
Sindicatos querem levar questão alimentar à mesa de negociação salarial - Folha
de S. Paulo 
Com guerra na Ucrânia, FAO pede união ao G7 em favor de maior produtividade -
ONU News 
Rússia estendeu sua invasão da Ucrânia para uma “guerra de grãos”, diz ministro
- CNN Brasil 
Cheia dos rios agrava fome e deixa milhares de pessoas sem comida no
Amazonas - G1 
Rússia diz que tentativas do G7 de isolar país pioram crise alimentar mundial -
UOL 
Por que os preços globais de alimentos estão em choque - Folha de S. Paulo 
Fugindo da cidade para driblar a fome - Revista Piauí 
Unicef alerta para aumento das mortes por desnutrição - UOL 
No sertão, a fome não vem da seca - O Joio e o Trigo 
Mundo tem quase 10 milhões de crianças com desnutrição severa sem
tratamento - ONU News 
Startups se unem para combater a fome com doações coletivas em São Paulo -
UOL 
Banco Mundial destinará mais US$ 12 bi para combater crise alimentar - UOL 
ONU negocia retomada de exportações de grãos da Ucrânia em meio à crise de
alimentos - IstoÉ 
Câmara aprova convite ao presidente da Funai para falar da situação dos
Yanomamis - CNN Brasil 
Time to transform agrifood systems in response to multiple shocks and worsening
food security - FAO 
Rocinha enfrenta onda de frio em meio a fome e aumento da pobreza no Rio -
Folha de S. Paulo 
Rússia promete manter portos do Mar Negro fechados por causa de sanções;
ONU alerta para aumento da fome - Estadão 
ONU alerta para níveis recordes de insegurança alimentar - OperaMundi 
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https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painelsa/2022/05/sindicatos-querem-levar-questao-alimentar-a-mesa-de-negociacao-salarial.shtml
https://news.un.org/pt/story/2022/05/1789092
https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/russia-estendeu-sua-invasao-da-ucrania-para-uma-guerra-de-graos-diz-ministro/
https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2022/05/15/cheia-dos-rios-agrava-fome-no-amazonas.ghtml
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/reuters/2022/05/16/russia-diz-que-tentativas-do-g7-de-isolar-pais-pioram-crise-alimentar-mundial.htm
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/por-que-economes-em-bom-portugues/2022/05/por-que-os-precos-globais-de-alimentos-estao-em-choque.shtml?origin=folha
https://piaui.folha.uol.com.br/fugindo-da-cidade-para-driblar-a-fome/
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/deutschewelle/2022/05/17/unicef-alerta-para-aumento-das-mortes-por-desnutricao.htm
https://ojoioeotrigo.com.br/2022/05/no-sertao-a-fome-nao-vem-da-seca/
https://news.un.org/pt/story/2022/05/1789372
https://www.uol.com.br/ecoa/ultimas-noticias/2022/05/18/startups-se-unem-para-combater-a-fome-com-doacoes-coletivas-em-sao-paulo.htm
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/afp/2022/05/18/banco-mundial-destinara-mais-us-12-bi-para-combater-crise-alimentar.htm
https://www.istoedinheiro.com.br/onu-negocia-retomada-de/
https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/camara-aprova-convite-ao-presidente-da-funai-para-falar-da-situacao-dos-yanomamis/
https://www.fao.org/newsroom/detail/time-to-transform-agrifood-systems-in-response-to-multiple-shocks-and-worsening-food-security/en
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2022/05/rocinha-enfrenta-onda-de-frio-em-meio-a-fome-e-aumento-da-pobreza-no-rio.shtml
https://www.estadao.com.br/internacional/russia-promete-fechar-portos-do-mar-negro-devido-a-sancoes-onu-alerta-para-aumento-da-fome/
https://operamundi.uol.com.br/politica-e-economia/74605/onu-alerta-para-niveis-recordes-de-inseguranca-alimentar
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Frutas e legumes são menos nutritivos do que costumavam ser - National
Geographic
Lançada coalizão para promover dietas saudáveis para todos - ONU News 
O alto preço da dependência - Carta Capital 
De onde vem a carne que você come? - Instituto Clima e Sociedade 
Povo de território indígena mais desmatado da Amazônia cria protocolo para
negociar obras - Folha de S. Paulo 
Bem Viver na TV traz bate-papo com GOG e estreia nova parceria com
Agroecologia em Rede - Brasil de Fato 
Carne vegetal e o futuro do agro - Folha de S. Paulo 
Os 6 alimentos que melhor se adaptam às mudanças climáticas: mandioca está
lista - Gizmodo 
