
Potências agrícolas prometem garantir segurança alimentar mundial apesar da
guerra, mas Brasil fica de fora - UOL 
Pesquisadores usam software de inteligência artificial para rastrear a fome - UOL 
Mulheres rurais, um futuro de esperança - Folha de S. Paulo 
ONGs e empresas reduzem desperdício de alimentos aproveitando descartáveis -
Folha de S. Paulo 
MST inicia plantio solidário na Zona da Mata mineira e quer doar cinco toneladas
de alimentos - Brasil de Fato 
Insegurança alimentar aumenta risco de desenvolver diabetes, aponta estudo -
UOL 
Porto Alegre sanciona programa de combate à fome pela agricultura familiar -
UOL 
Zelensky pede medidas para desbloquear portos e evitar crise alimentar global -
CNN Brasil 
Vergonha e raiva na fila da fome - Revista Piauí 
Another perfect storm? - IFZ 
Em vez de inflação e fome, Bolsonaro fala de armas e guerra civil - Folha de S.
Paulo 
ONU afirma que guerra na Ucrânia gera preocupação com fome global - UOL 
Sakamoto: Solução de Bolsonaro para inflação alta e fome é motociata - UOL 
África pode ajudar a aliviar crise de alimentos causada por guerra na Ucrânia -
ONU News 
‘Aumento da fome no Brasil é inadmissível’ - Valor Econômico 
The Inconvenient Truth That Could Prevent Global Famine - Bloomberg 
G7: FAO puts forward proposals to address current and future food shortages -
FAO 
EU, US Seek to Cooperate on Ensuring Food, Fertilizer Security - Bloomberg 
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https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/rfi/2022/05/06/potencias-agricolas-prometem-garantir-seguranca-alimentar-mundial-apesar-da-guerra-mas-brasil-fica-de-fora.htm
https://www.uol.com.br/ecoa/ultimas-noticias/2022/05/06/pesquisadores-da-usp-criam-inteligencia-artificial-para-combater-a-fome.htm
https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2022/05/mulheres-rurais-um-futuro-de-esperanca.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/05/ongs-e-empresas-reduzem-desperdicio-de-alimentos-aproveitando-descartaveis.shtml
https://www.brasildefato.com.br/2022/05/09/mst-inicia-plantio-solidario-na-zona-da-mata-mineira-e-quer-doar-cinco-toneladas-de-alimentos
https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2022/05/09/inseguranca-alimentar-aumenta-risco-de-desenvolver-diabetes-aponta-estudo.htm
https://www.uol.com.br/ecoa/ultimas-noticias/2022/05/09/porto-alegre-sanciona-programa-de-combate-a-fome-pela-agricultura-familiar.htm
https://www.cnnbrasil.com.br/business/zelensky-pede-medidas-para-debloquear-portos-e-evitar-crise-alimentar-global/
https://piaui.folha.uol.com.br/vergonha-e-raiva-na-fila-da-fome/
https://ifz.org.br/2022/05/10/another-perfect-storm/
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/viniciustorres/2022/05/em-vez-de-inflacao-e-fome-bolsonaro-fala-de-armas-e-guerra-civil.shtml
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-brasil/2022/05/11/onu-afirma-que-guerra-na-ucrania-gera-preocupacao-com-fome-global.htm
https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2022/05/11/sakamoto-solucao-de-bolsonaro-para-inflacao-alta-e-fome-e-motociata.htm
https://news.un.org/pt/story/2022/05/1788872
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2022/05/12/aumento-da-fome-no-brasil-e-inadmissivel.ghtml
https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2022-05-12/famine-could-be-prevented-by-sustainable-agriculture
https://www.fao.org/newsroom/detail/g7-fao-food-shortages-agriculture-ukraine-russia-germany/en
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-05-13/eu-us-seek-to-cooperate-on-ensuring-food-fertilizer-security
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Amazônia tem recorde de desmate em abril, com mais de 1.000 km2 derrubados -
Folha de S. Paulo 
Justiça determina suspensão da venda de produtos com altos níveis de
agrotóxicos em grande rede de supermercados - G1 
Bem Viver na TV: Campanha Cuidar é Resistir mostra a força das comunidades
tradicionais - Brasil de Fato 
Destruído por barões, Vale do Café se recupera com grãos especiais - Folha de S.
