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

TEMA NOTÍCIAS DA SEMANA

FOME Novo Mesa Solidária do Capanema começa a atender nesta segunda - Tribuna 
How War, Oil and Ships Are Building a Hunger Crisis - Bloomberg 
Por que as mulheres são as principais vítimas da insegurança alimentar - Revista
Galileu 
"Você Tem Fome de Quê"? Campanha alerta população para insegurança
alimentar - CBN Vitória 
Política fiscal da fome – Parte III - JOTA 
Fome no Brasil pode sentir efeitos da guerra na Ucrânia - Valor Econômico 
Putin diz que mundo enfrenta crise alimentar devido às sanções do Ocidente -
UOL 
A fome que o Brasil bem alimentado insiste em não ver e enfrentar - Carta Capital 
Guerra leva preços de alimentos a bater recorde no mundo - UOL 
Projeto amplia de 50 para 400 famílias auxiliadas com alimentos na pandemia -
UOL 
Ukraine crisis: the world can still contain the impact on global food security with
the right policies, FAO Director-General says - FAO 
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A sindemia global na perspectiva brasileira - Nexo Jornal 
Agricultura familiar é pauta central no Consórcio Nordeste, afirma subsecretária
do órgão - Brasil de Fato 
Resgatar o solo para salvar a lavoura - Folha de S. Paulo 
Muito além do mel - Estadão 
Camponeses de Pernambuco protestam contra ameaças de despejo e leilões de
terras - Brasil de Fato 
2025 é o limite para interromper alta de emissões e evitar catástrofe climática,
diz painel da ONU - Estadão 
Mundo pode limitar aquecimento a 1,5ºC, mas tem pouco tempo - Nexo Jornal 