Cultura, hábito ou evolução: por que os humanos consomem tanta carne? - UOL  
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Inflação na quentinha: alta nos preços obriga substituição de ingredientes nas
refeições doadas a moradores de rua - JC 
Reino Unido alerta para impacto da guerra para segurança alimentar global - TN
Online  
ONU diz que total de pessoas passando fome subiu 500% desde 2016 - ONU
News 
Guerra na Ucrânia aprofunda quadro de fome global - ONU News 
UN Security Council meeting: Agriculture is key to lasting peace and security,
FAO says - FAO 
Ukraine war has stoked global food crisis that could last years, says UN - The
Guardian 
The banks collapsed in 2008 – and our food system is about to do the same - The
Guardian 
Auxiliar de limpeza desempregada ajuda a combater a fome em Diadema (SP) -
UOL 
Microplástico pode contaminar o sangue por meio da alimentação e respiração -
UOL 
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https://www.nationalgeographicbrasil.com/meio-ambiente/2022/05/frutas-e-legumes-sao-menos-nutritivos-do-que-costumavam-ser?utm_source=NexoNL&utm_medium=Email&utm_campaign=OQEL
https://news.un.org/pt/story/2022/05/1789132
https://www.cartacapital.com.br/economia/o-alto-preco-da-dependencia/
https://www.climaesociedade.org/post/de-onde-vem-carne-voce-come
https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2022/05/povo-indigena-arara-cria-protocolo-para-negociar-obras-em-seu-territorio.shtml
https://www.brasildefato.com.br/2022/05/14/bem-viver-na-tv-traz-bate-papo-com-gog-e-estreia-nova-parceria-com-agroecologia-em-rede
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/ronaldolemos/2022/05/carne-vegetal-e-o-futuro-do-agro.shtml
https://gizmodo.uol.com.br/os-6-alimentos-que-melhor-se-adaptam-as-mudancas-climaticas-mandioca-esta-lista/
https://www.uol.com.br/nossa/noticias/deutsche-welle/2022/05/15/cultura-habito-ou-evolucao-por-que-os-humanos-consomem-tanta-carne.htm
https://jc.ne10.uol.com.br/economia/2022/05/15010860-inflacao-na-quentinha-alta-nos-precos-obriga-substituicao-de-ingredientes-nas-refeicoes-doadas-a-moradores-de-rua.html
https://tnonline.uol.com.br/noticias/economia/reino-unido-alerta-para-impacto-da-guerra-para-seguranca-alimentar-global-646175?d=1
https://news.un.org/pt/story/2022/05/1789662
https://news.un.org/pt/story/2022/05/1789812
https://www.fao.org/newsroom/detail/un-security-council-meeting-agriculture-is-key-to-lasting-peace-and-security-fao-says/en
https://www.theguardian.com/world/2022/may/19/ukraine-war-has-stoked-global-food-crisis-that-could-last-years-says-un
https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/may/19/banks-collapsed-in-2008-food-system-same-producers-regulators
https://www.uol.com.br/ecoa/ultimas-noticias/2022/05/20/auxiliar-de-limpeza-desempregada-ajuda-a-combater-a-fome-em-diadema-sp.htm
https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2022/05/20/microplastico-pode-contaminar-o-sangue-por-meio-da-alimentacao-e-respiracao.htm
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Brasil precisa parar de fingir que faz ESG, diz criador da marca Native - Folha de
S. Paulo 
O que Bolsonaro fez no Incra até o órgão parar de funcionar - Nexo Jornal 
Sem que entregadores saibam, iFood tem contrato que prevê direitos trabalhistas
- Agência Pública 
Paralisação do Incra significa fim da reforma agrária e "presente" aos
latifundiários, diz MST - Brasil de Fato 
Pandemia, guerra e mudanças climáticas afetam oferta de alimentos, diz
economista - CNN Brasil 
Entenda por que estamos voltando à época das commodities - O Antagonista 
Como os brasileiros se relacionam com uma dieta saudável e sustentável - Nexo
Jornal 
Projeto da ONU busca preservar a floresta amazônica no Maranhão - ONU News 
Luísa Molina: garimpo está destruindo vidas e terras indígenas com apoio do
governo - Agência Pública 
Pecuaristas aderem aos selos de boi sustentável e orgânico do Pantanal -
Embrapa 
Alimentação com menos carne e ultraprocessados ajuda a salvar o meio
ambiente; entenda - Estadão 
ONU cobra fim de desmatamento na Amazônia e soa alerta global sobre clima -
UOL 
ONU: indicadores cruciais da mudança climática bateram recordes em 2021 - UOL 
Conflito de interesses distorce discussão sobre ultraprocessados à base de soja -
O Joio e o Trigo 
Feijão contaminado: alimento tem agrotóxico proibido ou fora do limite em teste