Paulo 
Perda da floresta amazônica se agrava com destruição ao redor de estradas -
Folha de S. Paulo 
COP15 discute medidas contra desertificação, fenômeno que afeta o Brasil - UOL 
Newly adopted Seoul Forest Declaration identifies priority action areas - FAO 
ONU ressalta urgência global para salvar 1 bilhão de hectares de terras - ONU
News 
Desmatamento global cai, mas florestas tropicais continuam ameaçadas - ONU
News 
Young Jordanian Innovators Combat Food Insecurity with WFP and UNICEF
Support - Food Tank 
VIDEO | More than 10,000 hectares of cerrado may be devasted to agribusiness
project - Brasil de Fato 
Campanha 'Tenho Sede' inicia construção de cisternas no Semiárido com dinheiro
de doações - Brasil de Fato 
Os bancos de sementes que conservam o futuro da alimentação no Brasil - UOL 
Mundo pode ter aquecimento de 1,5 °C até 2026, alerta ONU - UOL 
Arroz pode servir como substituto do milho na ração animal - CNN Brasil 
Falsas soluções e reducionismos no debate sobre “proteínas alternativas” e
sustentabilidade - Nexo Jornal 
Anvisa suspende testes de agrotóxicos nos alimentos há mais de dois anos -
Agência Pública 
Árvores em sistemas ILPF neutralizam emissão de metano por bovinos no
Cerrado Mineiro - Embrapa 
Our Healing Begins in the Soil - Food Tank 

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

0 6 - 1 3  D E  M A I O  D E  2 0 2 2  |  E D I Ç Ã O  N º  1 8

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

2/6
 

https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2022/05/amazonia-tem-recorde-de-desmate-em-abril-com-mais-1000-km2-derrubados.shtml?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsfolha
https://g1.globo.com/ba/bahia/noticia/2022/05/07/justica-determina-suspensao-da-venda-de-produtos-com-altos-niveis-de-agrotoxicos-em-grande-rede-de-supermercados.ghtml
https://www.brasildefato.com.br/2022/05/08/bem-viver-na-tv-campanha-cuidar-e-resistir-mostra-a-forca-das-comunidades-tradicionais
https://www1.folha.uol.com.br/comida/2022/05/destruido-por-baroes-vale-do-cafe-se-recupera-com-graos-especiais.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2022/05/perda-da-floresta-amazonica-se-agrava-com-destruicao-ao-redor-de-estradas.shtml
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/rfi/2022/05/09/costa-do-marfim-cop15-discute-medidas-contra-avanco-da-desertificacao-fenomeno-que-afeta-o-brasil.htm
https://www.fao.org/newsroom/detail/newly-adopted-seoul-forest-declaration-identifies-priority-action-areas/en
https://news.un.org/pt/story/2022/05/1788472
https://news.un.org/pt/story/2022/05/1788362
https://foodtank.com/news/2022/05/young-jordanian-innovators-combat-food-insecurity-with-wfp-and-unicef-support/
https://www.brasildefato.com.br/2022/05/10/video-more-than-10-000-hectares-of-cerrado-may-be-devasted-to-agribussiness-project
https://www.brasildefato.com.br/2022/05/10/campanha-tenho-sede-inicia-construcao-de-cisternas-no-semiarido-com-dinheiro-de-doacoes
https://www.uol.com.br/ecoa/colunas/noticias-da-floresta/2022/05/10/os-bancos-de-sementes-que-conservam-o-futuro-da-alimentacao-no-brasil.htm
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/deutschewelle/2022/05/10/mundo-pode-ter-aquecimento-de-15-c-ate-2026-alerta-onu.htm
https://www.cnnbrasil.com.br/business/arroz-pode-servir-como-substituto-do-milho-na-racao-animal/
https://pp.nexojornal.com.br/opiniao/2022/Falsas-solu%C3%A7%C3%B5es-e-reducionismos-no-debate-sobre-%E2%80%9Cprote%C3%ADnas-alternativas%E2%80%9D-e-sustentabilidade
https://apublica.org/2022/05/anvisa-suspende-testes-de-agrotoxicos-nos-alimentos-ha-mais-de-dois-anos/?utm_source=mailchimp&utm_medium=newsletter-inscritos&utm_campaign=testeanvisa&goal=0_eaf96d902a-363639a263-288799958&mc_cid=363639a263&mc_eid=b7df804d18
https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/70568423/arvores-em-sistemas-ilpf-neutralizam-emissao-de-metano-por-bovinos-no-cerrado-mineiro
https://foodtank.com/news/2022/05/our-healing-begins-in-the-soil/
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Food for all: Q&A with Michel Pimbert of the Centre for Agroecology, Water and
