UOL 
Building the resilience of rural people in fragile contexts must remain a key
priority - FAO 
Sem fertilizantes, vem aí 'uma crise global de alimentos' - Folha de S. Paulo 
Guerra em Ucrânia ameaça causar uma crise global de alimentos e agravar a
fome, já em alta - Estadão 
Caçar animal silvestre para se alimentar é permitido em MS? Entenda critérios
liberados pela lei - Midiamax 
Fome, a outra face da guerra - Estadão 
'Guerra ameaça segurança alimentar em todo o mundo', diz Comissão Europeia -
UOL 
Guerra vai agravar insegurança alimentar no mundo, diz diretor do WFP - CNN
Brasil 
Guerra na Ucrânia pode provocar fome no mundo; França propõe plano de
segurança alimentar - UOL 
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https://www1.folha.uol.com.br/blogs/cozinha-bruta/2022/03/quando-o-acougue-vira-joalheria-a-barbarie-esta-instalada.shtml
https://www.brasildefato.com.br/2022/03/19/agricultura-familiar-tem-capacidade-de-alimentar-nosso-pais-diz-lula-em-assentamento-do-mst
https://news.un.org/pt/story/2022/03/1783422
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2022/03/bom-prato-do-grajau-sp-segue-fechado-e-moradores-ficam-sem-comida.shtml
https://www.brasildefato.com.br/2022/03/21/opiniao-bolsonaro-nao-age-contra-a-fome-no-brasil-porque-nao-quer-por-jose-graziano
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/reuters/2022/03/21/o-que-menos-queremos-e-uma-guerra-pela-seguranca-diz-bolsonaro.htm
https://www.uol.com.br/ecoa/ultimas-noticias/2022/03/21/acao-de-combate-a-fome-vira-projeto-de-extensao-em-universidade-na-paraiba.htm
https://www.fao.org/newsroom/detail/building-the-resilience-of-rural-people-in-fragile-contexts-must-remain-a-key-priority/en
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/nelsondesa/2022/03/sem-fertilizantes-vem-ai-uma-crise-global-de-alimentos.shtml
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,guerra-crise-alimentos,70004015077
https://midiamax.uol.com.br/cotidiano/2022/cacar-animal-silvestre-para-se-alimentar-e-permitido-em-ms-entenda-criterios-liberados-pela-lei/
https://opiniao.estadao.com.br/noticias/notas-e-informacoes,fome-a-outra-face-da-guerra,70004016651
https://noticias.uol.com.br/internacional/ultimas-noticias/2022/03/23/guerra-ameaca-seguranca-alimentar-em-todo-mundo-diz-comissao-europeia.htm
https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/guerra-vai-agravar-inseguranca-alimentar-no-mundo-diz-diretor-do-wfp/#:~:text=A%20guerra%20na%20Ucr%C3%A2nia%20vai,(WFP)%2C%20Daniel%20Balaban.
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/rfi/2022/03/24/guerra-na-ucrania-pode-provocar-fome-no-mundo-franca-propoe-plano-de-seguranca-alimentar.htm
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Salvando nascentes e fazendo agroecologia: conheça o assentamento Eli Vive, do
MST no Paraná - Brasil de Fato 
O papel da agricultura familiar na recuperação verde - Nexo Jornal 
Brasileiros se preocupam com mudança do clima, aponta pesquisa - Nexo Jornal 
MST espera colher 15,5 mil toneladas de arroz orgânico no RS; veja como foi a
festa da colheita - Brasil de Fato 
O rio que secou na Amazônia colombiana e deixou populações ribeirinhas ‘órfãs’ -
BBC News | Brasil 
Pirarucu se consolida como um dos pilares da bioeconomia amazônica - Estadão 
Guerra na Ucrânia vai ampliar produção de trigo do Brasil, avalia Embrapa - Folha
de S. Paulo 
Artigo | Bolsonaro ignora lei de amparo à agricultura familiar, e agricultores