do governo - Agência Pública 
O Assunto #709: Altamira - crimes e ruínas da floresta - G1 
Abelhas além do mel: criadores e chefs fazem alerta para risco de extinção -
Estadão 
Dia Mundial da Abelha lembra ação dos polinizadores para alimentação e saúde -
ONU News 
Bees and pollinators: small creatures but great allies on earth - FAO 
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https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/05/brasil-precisa-parar-de-fingir-que-faz-esg-diz-criador-da-marca-native.shtml
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2022/05/16/O-que-Bolsonaro-fez-no-Incra-at%C3%A9-o-%C3%B3rg%C3%A3o-parar-de-funcionar?posicao-home-direita=1&utm_medium=Email&utm_campaign=NLDurmaComEssa&utm_source=nexoassinantes
https://apublica.org/2022/05/sem-que-entregadores-saibam-ifood-tem-contrato-que-preve-direitos-trabalhistas/?utm_source=mailchimp&utm_medium=newsletter-inscritos&utm_campaign=ifood2&goal=0_eaf96d902a-f3f924c80a-288799958&mc_cid=f3f924c80a&mc_eid=b7df804d18
https://www.brasildefato.com.br/2022/05/17/paralisacao-do-incra-significa-fim-da-reforma-agraria-e-presente-aos-latifundiarios-diz-mst
https://www.cnnbrasil.com.br/business/pandemia-guerra-e-mudancas-climaticas-afetam-oferta-de-alimentos-diz-economista/
https://oantagonista.uol.com.br/economia/entenda-por-que-estamos-voltando-a-epoca-das-commodities/
https://pp.nexojornal.com.br/academico/2022/Como-os-brasileiros-se-relacionam-com-uma-dieta-saud%C3%A1vel-e-sustent%C3%A1vel
https://news.un.org/pt/story/2022/05/1789332
https://apublica.org/2022/05/luisa-molina-garimpo-esta-destruindo-vidas-e-terras-indigenas-com-apoio-do-governo/?utm_source=mailchimp&utm_medium=newsletter-inscritos&utm_campaign=molina&goal=0_eaf96d902a-f3f924c80a-288799958&mc_cid=f3f924c80a&mc_eid=b7df804d18
https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/70744844/pecuaristas-aderem-aos-selos-de-boi-sustentavel-e-organico-do-pantanal
https://sustentabilidade.estadao.com.br/noticias/geral,dieta-alimentacao-ultraprocessados-carne-proteina-legumes-verduras-ambiente,70004069028
https://noticias.uol.com.br/colunas/jamil-chade/2022/05/18/onu-ultimos-7-anos-foram-os-mais-quentes-e-planeta-caminha-para-catastrofe.htm
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/afp/2022/05/18/onu-indicadores-cruciais-da-mudanca-climatica-bateram-recordes-em-2021.htm
https://ojoioeotrigo.com.br/2022/05/conflito-de-interesses-distorce-discussao-sobre-ultraprocessados-a-base-de-soja/
https://apublica.org/2022/05/feijao-contaminado-alimento-tem-agrotoxico-proibido-ou-fora-do-limite-em-teste-do-governo/?utm_source=mailchimp&utm_medium=newsletter-inscritos&utm_campaign=feijaocontaminado&goal=0_eaf96d902a-f3f924c80a-288799958&mc_cid=f3f924c80a&mc_eid=b7df804d18
https://g1.globo.com/podcast/o-assunto/noticia/2022/05/19/o-assunto-709-altamira-crimes-e-ruinas-da-floresta.ghtml?goal=0_eaf96d902a-f3f924c80a-288799958&mc_cid=f3f924c80a&mc_eid=b7df804d18
https://paladar.estadao.com.br/noticias/comida,abelhas-alem-do-mel-criadores-e-chefs-fazem-alerta-para-risco-de-extincao,70004071127
https://news.un.org/pt/story/2022/05/1789642
https://www.fao.org/newsroom/detail/bees-and-pollinators-small-creatures-but-great-allies-on-earth/en
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Preço do prato-feito subiu mais que o dobro da inflação pelo IPC-M, aponta FGV
- CNN Brasil 
Cresce percepção dos eleitores de que preços “aumentaram muito”, segundo
pesquisa - CNN Brasil 
Doação de alimentos no centro de SP - Folha de S. Paulo 
Consumidor deixa de pagar conta de luz para comprar alimentos - Estadão 
Vitrine eleitoral, Auxílio Brasil emperra e cria lista de espera pelo benefício
social - Estadão 
Inflação alta e salários em queda limitam impactos do Auxílio Brasil, dizem
economistas - CNN Brasil 
Inflação pesa mais entre pobres em abril, subindo a 12,7% em 12 meses, diz Ipea
- Estadão 
Criminosos estendiam prazo de validade de comida vencida - Band 
Por que o preço do óleo de cozinha disparou no Brasil e no mundo - BBC News |
Brasil 
Do pãozinho ao metrô: como a inflação aparece no dia a dia do brasileiro - CNN
Brasil 
Sopão perde carne, cenoura some da marmita e doações de cesta básica
diminuem - Folha de S. Paulo 
O preço do pão e o tabelamento eleitoral da gasolina e do diesel - Folha de S.
