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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 Família cearense cria projeto para distribuir alimentos nutritivos nas ruas - UOL
Ecoa 
Sequelas sociais da Covid exigem ações estruturais para além da assistência -
Folha de S. Paulo 
Em meio ao aumento da fome, iniciativas tentam evitar desperdício de alimentos
- Correio Braziliense 
Fome cresce 30% em um ano na América Latina e Caribe, diz ONU - Observatório
do Terceiro Setor 
Projeto obriga governo federal a custear alimentação de moradores de rua na
pandemia - Agência Câmara de Notícias 
ONG vai doar 530 toneladas de alimentos para vítimas de catástrofes no Brasil -
CNN Brasil 
Mulheres doam mais de 6 toneladas de alimento a população vulnerável na BA -
UOL Ecoa 
Elza Soares usou sua voz para falar de fome, racismo e violência - CNN Brasil 
Juiz manda doar para ONG mil búfalas que passavam fome e sede em fazenda de
SP - CNN Brasil
Primeira infância na rua: as vidas ignoradas pela estatística - Nexo Jornal 
A partir de doações dos patrões, diarista cria projeto que alimenta 3,5 mil - UOL
Ecoa 

COMIDA
E CLIMA

Especialistas encontram dieta que faz bem aos adeptos e ao meio ambiente -
Correio Braziliense 
Seca no RS: pequenos agricultores temem "faltar água para beber" se nada for
feito - Brasil de Fato 
Relatório Human Rights 2022: Bolsonaro encorajou práticas criminosas de
desmatamento - Brasil de Fato 
Cheias e queimadas em região preservada indicam ameaça de mudança climática
à Amazônia - Folha de S. Paulo 
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https://www.uol.com.br/ecoa/ultimas-noticias/2022/01/15/familia-cearense-cria-projeto-para-distribuir-alimentos-nutritivos-nas-ruas.htm
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/01/sequelas-sociais-da-covid-exigem-acoes-estruturais-para-alem-da-assistencia.shtml
https://www.correiobraziliense.com.br/brasil/2022/01/4977503-em-meio-ao-aumento-da-fome-iniciativas-tentam-evitar-desperdicio-de-alimentos.html
https://observatorio3setor.org.br/noticias/fome-cresce-30-em-um-ano-na-america-latina-e-caribe-diz-onu/
https://www.camara.leg.br/noticias/844888-projeto-obriga-governo-federal-a-custear-alimentacao-de-moradores-de-rua-na-pandemia/
https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/ong-vai-doar-530-toneladas-de-alimentos-para-vitimas-de-catastrofes-no-brasil/
https://www.uol.com.br/ecoa/ultimas-noticias/2022/01/19/projeto-de-mulheres-doa-mais-de-6t-de-alimento-a-populacao-vulneravel-na-ba.htm
https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/elza-soares-usou-sua-voz-para-falar-de-fome-racismo-e-violencia/
https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/juiz-manda-doar-para-ong-mil-bufalas-que-passavam-fome-e-sede-em-fazenda-de-sp/
https://www.nexojornal.com.br/reportagem/2022/01/20/Primeira-inf%C3%A2ncia-na-rua-as-vidas-ignoradas-pela-estat%C3%ADstica
https://www.uol.com.br/ecoa/ultimas-noticias/2022/01/21/a-partir-de-doacoes-dos-patroes-diarista-cria-projeto-que-alimenta-35-mil.htm
https://www.correiobraziliense.com.br/ciencia-e-saude/2022/01/4975940-especialistas-encontram-dieta-que-faz-bem-aos-adeptos-e-ao-meio-ambiente.html
https://www.brasildefato.com.br/2022/01/14/seca-no-rs-pequenos-agricultores-temem-faltar-agua-para-beber-se-nada-for-feito
https://www.brasildefato.com.br/2022/01/14/relatorio-human-rights-2022-bolsonaro-encorajou-praticas-criminosas-de-desmatamento
https://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/2022/01/cheias-e-queimadas-em-regiao-preservada-indicam-ameaca-de-mudanca-climatica-a-amazonia.shtml
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Bolsonaro comemora redução de 80% das multas no campo: 'Paramos de ter
problemas com a questão ambiental' - O Globo 
A briga entre cientistas e produtores de soja que gerou racha no 