pedem socorro - Brasil de Fato 
Pedidos de mineração de potássio disparam em 2022 e ameaçam assentamentos
da reforma agrária - Brasil de Fato 
Obesidade infantil: as razões por trás do aumento de peso entre as crianças
brasileiras - BBC News | Brasil 
Bolsonaro lança crédito de metano e programa para ampliar produção de biogás -
Estadão 
Mundo caminha para “catástrofe climática”, afirma chefe da ONU - ONU News 
Sustainable forest use helps tackle the climate crisis and achieve the SDGs - FAO 
Agronegócio, ultraprocessados, destruição ambiental e doenças crônicas: tudo a
ver ou nada a ver? - O Joio e o Trigo 
Brasil defende excluir fertilizantes de sanções para garantir a oferta de comida -
Estadão 
Como as cidades tentam se adaptar à mudança climática - Nexo Jornal 
Alimentação, trabalho escravo e desmatamento: como tudo isso se relaciona? -
UOL 
Unesco destaca potencial dos lençóis freáticos para resolver crise da água - ONU
News 
Destruição e doença: o que o agro planta no Cerrado - O Joio e o Trigo 
Entidade pede à ONU "ações urgentes" para barrar "atrocidades" contra povos
indígenas no Brasil - Brasil de Fato 
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https://www.brasildefato.com.br/2022/03/18/conheca-o-assentamento-do-mst-eli-vive-no-parana-que-recebera-lula-neste-sabado-19
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2022/03/18/O-papel-da-agricultura-familiar-na-recupera%C3%A7%C3%A3o-verde
https://www.nexojornal.com.br/externo/2022/03/18/Brasileiros-se-preocupam-com-mudan%C3%A7a-do-clima-aponta-pesquisa
https://www.brasildefato.com.br/2022/03/19/mst-espera-colher-15-5-mil-toneladas-de-arroz-organico-no-rs-veja-como-foi-a-festa-da-colheita
https://www.bbc.com/portuguese/geral-60751063
https://sustentabilidade.estadao.com.br/noticias/geral,pirarucu-se-consolida-como-um-dos-pilares-da-bioeconomia-amazonica,70004013245
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/vaivem/2022/03/guerra-na-ucrania-vai-ampliar-producao-de-trigo-do-brasil-avalia-embrapa.shtml
https://www.brasildefato.com.br/2022/03/21/artigo-bolsonaro-ignora-lei-de-amparo-a-agricultura-familiar-e-agricultores-pedem-socorro
https://www.brasildefato.com.br/2022/03/21/pedidos-de-mineracao-de-potassio-disparam-em-2022-e-ameacam-assentamentos-da-reforma-agraria
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-60796823
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,credito-metano-biogas,70004015281
https://news.un.org/pt/story/2022/03/1783532
https://www.fao.org/newsroom/detail/sustainable-forest-use-helps-tackle-the-climate-crisis-and-achieve-the-sdgs/en
https://ojoioeotrigo.com.br/2022/03/agronegocio-ultraprocessados-destruicao-ambiental-e-doencas-cronicas-tudo-a-ver-ou-nada-a-ver/
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,brasil-excluir-fertilizantes-sancoes-manter-oferta-alimentos,70004015718
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2022/03/21/Como-as-cidades-tentam-se-adaptar-%C3%A0-mudan%C3%A7a-clim%C3%A1tica
https://www.uol.com.br/ecoa/ultimas-noticias/2022/03/22/alimentacao-trabalho-escravo-e-desmatamento-como-tudo-isso-se-relaciona.htm
https://news.un.org/pt/story/2022/03/1783542
https://ojoioeotrigo.com.br/2022/03/destruicao-e-doenca-o-que-o-agro-planta-no-cerrado/
https://www.brasildefato.com.br/2022/03/23/entidade-pede-a-onu-acoes-urgentes-para-barrar-atrocidades-contra-povos-indigenas-no-brasil
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COMIDA E
CIDADES