Paulo 
Prefeitura de São Paulo oferece alimentação e cobertores a moradores de rua -
Folha de S. Paulo 
Pesquisa de preços e troca de marcas são recursos do consumidor antes da
eleição - Folha de S. Paulo 
En Brasil, con un salario mínimo se trabaja medio mes o más para comprar una
canasta básica - Brasil de Fato 
Abatedouro de MG que vendia carne de cavalo como de boi é fechado pela
polícia - Folha de S. Paulo 
Frio e ação na Cracolândia espalham sem-teto pelo centro de SP e dificultam até
entrega de marmitas - Estadão 
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https://www.cnnbrasil.com.br/business/preco-do-prato-feito-subiu-mais-que-o-dobro-da-inflacao-pelo-ipc-m-aponta-fgv/
https://www.cnnbrasil.com.br/politica/cresce-percepcao-dos-eleitores-de-que-precos-aumentaram-muito-segundo-pesquisa/
https://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/1732734450125679-doacao-de-alimentos-no-centro-de-sp#foto-1732734450269935
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,consumidor-deixa-de-pagar-conta-de-luz-para-comprar-alimentos,70004066686
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,auxilio-brasil-lista-espera,70004067332?utm_source=estadao:ibope
https://www.cnnbrasil.com.br/business/inflacao-alta-e-salarios-em-queda-limitam-impactos-do-auxilio-brasil-dizem-economistas/?utm_source=cnn-brasil&utm_medium=newsletter-5-fatos&utm_campaign=business
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,inflacao-pesa-entre-pobres-ipea,70004067851
https://www.band.uol.com.br/noticias/brasil-urgente/videos/criminosos-estendiam-prazo-de-validade-de-comida-vencida-17054658
https://www.bbc.com/portuguese/internacional-61473651
https://www.cnnbrasil.com.br/business/do-paozinho-ao-metro-como-a-inflacao-aparece-no-dia-a-dia-do-brasileiro/
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/05/sopao-perde-carne-cenoura-some-da-marmita-e-doacoes-de-cesta-basica-diminuem.shtml#:~:text=%22Para%20n%C3%A3o%20reduzir%20a%20qualidade,d%C3%A1%20mais%20para%20colocar%20sempre.%22
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/viniciustorres/2022/05/o-preco-do-pao-e-o-tabelamento-eleitoral-da-gasolina-e-do-diesel.shtml
https://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/1733118318534459-prefeitura-de-sao-paulo-oferece-alimentacao-e-cobertores-a-moradores-de-rua#foto-1733118319814090
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/mariaines/2022/05/pesquisa-de-precos-e-troca-de-marcas-sao-recursos-do-consumidor-antes-da-eleicao.shtml
https://www.brasildefato.com.br/2022/05/17/en-brasil-con-un-salario-minimo-se-trabaja-medio-mes-o-mas-para-comprar-una-canasta-basica
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2022/05/abatedouro-de-mg-que-vendia-carne-de-cavalo-como-de-boi-e-fechado-pela-policia.shtml?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsfolha
https://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,frio-e-acao-na-cracolandia-espalham-sem-teto-pelo-centro-de-sp-e-dificultam-ate-entrega-de-marmitas,70004069872
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Em reunião com ministros de mais de 30 países, Brasil defende livre comércio na
agricultura - UOL 
Alimentação pesa no bolso do brasileiro - Band 
RJ: com alta dos preços, famílias têm que substituir alimentos por outros de
qualidade inferior - Brasil de Fato 
Menos nuggets e saladas menores: inflação atinge o fast food dos EUA - Estadão 
Arraial salgado: inflação encarece principais alimentos da Festa Junina - CNN
Brasil 
Comida e mais cobertores são distribuídos a moradores de rua - Band 
Hortas urbanas do Rio mostram que comida orgânica não é exclusividade das
elites - UOL 
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A pacata cidade onde nasceu o shoyu, o molho de soja onipresente na culinária