Resilience - Mongabay 
Comissão do Senado proíbe produção e comercialização de foie gras em território
nacional - Folha de S. Paulo 
No Piauí, instituto nascido durante seca fomenta ações agroecológicas e de
acesso à arte - Brasil de Fato 
Movimentos populares denunciam falta de transparência em PL que ameaça zona
rural em Pernambuco - Brasil de Fato 
Aumenta produção de cereais, leguminosas e oleaginosas - Band 
Cientistas cultivam plantas em solo lunar pela primeira vez na história - CNN
Brasil 
First ever International Day of Plant Health: no food security without healthy
plants - FAO 
Geospatial data for more targeted agricultural interventions: FAO receives
excellence award - FAO 
2022 Global Food Policy Report: Climate Change and Food Systems - IFZ 
EUA vetam tentativa do Brasil de condenar sanções contra Rússia - UOL 
1 billion ‘dryland-like’ hectares under threat, FAO study confirms - FAO 
Developing a More Inclusive Food Future Through Research and Innovation - Food
Tank 
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Preço da alimentação em São Paulo acelera e inflação da comida em abril é a
maior em 27 anos - SP1 
Preços dos alimentos no mundo são os mais caros em 61 anos, conclui ONU - G1 
Levantamento mostra que 20 mil famílias ficaram sem cartão alimentação no Rio
- G1 
Brasil divide com Turquia título de países com inflação, juros e desemprego mais
elevados - Brasil de Fato 
Países controlam estoques de alimentos e preços disparam - Estadão 
Novas regras do vale-alimentação tiram flexibilidade e geram debate - Estadão 
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https://news.mongabay.com/2022/05/food-for-all-qa-with-michel-pimbert-of-the-centre-for-agroecology-water-and-resilience/
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/05/comissao-do-senado-proibe-producao-e-comercializacao-de-foie-gras-em-territorio-nacional.shtml
https://www.brasildefato.com.br/2022/05/12/no-piaui-instituto-nascido-durante-seca-fomenta-acoes-agroecologicas-e-de-acesso-a-arte
https://www.brasildefato.com.br/2022/05/12/movimentos-populares-denunciam-falta-de-transparencia-em-pl-que-ameaca-zona-rural-em-pernambuco
https://www.band.uol.com.br/bandnews-fm/rio-de-janeiro/noticias/aumenta-producao-de-cereais-leguminosas-e-oleaginosas-16511143
https://www.cnnbrasil.com.br/tecnologia/cientistas-cultivam-plantas-em-solo-lunar-pela-primeira-vez-na-historia/
https://www.fao.org/newsroom/detail/first-international-day-of-plant-health-no-food-security-without-healthy-plants-120522/en
https://www.fao.org/newsroom/detail/geospatial-data-for-more-targeted-agricultural-interventions-fao-receives-excellence-award/en
https://ifz.org.br/2022/05/12/2022-global-food-policy-report-climate-change-and-food-systems/
https://noticias.uol.com.br/colunas/jamil-chade/2022/05/13/eua-vetam-tentativa-do-brasil-de-condenar-sancoes-contra-russia.htm
https://www.fao.org/newsroom/detail/1-billion-dryland-like-hectares-under-threat-fao-study-confirms/en
https://foodtank.com/news/2022/05/developing-a-more-inclusive-food-future/
https://globoplay.globo.com/v/10551224/
https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2022/05/06/precos-dos-alimentos-no-mundo-sao-os-mais-caros-em-61-anos-conclui-onu.ghtml
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/rj1/video/levantamento-mostra-que-20-mil-familias-ficaram-sem-cartao-alimentacao-no-rio-10551234.ghtml
https://www.brasildefato.com.br/2022/05/08/brasil-divide-com-turquia-titulo-de-paises-com-inflacao-juros-e-desemprego-mais-elevados
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,guerra-ucrania-inflacao-alimentos,70004060422
https://economia.estadao.com.br/noticias/sua-carreira,novas-regras-vale-alimentacao-pat-flexibilidade-beneficios-trabalho,70004059947
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Só Brasil e Turquia têm inflação, juros e desemprego de dois dígitos entre as
grandes economias - G1 
As Conflict and Climate Change Bite, Are High Food Prices Here to Stay? - VOA 
Plataforma conecta educadores a conteúdo de transformação social - Folha de S.