Produtos mais consumidos na Páscoa subiram até 83% nos últimos 12 meses -
CNN Brasil - 17/03
Botijão de gás chega a R$ 160 e gasolina a R$ 8,40, diz ANP - Folha de S. Paulo 
Disparada de alimentos deve seguir 'espremendo' os brasileiros - Folha de S.
Paulo 
Rússia impõe também a guerra do cereal - Folha de S. Paulo 
Guerra na Ucrânia deve causar alta no preço da carne - CNN Brasil 
Campanha arrecada doações para alimentar refugiados brasileiros da guerra na
Ucrânia - Folha de S. Paulo 
Governo zera imposto de importação de etanol e 6 alimentos para tentar conter
inflação - Folha de S. Paulo 
Guerra acelera as remarcações de preços de alimentos nas prateleiras - Estadão 
Inflação de dois dígitos esvazia carrinho e não dá trégua - Estadão 

COMIDA
E CLIMA

Contaminação da água é ainda pior do que a dos alimentos, afirma professora da
UFSC - Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável 
No agro, produção integrada gera renda e menos carbono - Estadão 
Make every drop count: An inclusive, integrated and innovative approach to water
scarcity is critical - FAO 
Ultraprocessado nosso de cada dia: a doença chega embalada na cidade - O Joio e
o Trigo 
Com sanções à Rússia, escassez de fertilizantes ameaça oferta global de alimentos
- CNN Brasil 
Incerto sobre reeleição, Bolsonaro apressa "boiadas" antiambientais no
Congresso, diz entidade - Brasil de Fato 
As técnicas agrícolas capazes de reduzir dependência do Brasil por fertilizantes -
BBC News | Brasil 
A imagem do MST em 5 momentos da história nacional - Nexo Jornal  
Um cardápio indigesto (parte 2) - a quem interessa a aprovação do PL dos
agrotóxicos? - Estadão
Preço do potássio triplica e bate recorde após guerra na Ucrânia - Estadão 

https://www.cnnbrasil.com.br/business/produtos-mais-consumidos-na-pascoa-subiram-ate-83-nos-ultimos-12-meses/
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/03/preco-da-gasolina-bate-novo-recorde-e-chega-a-r-840-no-maranhao.shtml?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsfolha&origin=folha
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/03/disparada-de-alimentos-deve-seguir-espremendo-os-brasileiros.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/mathias-alencastro/2022/03/russia-impoe-tambem-a-guerra-do-cereal.shtml
https://www.cnnbrasil.com.br/business/guerra-na-ucrania-deve-causar-alta-no-preco-da-carne/
https://www1.folha.uol.com.br/empreendedorsocial/2022/03/campanha-arrecada-doacoes-para-alimentar-refugiados-brasileiros-da-guerra-na-ucrania.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/03/governo-zera-imposto-de-importacao-de-etanol-e-seis-alimentos-para-tentar-conter-inflacao.shtml
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,guerra-russia-ucrania-remarcacao-preco-consumidor,70004014693
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,inflacao-supermercado-preco-consumidor,70004014703
https://alimentacaosaudavel.org.br/blog/contaminacao-da-agua-e-ainda-pior-do-que-a-dos-alimentos-afirma-professora-da-ufsc/10033/
https://sustentabilidade.estadao.com.br/noticias/geral,no-agro-producao-integrada-gera-renda-e-menos-carbono,70004016812
https://www.fao.org/newsroom/detail/FAO-water-scarcity-agriculture-environment/en
https://ojoioeotrigo.com.br/2022/03/ultraprocessado-nosso-de-cada-dia-a-doenca-chega-embalada-na-cidade/
https://www.cnnbrasil.com.br/business/com-sancoes-a-russia-escassez-de-fertilizantes-ameaca-oferta-global-de-alimentos/
https://www.brasildefato.com.br/2022/03/24/incerto-sobre-reeleicao-bolsonaro-apressa-boiadas-antiambientais-no-congresso-diz-entidade
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-60856628
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2022/03/22/A-imagem-do-MST-em-5-momentos-da-hist%C3%B3ria-nacional
https://politica.estadao.com.br/blogs/legis-ativo/um-cardapio-indigesto-parte-2-a-quem-interessa-a-aprovacao-do-pl-dos-agrotoxicos/
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,preco-potassio-triplica-recorde-guerra-ucrania,70004016841
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Guia Alimentar: do lançamento à disseminação, as estratégias para implementá-
lo no Brasil - NUPENS USP 
Com guerra na Ucrânia, trigo, milho e soja batem recordes de preços, diz
consultoria - CNN Brasil 
Ação dá a população de rua refeição e direito de escolha do cardápio em SP -
UOL 
Comida cara dá gás a lojas que só vendem produtos perto do vencimento - Folha
de S. Paulo 
Redução da pobreza infantil depende do Auxílio Brasil, diz Unicef - Nexo Jornal 
Preço da cenoura dispara 45% em março; veja maiores altas - Folha de S. Paulo 
Projeto de Lei que previne a obesidade infantil no Rio pode ser aprovado na
próxima semana - Aliança pela a Alimentação Adequada e Saudável 
Pequenos agricultores doam 300 t de alimentos a famílias vulneráveis no RJ -
UOL 