japonesa - BBC News | Brasil 
Conheça o kimchi, seus benefícios e como usar no dia a dia - UOL 
Balas de goma com formatos de ursinhos completam 100 anos - Estadão 
Colombiana Leonor Espinosa é eleita melhor chef mulher do mundo pelo 50 Best
2022 - Estadão 
O que os chefs cozinham em casa? Veja como eles se viram quando a geladeira
está vazia - Estadão 
Vinho natural, de mínima intervenção, movimenta microvinícolas pelo País -
Estadão 
Brasil é campeão mundial de entrega de comida - Band 
Preparing Chefs for the Modern Culinary Industry - Food Tank 
Cafés especiais marcam presença nas xícaras dos restaurantes - Estadão 
Ex-Globo lança livro de comidas regionais em SP - UOL 
Panela Candanga: culinária do Cerrado ganha espaço em evento que começa
nesta quinta (18), no DF - G1 
Amor, Paixão e Azeite: ‘Toscana’, da Netflix, é a dica de 'Paladar' para o final de
semana - Estadão 
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https://economia.uol.com.br/noticias/estadao-conteudo/2022/05/18/em-reuniao-com-ministros-de-mais-de-30-paises-brasil-defende-livre-comercio-na-agricultura.htm
https://www.band.uol.com.br/noticias/boa-tarde-sao-paulo/videos/alimentacao-pesa-no-bolso-do-brasileiro-17051646
https://www.brasildefato.com.br/2022/05/19/rj-com-alta-dos-precos-familias-tem-que-substituir-alimentos-por-outros-de-qualidade-inferior
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,the-washington-post-nuggets-saladas-menores-inflacao-fast-food-estados-unidos,70004070522
https://www.cnnbrasil.com.br/business/arraial-salgado-inflacao-encarece-principais-alimentos-da-festa-junina/
https://www.band.uol.com.br/noticias/primeiro-jornal/videos/comida-e-mais-cobertores-sao-distribuidos-a-moradores-de-rua-17056916
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CAFÉ COADO
O clipping semanal sobre sistemas alimentares, oferecido pelo 
Instituto Comida do Amanhã e pelo Instituto Fome Zero.

INTERNA-
CIONAL

O que se sabe sobre o 1º surto de Covid-19 na Coreia do Norte - CNN Brasil 
Leite para bebês some das prateleiras nos EUA, e pais viajam horas para
comprar latas - Folha de S. Paulo 
White House Announces Second-Ever Conference on Hunger, Nutrition, and
Health - Food Tank 
Centenas de milhares de toneladas de trigo bloqueadas em porto da Índia - UOL 
FAO adds voice to calls for an end to child labour in agriculture - FAO 
Ripping Out the Safety Net? How Soon-To-Expire COVID Relief Measures Will
Affect College Hunger - Food Tank 
Poor families skipping meals and unable to afford heating, charity says - The
Guardian 
ONU pede que Rússia libere exportações de cereais ucranianos - UOL 
Índia se ofereceu para ajudar com crise alimentar global; entenda o que deu
errado - CNN Brasil 
Food security in Ukraine: FAO distributes seed potatoes to vulnerable rural
families - FAO 
La hambruna amenaza con matar a una persona cada 48 segundos en el Cuerno
de África, según ONG - El País 
Risco de crises alimentares em massa aumenta tensão social nos países pobres -
UOL 
Rússia diz que se preparou para crise de alimentos antes de guerra - UOL 
Blinken acusa Rússia de usar fome como arma de guerra na Ucrânia - UOL 
Biden aciona lei de guerra contra escassez de comida para bebês - Globonews 
'Cidade-horta' inglesa alimenta moradores e inspira cultivo urbano no mundo -
UOL 
Análise: O que a crise de Covid na Coreia do Norte pode significar para Kim Jong
Un - CNN Brasil 
Sahel está perto de recorde de sete anos de casos de pessoas com fome - ONU
News 
Crise global dispara insegurança alimentar de 14% para 21% na Guiné-Bissau -
ONU News 
‘Through the roof’ food prices in remote NT are forcing Aboriginal families to
make impossible choices - The Guardian 
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