Paulo 
Brasil propõe criação de corredores de alimento e fertilizante no mundo - UOL 
Tomate é o vilão do prato feito e vale-refeição dura menos dias - Folha de S.
Paulo 
Delivery é um terço da receita de bares e restaurantes no Brasil, diz pesquisa -
Folha de S. Paulo 
Batata, morango e maracujá lideram inflação; veja itens que mais subiram -
Folha de S. Paulo  
Tomate, o cara malvado da inflação da comida - Folha de S. Paulo 
Brasileiro adere ao 'consumo ampulheta' para driblar inflação - Folha de S. Paulo 
Governo reduz imposto de importação de vergalhão de aço e zera tarifa de sete
alimentos - Estadão 
Inflação eleva preço da cenoura em 178% em um ano; veja ranking - Estadão 
Batata-inglesa foi alimento com maior inflação em abril - Estadão 
Inflação desacelera a 1,06% em abril, maior variação para o mês desde 1996, diz
IBGE - CNN Brasil 
Quais recordes a inflação brasileira já quebrou em 2022 - Nexo Jornal 
No Brasil, quem recebe salário mínimo trabalha metade do mês ou mais para
comprar cesta básica - Brasil de Fato 
Não culpe a pandemia e a guerra pela inflação dos alimentos no Brasil - O Joio e
o Trigo 
Programa universitário leva alimentos e capacitação a comunidades no Ceará -
UOL 
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'Achava que obesidade era minha culpa, mas depois entendi que é uma doença'
- UOL 
Plataforma reúne pesquisas sobre alimentação, saúde e territórios indígenas em
RO e MT - G1 
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https://g1.globo.com/economia/noticia/2022/05/08/so-brasil-e-turquia-tem-inflacao-juros-e-desemprego-de-dois-digitos-entre-as-grandes-economias.ghtml?fbclid=IwAR09mF5JL0ADr3Jlu-tv55sUyWsYidQuIE7AgFgCj4iOOp51XFVtlKO7_Vg&utm_source=NexoNL&utm_medium=Email&utm_campaign=anexo
https://www.voanews.com/a/as-conflict-and-climate-change-bite-are-high-food-prices-here-to-stay-/6560571.html
https://www1.folha.uol.com.br/folha-social-mais/2022/05/plataforma-conecta-educadores-a-conteudo-de-transformacao-social.shtml
https://noticias.uol.com.br/colunas/jamil-chade/2022/05/09/brasil-propoe-criacao-de-corredores-de-alimento-e-fertilizante-no-mundo.htm
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/05/tomate-e-o-vilao-do-prato-feito-e-vale-refeicao-dura-menos-dias.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painelsa/2022/05/delivery-e-um-terco-da-receita-de-bares-e-restaurantes-no-brasil-diz-pesquisa.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/05/batata-morango-e-maracuja-lideram-inflacao-veja-itens-que-mais-subiram.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/blogs/cozinha-bruta/2022/05/tomate-o-cara-malvado-da-inflacao-da-comida.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/05/brasileiro-adere-ao-consumo-ampulheta-para-driblar-inflacao.shtml
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,governo-reduz-imposto-aco,70004063669
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,inflacao-eleva-preco-cenoura-178-ranking-npre,70004063646
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,batata-inglesa-alimento-maior-inflacao-abril-npre,70004063407
https://www.cnnbrasil.com.br/business/inflacao-desacelera-a-106-em-abril-maior-variacao-para-o-mes-desde-1996/
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2022/05/11/Quais-recordes-a-infla%C3%A7%C3%A3o-brasileira-j%C3%A1-quebrou-em-2022