https://tribunapr.uol.com.br/noticias/curitiba-regiao/novo-mesa-solidaria-do-capanema-comeca-a-atender-nesta-segunda/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-04-02/how-war-oil-and-ships-are-building-a-hunger-crisis-quicktake
https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/Meio-Ambiente/noticia/2022/03/por-que-mulheres-sao-principais-afetadas-pela-inseguranca-alimentar.html
https://www.cbnvitoria.com.br/entrevistas/voce-tem-fome-de-que-campanha-alerta-populacao-para-inseguranca-alimentar-0422
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/pauta-fiscal/politica-fiscal-da-fome-parte-iii-05042022
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2022/04/05/fome-no-brasil-pode-sentir-efeitos-da-guerra-na-ucrania.ghtml
https://economia.uol.com.br/noticias/reuters/2022/04/05/putin-diz-que-mundo-enfrenta-crise-alimentar-devido-as-sancoes-do-ocidente.htm
https://www.cartacapital.com.br/sociedade/a-fome-que-o-brasil-bem-alimentado-insiste-em-nao-ver-e-enfrentar/
https://noticias.uol.com.br/colunas/jamil-chade/2022/04/08/guerra-leva-precos-de-alimentos-a-bater-recorde-no-mundo.htm
https://www.uol.com.br/ecoa/ultimas-noticias/2022/04/08/acao-que-atendia-50-familias-hoje-assiste-a-400-vitimas-da-crise-sanitaria.htm
https://www.fao.org/newsroom/detail/ukraine-crisis-the-world-can-still-contain-the-impact-on-global-food-security-with-the-right-policies-fao-director-general-says/en
https://pp.nexojornal.com.br/opiniao/2022/A-sindemia-global-na-perspectiva-brasileira
https://www.brasildefato.com.br/2022/04/02/agricultura-familiar-e-pauta-central-no-consorcio-nordeste-afirma-subsecretaria-do-orgao
https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2022/04/resgatar-o-solo-para-salvar-a-lavoura.shtml
https://paladar.estadao.com.br/blogs/ensei-neto/muito-alem-do-mel/
https://www.brasildefato.com.br/2022/04/04/camponeses-de-pernambuco-protestam-contra-ameacas-de-despejo-e-leiloes-de-terras
https://sustentabilidade.estadao.com.br/noticias/geral,2025-e-o-limite-para-interromper-alta-de-emissoes-e-evitar-catastrofe-climatica-diz-painel-da-onu,70004028817
https://www.nexojornal.com.br/extra/2022/04/04/Mundo-pode-limitar-aquecimento-a-15%C2%BAC-mas-tem-pouco-tempo
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Mudança climática: 'é agora ou nunca' para evitar catástrofe, diz novo relatório -
BBC News | Brasil 
Sob discurso da “modernização”, programa Titula Brasil esconde conflitos de
interesse, grilagem e violência contra povos do campo - O Joio e o Trigo 
A máquina oculta de propaganda do iFood - Agência Pública 
As mulheres são mais vulneráveis à mudança climática - Folha de S. Paulo 
Novo relatório do IPCC destaca que mundo teria aumento de 3,2ºC com políticas
climáticas atuais - Brasil de Fato 
Alimentação à base de vegetais pode reverter a trajetória das mudanças
climáticas - Estadão 
Prefeitura de São José dos Campos retoma evento sobre plantas alimentícias -
Band 
De onde vem o trigo produzido no Brasil e no mundo - Nexo Jornal 
Global body for protecting plant health meets as advocacy efforts accelerate -
FAO 
Zerar emissões até 2050 já não é suficiente, diz um dos autores de relatório do
IPCC - Agência Pública 
IPCC report puts food at the heart of climate battle: ‘We have the potential to
mitigate climate change’ - Food Navigator 
STF: Mendonça trava julgamento da "pauta verde"; Cármen Lúcia cobra plano
contra desmatamento - Brasil de Fato 
Debate sobre “carnes vegetais” é guiado por corporações e falsas premissas - O
Joio e o Trigo 
Brasil oficializa 'pedalada climática' em nova meta de redução de gases - Folha de
S. Paulo 
4 motivos para redução no consumo de carne no Brasil - BBC News | Brasil 
Na nova fronteira do desmatamento, programa Titula Brasil desperta interesse de
ruralistas e aumenta temor de novos conflitos - O Joio e o Trigo 
Is ‘fake meat’ a food system fix? IPES-Food warns on the false dawn of the protein