Polêmica gastronômica na eleição da França expõe falsa polarização e crise de
identidade no país - Folha de S. Paulo 
"A cozinha é a guardiã das memórias, dos segredos", compartilha Conceição Oliveira -
Brasil de Fato 
Pão francês ainda é central na vida do brasileiro, mas qualidade merece atenção -
Estadão 
Accademia Italiana della Cucina reconhece importância da cozinha ítalo-paulistana -
Folha de S. Paulo 
No dia mundial da infância, GT da Aliança lança vídeo sobre Comida de Criança - Aliança
pela Alimentação Adequada e Saudável 
Pesquisa espanhola aponta que a verdadeira paella valenciana não leva frutos do mar ou
peixe - Estadão 

COMIDA E
CULTURA

INTERNA-
CIONAL

Invasão da Ucrânia poderia precipitar crise alimentar aguda no Sudão, afirma
ONG - UOL 

https://www.fsp.usp.br/nupens/guia-alimentar-do-lancamento-a-disseminacao-as-estrategias-para-implementa-lo-no-brasil/
https://www.cnnbrasil.com.br/business/com-guerra-na-ucrania-trigo-milho-e-soja-batem-recordes-de-precos-diz-consultoria/
https://www.uol.com.br/ecoa/ultimas-noticias/2022/03/23/amigas-distribuem-marmitas-com-cardapio-variado-a-populacao-de-rua-de-sp.htm
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/03/comida-cara-da-gas-a-lojas-que-so-vendem-produtos-perto-do-vencimento.shtml
https://www.nexojornal.com.br/extra/2022/03/24/Redu%C3%A7%C3%A3o-da-pobreza-infantil-depende-do-Aux%C3%ADlio-Brasil-diz-Unicef
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/03/ipca-15-e-o-maior-para-marco-desde-2015-e-vai-a-1079-em-12-meses.shtml
https://alimentacaosaudavel.org.br/blog/projeto-de-lei-que-previne-a-obesidade-infantil-no-rio-pode-ser-aprovado-na-proxima-semana/10040/
https://www.uol.com.br/ecoa/ultimas-noticias/2022/03/25/pequenos-agricultores-doam-300-t-de-alimentos-a-familias-vulneraveis-no-rj.htm
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2022/03/polemica-gastronomica-na-eleicao-da-franca-expoe-falsa-polarizacao-e-crise-de-identidade-no-pais.shtml
https://www.brasildefato.com.br/2022/03/20/a-cozinha-e-a-guardia-das-memorias-dos-segredos-compartilha-conceicao-oliveira
https://paladar.estadao.com.br/noticias/comida,pao-frances-ainda-e-central-na-vida-do-brasileiro-mas-qualidade-merece-atencao,70004013738
https://www1.folha.uol.com.br/comida/2022/03/accademia-italiana-dela-cucina-reconhece-importancia-da-cozinha-italo-paulistana.shtml
https://alimentacaosaudavel.org.br/blog/lancamento-video-comida-de-crianca/10029/
https://paladar.estadao.com.br/noticias/comida,pesquisa-espanhola-aponta-que-a-verdadeira-paella-valenciana-nao-leva-frutos-do-mar-ou-peixe,70004018752
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/afp/2022/03/21/invasao-da-ucrania-poderia-precipitar-crise-alimentar-aguda-no-sudao-afirma-ong.htm
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Ucraniana descreve dias de desespero após ataque da Rússia a abrigo lotado em
Mariupol - Folha de S. Paulo 
Comida pode acabar em cidades da Ucrânia em três ou quatro dias, diz agência -
CNN Brasil 
Tropas russas só têm alimentação e combustível suficientes para três dias, diz
Ucrânia - Estadão 
Como a guerra na Ucrânia impacta a África - Nexo Jornal 
Restaurantes de luxo em Kiev trocam o caviar pela comida gratuita - UOL 
Pastoralism: Supporting livelihoods, building peace - FAO 
Insegurança alimentar afeta 45% da população do Haiti - ONU News 23/03
‘Trying to survive’: millions in Tigray face hunger as they wait in vain for aid - The
Guardian 
Ucraniana que sobreviveu em teatro de Mariupol conta como foi o ataque -
Folha de S. Paulo 
Com apoio da ONU, agricultores do Haiti tentam construir resiliência ao clima -
ONU News 
Alemanha aumenta ajuda humanitária à Ucrânia para evitar fome - CNN Brasil 
Ministro da Agricultura da Ucrânia renuncia - CNN Brasil 
A vida nos subterrâneos: famílias ucranianas constroem novos lares no metrô de
Kharkiv - Estadão 
War in Ukraine could lead to food riots in poor countries, warns WTO boss - The
Guardian 
Hunger forces thousands to cross from Angola into Namibia – in pictures - The
Guardian 
Number of people facing extreme hunger in Sudan predicted to double - The
Guardian 