O desafio da seca - Estadão 
A alta nos alertas de desmatamento. E o contínuo efeito boiada - Nexo Jornal
Depressão, ansiedade e suicídios: a realidade dos que plantam tabaco no Brasil -
Agência Pública 
Intoxicação crônica ao plantar tabaco foi “sua exclusiva culpa” - Agência Pública
Se o mundo não for ágil, mudanças climáticas vão afetar produção de alimentos -
Folha de S. Paulo 
2021 ficou entre os anos mais quentes da história, aponta agência da ONU - CNN
Brasil 
Mudanças climáticas pressionam “inflação verde”; entenda os efeitos para o Brasil
- CNN Brasil 

      agronegócio e foi parar no STF - BBC News | Brasil 
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O efeito do açúcar no cérebro de crianças e adolescentes - Nexo Jornal 
Em mais de mil municípios, 3 de cada 4 beneficiários ficam sem ajuda do governo
- Folha de S. Paulo 
Gastrodiplomacia: o poder da comida nas relações internacionais - Poder360 
PR: Cooperativa de Pequenos Agricultores e da Reforma Agrária comemora 26
anos - Brasil de Fato 
Produtores de queijo paulistas se aproximam mais da certificação estadual -
Folha de S. Paulo 
Alertas em rótulos não causam prejuízos às corporações de ultraprocessados - O
Joio e o Trigo 
OIT aponta recuperação ‘lenta e incerta’ em 2022 devido à pandemia e estima 207
milhões de desempregados - Rede Brasil Atual 
Prevalência de obesidade em capitais brasileiras quase dobra nos últimos 15 anos
- NUPENS-USP 
Auxílio Brasil de 2022 começa a ser pago nesta terça-feira (18); veja o calendário -
CNN Brasil
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https://oglobo.globo.com/brasil/bolsonaro-comemora-reducao-de-80-das-multas-no-campo-paramos-de-ter-problemas-com-questao-ambiental-25357722?utm_source=NexoNL&utm_medium=Email&utm_campaign=anexo
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-59999292
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-59999292
https://opiniao.estadao.com.br/noticias/notas-e-informacoes,o-desafio-da-seca,70003953619
https://www.nexojornal.com.br/podcast/2022/01/18/A-alta-nos-alertas-de-desmatamento.-E-o-cont%C3%ADnuo-efeito-boiada?posicao-home-direita=1
https://apublica.org/2022/01/depressao-ansiedade-e-suicidios-a-realidade-dos-que-plantam-tabaco-no-brasil/
https://apublica.org/2022/01/intoxicacao-cronica-ao-plantar-tabaco-foi-sua-exclusiva-culpa/
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/vaivem/2022/01/se-o-mundo-nao-for-agil-mudancas-climaticas-vao-afetar-producao-de-alimentos.shtml
https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/2021-ficou-entre-os-anos-mais-quentes-da-historia-aponta-agencia-da-onu/?utm_source=cnn-brasil&utm_medium=newsletter-5-fatos&utm_campaign=internacional
https://www.cnnbrasil.com.br/business/mudancas-climaticas-pressionam-inflacao-verde-entenda-os-efeitos-para-o-brasil/#:~:text=Infla%C3%A7%C3%A3o%20verde%20em%202021&text=%E2%80%9CA%20gente%20viu%20que%20no,energia%20dispararam%E2%80%9D%2C%20diz%20Pires.
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-59999292
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-59999292
https://www.nexojornal.com.br/externo/2022/01/15/O-efeito-do-a%C3%A7%C3%BAcar-no-c%C3%A9rebro-de-crian%C3%A7as-e-adolescentes#:~:text=O%20excesso%20de%20a%C3%A7%C3%BAcar%20sobrecarrega%20o%20c%C3%A9rebro&text=Quando%20o%20c%C3%A9rebro%20%C3%A9%20superestimulado,e%20a%20mudan%C3%A7as%20de%20humor.&text=O%20a%C3%A7%C3%BAcar%20tamb%C3%A9m%20tem%20um,conhecido%20como%20o%20sistema%20l%C3%ADmbico.
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/01/em-mais-de-mil-municipios-3-de-cada-4-beneficiarios-ficam-sem-ajuda-do-governo.shtml
https://www.poder360.com.br/internacional/gastrodiplomacia-o-poder-da-comida-nas-relacoes-internacionais/
https://www.brasildefato.com.br/2022/01/17/pr-cooperativa-de-pequenos-agricultores-e-da-reforma-agraria-comemora-26-anos
https://www1.folha.uol.com.br/comida/2022/01/produtores-de-queijo-paulistas-se-aproximam-mais-da-certificacao-estadual.shtml
https://ojoioeotrigo.com.br/2022/01/alertas-em-rotulos-nao-causam-prejuizos-as-corporacoes-de-ultraprocessados/
https://www.redebrasilatual.com.br/mundo/2022/01/oit-recuperacao-lenta-pandemia-desemprego/
https://www.fsp.usp.br/nupens/prevalencia-de-obesidade-em-capitais-brasileiras-quase-dobra-nos-ultimos-15-anos/
https://www.cnnbrasil.com.br/business/auxilio-brasil-de-2022-comeca-a-ser-pago-nesta-terca-feira-18-veja-o-calendario/?utm_source=cnn-brasil&utm_medium=newsletter-5-fatos&utm_campaign=business
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Vale-gás começa a ser pago pelo governo nessa terça; veja como funciona - Brasil
de Fato 
Gordas também têm anorexia: modelo plus size faz desabafo na internet