transition - Food Navigator 
‘No one has been spared’: The climate crisis and the bleak future of food - The
New Humanitarian 
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https://www.bbc.com/portuguese/geral-60990088
https://ojoioeotrigo.com.br/2022/04/sob-discurso-da-modernizacao-programa-titula-brasil-esconde-conflitos-de-interesse-grilagem-e-violencia-contra-povos-do-campo/
https://apublica.org/2022/04/a-maquina-oculta-de-propaganda-do-ifood/
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/latinoamerica21/2022/04/as-mulheres-sao-mais-vulneraveis-a-mudanca-climatica.shtml
https://www.brasildefato.com.br/2022/04/05/novo-relatorio-do-ipcc-destaca-que-mundo-teria-aumento-de-3-2-c-com-politicas-climaticas-atuais
https://emais.estadao.com.br/blogs/comida-de-verdade/alimentacao-a-base-de-vegetais-pode-reverter-a-trajetoria-das-mudancas-climaticas/
https://www.band.uol.com.br/band-vale/noticias/prefeitura-de-sao-jose-dos-campos-retoma-evento-sobre-plantas-alimenticias-16503929
https://www.nexojornal.com.br/grafico/2022/04/05/De-onde-vem-o-trigo-produzido-no-Brasil-e-no-mundo
https://www.fao.org/newsroom/detail/global-body-for-protecting-plant-health-meets-as-advocacy-efforts-accelerate/en
https://apublica.org/2022/04/zerar-emissoes-ate-2050-ja-nao-e-suficiente-diz-um-dos-autores-de-relatorio-do-ipcc/
https://www.foodnavigator.com/Article/2022/04/05/IPCC-report-puts-food-at-the-heart-of-climate-battle-We-have-the-potential-to-mitigate-climate-change
https://www.brasildefato.com.br/2022/04/06/stf-mendonca-trava-julgamento-da-pauta-verde-carmen-lucia-cobra-plano-contra-desmatamento
https://ojoioeotrigo.com.br/2022/04/debate-sobre-carnes-vegetais-e-guiado-por-corporacoes-e-falsas-premissas/
https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2022/04/brasil-oficializa-pedalada-climatica-em-nova-meta-de-reducao-de-gases.shtml
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-61032035
https://ojoioeotrigo.com.br/2022/04/na-nova-fronteira-do-desmatamento-programa-titula-brasil-desperta-interesse-de-ruralistas-e-aumenta-temor-de-novos-conflitos/
https://www.foodnavigator.com/Article/2022/04/07/Is-fake-meat-a-food-system-fix-IPES-Food-warns-on-the-false-dawn-of-the-protein-transition
https://www.thenewhumanitarian.org/interview/2022/04/07/the-climate-crisis-and-the-bleak-future-of-food
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COMIDA E
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Em dia de greve, iFood paga extra de R$3 por corrida e antecipa reajuste:
“Querem desmobilizar" - Brasil de Fato 
“A sensação é que nossa situação é análoga à escravidão”, declara entregador de
aplicativo - Brasil de Fato 
Uma folga por semana, proibição de descansar e jornadas de até quatorze horas:
a vida dos trabalhadores de fast food na cidade de SP - O Joio e o Trigo 
Gás consome 22% do orçamento de serviços básicos dos mais pobres - Folha de
S. Paulo 
Tentativa de criminalizar movimentos por meio da Lei Antiterrorismo não
intimidará MST - Brasil de Fato 
Como falar sobre os 'vencidinhos' sem romantizar a pobreza? - Folha de S. Paulo 
Júlio Lancellotti critica ação para impedir doação de comida na Cracolândia - UOL 
Grupo de amigos cria projeto que alimenta 3,6 mil famílias em cidade de GO -
UOL 
IPC de março mostra pela primeira vez impactos da guerra em alimentos, diz Fipe
- CNN Brasil 
ReFED Relaunches Digital Database to Combat Food Waste - Food Tank 
Inflação para março em SP é a maior desde o Plano Real - Folha de S. Paulo 
Miojo, o mestre dos disfarces | Prato Cheio - O Joio e o Trigo  
Projetos em escolas ensinam importância da alimentação saudável às crianças -
UOL 
Furtos de comida e itens de necessidade são maioria em mais de 3.000 ações no
STF - Folha de S. Paulo 
Cesta básica aumenta em todas as capitais pesquisadas pelo Dieese no mês de
março - Brasil de Fato 
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E CLIMA