https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2022/03/ataque-da-russia-a-abrigo-com-mais-de-170-pessoas-retrata-desespero-em-mariupol.shtml?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsfolha+
https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/comida-vai-acabar-em-cidades-da-ucrania-entre-tres-e-quatro-dias-diz-agencia-humanitaria/
https://www.estadao.com.br/internacional/tropas-russas-so-tem-alimentacao-e-combustivel-suficientes-para-tres-dias-diz-ucrania/
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2022/03/22/Como-a-guerra-na-Ucr%C3%A2nia-impacta-a-%C3%81frica
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/afp/2022/03/22/restaurantes-de-luxo-em-kiev-trocam-o-caviar-pela-comida-gratuita.htm
https://www.fao.org/newsroom/detail/pastoralism-supporting-livelihoods-building-peace/en
https://news.un.org/pt/story/2022/03/1783762
https://www.theguardian.com/global-development/2022/mar/23/trying-to-survive-millions-in-tigray-face-hunger-as-they-wait-in-vain-for-aid
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2022/03/ucraniana-que-sobreviveu-em-teatro-de-mariupol-conta-como-foi-o-ataque.shtml
https://news.un.org/pt/story/2022/03/1783852
https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/alemanha-aumenta-ajuda-humanitaria-a-ucrania-para-evitar-fome/
https://www.cnnbrasil.com.br/business/ministro-da-agricultura-da-ucrania-renuncia/
https://www.estadao.com.br/internacional/a-vida-nos-subterraneos-familias-ucranianas-constroem-novos-lares-no-metro-de-kharkiv/
https://www.theguardian.com/world/2022/mar/24/war-ukraine-food-riots-poor-countries-wto-ngozi-okonjo-iweala-food-prices-hunger
https://www.theguardian.com/global-development/gallery/2022/mar/24/hunger-forces-thousands-to-cross-from-angola-into-namibia-in-pictures
https://www.theguardian.com/global-development/2022/mar/25/number-of-people-facing-extreme-hunger-in-sudan-predicted-to-double