'Netflix do delivery': como os apps de comida estão mudando o negócio dos
restaurantes - BBC News | Brasil 
Como covid longa pode afetar apetite e deixar crianças 'chatas para comer',
segundo especialistas - BBC News | Brasil 
Dívidas das famílias devem consumir 26% do valor do Auxílio Brasil - Estadão 
Urban health, wellbeing and food supplies are all under threat: growing more
food in cities could change that - The Conversation 
De modelo internacional à extinção: como morre uma política pública - Agência
Pública 
Cresce a prevalência de doenças crônicas: para variar, pobre sofre mais - Folha de
S. Paulo 
Estudantes brasileiros analisam impacto da pandemia na alimentação escolar -
ONU News 
Por que algumas crianças autistas têm dificuldades na hora de comer? - UOL
VivaBem 
Um terço da população mundial não possui meios seguros e sustentáveis para
cozinhar - ONU News 

      - UOL Universa 
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Maias tinham agricultura sustentável de alta produção, aponta pesquisa -
Revista Galileu 
Ousadia e criatividade põem São Paulo no mapa queijeiro internacional - Folha
de S. Paulo 
Em 'A Trama da Vida', Merlin Sheldrake investiga mundo dos fungos - Estadão
Elza Soares disse que Brasil estava doente, mas que não se reconhecia fora
daqui - Folha de S. Paulo
Rafael Tonon apresenta a história da alimentação com humor e texto
saborosos - Estadão 

https://www.brasildefato.com.br/2022/01/18/vale-gas-comeca-a-ser-pago-pelo-governo-nessa-terca-veja-como-funciona
https://www.uol.com.br/universa/noticias/redacao/2022/01/18/gordas-tambem-tem-anorexia-modelo-plus-size-faz-desabafo-na-internet.htm
https://www.bbc.com/portuguese/geral-60032610
https://www.bbc.com/portuguese/internacional-60041943
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,dividas-familias-devem-consumir-auxilio-brasil,70003954132
https://theconversation.com/urban-health-wellbeing-and-food-supplies-are-all-under-threat-growing-more-food-in-cities-could-change-that-173943
https://apublica.org/2022/01/de-modelo-internacional-a-extincao-como-morre-uma-politica-publica/
https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2022/01/cresce-a-prevalencia-de-doencas-cronicas-para-variar-pobre-sofre-mais.shtml
https://news.un.org/pt/story/2022/01/1776752
https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2022/01/20/por-que-algumas-criancas-autistas-tem-dificuldades-na-hora-de-comer.htm
https://news.un.org/pt/story/2022/01/1777162
https://revistagalileu.globo.com/Um-So-Planeta/noticia/2022/01/maias-tinham-agricultura-sustentavel-de-alta-producao-aponta-pesquisa.html
https://www1.folha.uol.com.br/comida/2022/01/ousadia-e-criatividade-poem-sao-paulo-no-mapa-queijeiro-internacional.shtml
https://alias.estadao.com.br/noticias/geral,em-a-trama-da-vida-merlin-sheldrake-investiga-mundo-dos-fungos,70003955328
https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2022/01/elza-soares-disse-que-brasil-estava-doente-mas-que-nao-se-reconhecia-fora-daqui.shtml
https://cultura.estadao.com.br/noticias/literatura,rafael-tonon-apresenta-a-historia-da-alimentacao-com-humor-e-texto-saborosos,70003956196
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INTERNA-
CIONAL