Agricultores dizem que ações anunciadas pelo governo para combater estiagem
são insuficientes - Brasil de Fato 
Como consumir alimentos com mais consciência - Revista Gama 
Titula Brasil transfere fiscalização de títulos rurais a investigados por trabalho
escravo e invasão de terras indígenas - O Joio e o Trigo 

https://www.brasildefato.com.br/2022/04/01/em-dia-de-greve-ifood-paga-extra-de-r-3-por-corrida-e-antecipa-reajuste-querem-desmobilizar
https://www.brasildefato.com.br/2022/04/01/a-sensacao-e-que-nossa-situacao-e-analoga-a-escravidao-declara-entregador-de-aplicativo
https://ojoioeotrigo.com.br/2022/04/fast-food-empregados-folga-descanso-salario-jornada/
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/04/gas-consome-22-do-orcamento-de-servicos-basicos-dos-mais-pobres.shtml
https://www.brasildefato.com.br/2022/04/03/tentativa-de-criminalizar-movimentos-por-meio-da-lei-antiterrorismo-nao-acovarda-mst
https://www1.folha.uol.com.br/blogs/mural/2022/04/como-falar-sobre-os-vencidinhos-sem-romantizar-a-pobreza.shtml
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2022/04/04/padre-denuncia-tentativa-de-impedir-distribuicao-de-comida-na-cracolandia.htm
https://www.uol.com.br/ecoa/ultimas-noticias/2022/04/04/amigos-criam-projeto-que-alimenta-36-mil-familias-carentes-em-goias.htm
https://www.cnnbrasil.com.br/business/ipc-de-marco-mostra-pela-primeira-vez-impactos-da-guerra-em-alimentos-diz-fipe/
https://foodtank.com/news/2022/04/refed-relaunches-digital-database-to-combat-food-waste/
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painelsa/2022/04/inflacao-para-marco-em-sp-e-a-maior-desde-o-plano-real.shtml
https://ojoioeotrigo.com.br/2022/04/miojo-o-mestre-dos-disfarces/
https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2022/04/06/projetos-em-escolas-ensinam-importancia-da-alimentacao-saudavel-as-criancas.htm
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2022/04/furtos-de-comida-e-itens-de-higiene-sao-maioria-em-mais-de-3000-acoes-julgadas-no-stf.shtml
https://www.brasildefato.com.br/2022/04/06/cesta-basica-aumenta-em-todas-as-capitais-pesquisadas-pelo-dieese-no-mes-de-marco
https://www.brasildefato.com.br/2022/04/08/agricultores-dizem-que-acoes-anunciadas-pelo-governo-para-combater-estiagem-sao-insuficientes
https://gamarevista.uol.com.br/estilo-de-vida/comida-bebida/como-consumir-alimentos-com-mais-consciencia/
https://ojoioeotrigo.com.br/2022/04/titula-brasil-transfere-fiscalizacao-de-titulos-rurais-a-investigados-por-trabalho-escravo-e-invasao-de-terras-indigenas/
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"Cabra marcado para morrer": morte do líder camponês João Pedro Teixeira
completa 60 anos - Brasil de Fato 
Azeite brasileiro ganha espaço, mas produção ainda é um desafio - Estadão 
Fartura Gastronomia acontece no Instituto Inhotim, em MG - Folha de S. Paulo 
Kobra cria mural para homenagear mulheres na cafeicultura - Estadão 
Pizza é a comida mais popular da internet, aponta pesquisa - UOL 

COMIDA E
CULTURA

Famílias assentadas ampliam e diversificam produção agroecológica em Alagoas
- Brasil de Fato 
Brasília: feira de agricultores na Asa Norte sofre ameaça de interdição, e
moradores reagem - Brasil de Fato 
Preço do leite é recorde no campo e pressiona consumidor - Folha de S. Paulo 
Preços de alimentos atingem recorde no mundo devido à guerra na Ucrânia -
Folha de S. Paulo 
Na inflação, melão está na dianteira, mas tomate pesou mais - Folha de S. Paulo 
Inflação é a maior para março em 28 anos - Folha de S. Paulo 
Em 2 anos de pandemia, supermercado subiu 31%, conta de luz 33% e gasolina,
44% - CNN Brasil 
“Não é comum ver tantos alimentos encarecendo juntos”, diz economista - CNN
Brasil 
Guerra na Ucrânia faz disparar preço do trigo, milho e óleos vegetais - ONU
News 
Seminário da Ação Coletiva Comida de Verdade debate abastecimento alimentar
no Brasil - Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável

INTERNA-
CIONAL

Equador encerra conferência da FAO em busca de agricultura resiliente - ONU
News 
Guerra na Ucrânia agrava a fome na África Oriental - Estadão 

https://www.brasildefato.com.br/2022/04/02/cabra-marcado-para-morrer-morte-do-lider-campones-joao-pedro-teixeira-completa-60-anos
https://paladar.estadao.com.br/noticias/ingrediente,azeite-brasileiro-ganha-espaco-mas-producao-ainda-e-um-desafio,70004026718
https://www1.folha.uol.com.br/blogs/marcelo-katsuki/2022/04/fartura-gastronomia-acontece-no-instituto-inhotim-em-mg.shtml
https://economia.estadao.com.br/noticias/negocios,eduardo-kobra-mural-cafe,70004028523
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/ansa/2022/04/08/pizza-e-a-comida-mais-popular-da-internet-aponta-pesquisa.htm
https://www.brasildefato.com.br/2022/04/06/familias-assentadas-ampliam-e-diversificam-producao-agroecologica-em-alagoas
https://www.brasildefato.com.br/2022/04/06/brasilia-feira-de-agricultores-na-asa-norte-sofre-ameaca-de-interdicao-e-moradores-reagem
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/04/preco-do-leite-e-recorde-no-campo-e-pressiona-consumidor.shtml?origin=folha
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/04/precos-de-alimentos-atingem-recorde-no-mundo-devido-a-guerra-na-ucrania.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/04/inflacao-veja-as-maiores-altas-de-precos-em-marco.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/04/inflacao-e-a-maior-para-marco-em-28-anos.shtml
https://www.cnnbrasil.com.br/business/em-2-anos-de-pandemia-supermercado-subiu-31-conta-de-luz-33-e-gasolina-44/
https://www.cnnbrasil.com.br/business/nao-e-comum-ver-tantos-alimentos-encarecendo-junto-diz-economista/
https://news.un.org/pt/story/2022/04/1785542
https://alimentacaosaudavel.org.br/blog/seminario-da-acao-coletiva-comida-de-verdade-apresenta-contribuicoes-para-o-debate-sobre-abastecimento-alimentar-no-brasil/10154/
https://news.un.org/pt/story/2022/04/1784792
https://www.estadao.com.br/internacional/guerra-na-ucrania-agrava-a-fome-na-africa-oriental/
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INTERNA-
CIONAL