https://www.brasildefato.com.br/2022/05/12/no-brasil-quem-recebe-salario-minimo-trabalha-metade-do-mes-ou-mais-para-comprar-cesta-basica
https://ojoioeotrigo.com.br/2022/05/nao-culpe-a-pandemia-e-a-guerra-pela-inflacao-dos-alimentos-no-brasil/
https://www.uol.com.br/ecoa/ultimas-noticias/2022/05/13/programa-universitario-leva-alimentos-e-capacitacao-a-comunidades-no-ceara.htm
https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2022/05/07/achava-que-obesidade-era-minha-culpa-mas-entendi-que-e-uma-doenca.htm
https://g1.globo.com/ro/rondonia/noticia/2022/05/07/plataforma-reune-pesquisas-sobre-alimentacao-saude-e-territorios-indigenas-em-ro-e-mt.ghtml
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Amamentação: responsabilidade coletiva - Revista Gama 
Introdução: A face em transformação do capitalismo nos Estados Unidos e no
mundo - O Joio e o Trigo 
Amora faz bem ao coração e melhora o humor; veja 7 benefícios da fruta - UOL 
Série sobre Amazônia resgata o papel dos povos indígenas - Estadão 
OMS alerta para necessidade de regulamentar propagandas de bebidas
alcoólicas - ONU News 
A periferia também quer comer saudável | Prato Cheio - O Joio e o Trigo 
Patenteado método que identifica cafeeiros com teor reduzido de cafeína -
Embrapa 
Estudo identifica doenças crônicas em grupos indígenas no Pará - UOL 
Internação por transtorno alimentar aumentou 48% na pandemia, diz estudo -
UOL 
Comer sem comprometer o futuro: projeto da USP ensina alimentação
sustentável - Jornal da USP 
'Quarto de Despejo' vê Brasil esquecido, dizem curadores do 200 anos, 200
livros - Folha de S. Paulo  
Startups de alimentos cultivados em laboratório já fazem culinária gourmet -
Folha de S. Paulo 
Hegemonia do agronegócio criou “arapuca macroeconômica” no Brasil - O Joio e
o Trigo 
Seminário debate desastres ambientais e segurança alimentar e nutricional,
participe! - Aliança pela Alimentação Saudável e Adequada 
Ativismo à moda da chef: elas levantam bandeiras dentro e fora da cozinha -
Marie Claire 
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INTERNA-
CIONAL

White House will host first food insecurity conference in 50 years - CNN
Problema na cadeia de suprimentos tira fórmula infantil das prateleiras nos EUA
- CNN Brasil 
Afghanistan: Humanitarian assistance averted a food security catastrophe in the
harsh winter months, but hunger persists at unprecedented levels - FAO 

https://gamarevista.uol.com.br/semana/qual-o-direito-das-maes/a-responsabilidade-pela-amamentacao-nao-e-so-da-mae-e-coletiva/?utm_medium=Email&utm_source=NLSemana&utm_campaign=SemanaGama
https://ojoioeotrigo.com.br/2022/05/a-face-em-transformacao-do-capitalismo-nos-estados-unidos-e-no-mundo/
https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2022/05/10/beneficios-da-amora.htm
https://cultura.estadao.com.br/noticias/cinema,serie-sobre-amazonia-resgata-o-papel-dos-povos-indigenas,70004062723
https://news.un.org/pt/story/2022/05/1788592
https://ojoioeotrigo.com.br/2022/05/a-periferia-tambem-quer-comer-saudavel/
https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/70568245/patenteado-metodo-que-identifica-cafeeiros-com-teor-reduzido-de-cafeina
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-brasil/2022/05/11/estudo-identifica-doencas-cronicas-em-grupos-indigenas-no-para.htm
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