Ethiopia: Tigray on brink of humanitarian disaster, UN says - The Guardian
Famine: new battleground for displaced Afghans – a photo essay - The
Guardian 
Horn of Africa: Swift aid for drought-affected farmers and herders needed to
avoid a hunger crisis - FAO
Como mulher ajudou a salvar seu vilarejo da fome em Madagascar - BBC News
| Brasil 
Venezuela encerra ciclo de 42 meses de hiperinflação, diz Banco Central - Brasil
de Fato 
Chifre da África precisa de US$ 138 milhões com urgência para evitar crise
alimentar - ONU News
Agência das Nações Unidas busca US$ 1,6 bilhão para auxiliar palestinos em
2022 - ONU News 
98% da população do Afeganistão desnutrida e nove milhões "à beira da fome"
- JN
Research in Tunisia Explores Women Pastoralists’ Roles in Climate Change
Adaptation - Food Tank 
Coreia do Sul retira suspensão temporária de importação de carne bovina do
Canadá - CNN Brasil
Com pescadores desesperados por derrame de óleo provocado por vulcão,
Castillo anuncia decreto contra 'emergência climática' no Peru - O Globo 
Talibãs vão a Oslo para tratar da crise humanitária no Afeganistão - UOL 
Tonga volcanic eruption: what possible impact on agriculture and fisheries? -
FAO 
FAO se diz alarmada por produção agrícola de Tonga após erupção de vulcão -
UOL 
Hunger in America could get worse as supply chains tighten - CNN 
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https://www.theguardian.com/global-development/2022/jan/14/ethiopia-tigray-on-brink-of-humanitarian-disaster-un-says
https://www.theguardian.com/world/2022/jan/15/famine-new-battleground-for-displaced-afghans-a-photo-essay
https://www.fao.org/newsroom/detail/horn-of-africa-swift-aid-for-drought-affected-farmers-and-herders-needed-to-avoid-a-hunger-crisis/en
https://www.bbc.com/portuguese/internacional-59995897#:~:text=%22N%C3%B3s%20comemos%20a%20casca%20do,mil%20resid%C3%AAncias%2C%20segundo%20a%20institui%C3%A7%C3%A3o.
https://www.brasildefato.com.br/2022/01/18/venezuela-encerra-ciclo-de-42-meses-de-hiperinflacao-diz-banco-central
https://news.un.org/pt/story/2022/01/1776702
https://news.un.org/pt/story/2022/01/1776802
https://www.jn.pt/mundo/98-da-populacao-do-afeganistao-desnutrida-e-nove-milhoes-a-beira-da-fome-14503110.html
https://foodtank.com/news/2022/01/research-in-tunisia-explores-women-pastoralists-roles-in-climate-change-adaptation/
https://www.cnnbrasil.com.br/business/coreia-do-sul-retira-suspensao-temporaria-de-importacao-de-carne-bovina-do-canada/
https://oglobo.globo.com/mundo/com-pescadores-desesperados-por-derrame-de-oleo-provocado-por-vulcao-castillo-anuncia-decreto-contra-emergencia-climatica-no-peru-25362016
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/afp/2022/01/21/talibas-vao-a-oslo-para-tratar-da-crise-humanitaria-no-afeganistao.htm
https://www.fao.org/newsroom/detail/tonga-volcanic-eruption-what-possible-impact-on-agriculture-and-fisheries/en
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/afp/2022/01/21/fao-se-diz-alarmada-por-producao-agricola-de-tonga-apos-erupcao-de-vulcao.htm
https://edition.cnn.com/2022/01/21/economy/food-shortage-hunger/index.html