Análise: Sem combustível e comida, Putin repete erros que condenaram Hitler
na invasão à URSS - CNN Brasil 
Unctad: economias menos avançadas são mais afetadas pela guerra na Ucrânia -
ONU News 
Moradores de Xangai enfrentam lockdown com ajuda de vizinhos e kit de comida
do governo - Folha de S. Paulo 
Putin quer 'vigiar' as exportações de alimentos a países considerados hostis -
UOL 
Rússia x Ucrânia: Centenas de cães morrem de fome em abrigo perto de Kiev -
UOL 
Fundo da ONU ajuda a reforçar sistemas alimentares para Timor-Leste - ONU
News 
Guerra na Ucrânia ameaça afundar o 'fish and chips' inglês - Folha de S. Paulo 
FAO launches new phase of agriculture policy initiative with $11 million grant
from Bill and Melinda Gates Foundation - FAO 
Zelensky acusa Rússia de usar fome como arma de guerra na Ucrânia - Veja 
New ‘Hunger Hotspots’ Report Identifies Drivers of Global Food Insecurity - Food
Tank 
Zelensky volta apelar para que UE intervenha para salvar Mariupol - UOL 
The Sahel and Lake Chad Regions: FAO joins the global effort to reinforce
response to the food security crisis - FAO 
New Report Shows That More Colleges Have Every Reason to Ditch Toxic
Pesticides - Food Tank 
Pobreza impede 68% da população da Guiné-Bissau de ter dieta nutritiva - ONU
News 

https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/putin-esta-cometendo-mesmos-erros-que-condenaram-hitler-quando-invadiu-urss/
https://news.un.org/pt/story/2022/04/1784882
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2022/04/moradores-de-xangai-enfrentam-lockdown-com-ajuda-de-vizinhos-e-kit-de-comida-do-governo.shtml?origin=folha
https://economia.uol.com.br/noticias/afp/2022/04/05/putin-quer-vigiar-as-exportacoes-de-alimentos-a-paises-considerados-hostis.htm
https://noticias.uol.com.br/internacional/ultimas-noticias/2022/04/05/centenas-de-caes-sao-encontrados-mortos-pela-fome-em-abrigo-ucraniano.htm
https://news.un.org/pt/story/2022/04/1785192
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/04/guerra-na-ucrania-ameaca-afundar-o-fish-and-chips-ingles.shtml
https://www.fao.org/newsroom/detail/fao-launches-new-phase-of-MAFAP-initiative-with-11-million-from-gates-foundation/en
https://veja.abril.com.br/mundo/zelensky-acusa-russia-de-usar-fome-como-arma-de-guerra-na-ucrania/
https://foodtank.com/news/2022/04/new-hunger-hotspots-report-identifies-drivers-of-global-food-insecurity/
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/efe/2022/04/07/zelensky-volta-apelar-para-que-ue-intervenha-para-salvar-mariupol.htm
https://www.fao.org/newsroom/detail/the-sahel-and-lake-chad-regions-fao-joins-the-global-effort-to-reinforce-response-to-the-food-security-crisis/en
https://foodtank.com/news/2022/04/new-report-shows-that-more-colleges-have-every-reason-to-ditch-toxic-pesticides/
https://news.un.org/pt/story/2022/04/1785502

