
Innovative partnerships key to global food security, FAO Director-General says -
FAO 
Para especialistas, ações paralelas tiram o foco do combate à fome - Estadão 
Agroecologia contra a fome: modelo sustentável pode ser solução diante de crise
- Brasil de Fato 
Queda do desemprego convive com forte deterioração das condições de vida da
população mais pobre - Estadão 
Fome no Brasil: quais os efeitos da desnutrição no corpo - Drauzio Varella - 20/06
Todos contra a fome - Drauzio Varella - 20/06
Lula diz que Eduardo Suplicy deveria ganhar Prêmio Nobel por atuação no
combate à fome - Brasil de Fato 
A escalada da insegurança alimentar no mundo - Nexo Jornal 
Idosa chora ao falar de fome e emociona repórter: 'Domingo não tinha nada' -
UOL 
Pular refeição, dormir sem comer e cozinhar com lenha: Como é viver com fome -
O Joio e o Trigo 
Para Boulos, campanha deve tratar de fome e economia, evitando as "distrações"
de Bolsonaro - Brasil de Fato 
Com falta de doações, Paraisópolis tem 'briga por comida': “Pessoas pararam de
ajudar” - Estadão - 22/06
'É menos ruim': para não passar fome, pessoas preferem ir para prisão em BH -
UOL 
Catador de recicláveis come ração de animais pra não morrer de fome - Band -
22/06
Rússia diz que Ocidente está espalhando mentiras sobre causas da crise
alimentar - UOL 
Carolina de Jesus acertou: Brasil deve ser dirigido por quem já passou fome - UOL
- 23/06
Crise alimentar vai provocar milhões de mortes, afirma diretor de organização
humanitária - UOL 
UE acusa Rússia de provocar crise alimentar global - UOL 
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https://www.fao.org/newsroom/detail/innovative-partnerships-key-to-global-food-security-fao-director-general-says/en
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,para-especialistas-acoes-paralelas-tiram-o-foco-do-combate-a-fome,70004096084
https://www.brasildefato.com.br/2022/06/20/agroecologia-contra-a-fome-modelo-sustentavel-pode-ser-solucao-diante-de-crise
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,desemprego-emprego-renda-fome,70004096612
https://drauziovarella.uol.com.br/alimentacao/fome-no-brasil-quais-os-efeitos-da-desnutricao-no-corpo/
https://drauziovarella.uol.com.br/drauzio/artigos/todos-contra-a-fome/
https://www.brasildefato.com.br/2022/06/21/lula-diz-que-eduardo-suplicy-deveria-ganhar-premio-nobel-por-atuacao-no-combate-a-fome
https://www.nexojornal.com.br/ensaio/2022/A-escalada-da-inseguran%C3%A7a-alimentar-no-mundo?utm_source=NexoNL&utm_medium=Email&utm_campaign=anexo
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2022/06/21/idosa-chora-fome-rio-de-janeiro.htm
https://ojoioeotrigo.com.br/2022/06/pular-refeicao-dormir-sem-comer-e-cozinhar-com-lenha-como-e-viver-com-fome/
https://www.brasildefato.com.br/2022/06/22/para-boulos-campanha-deve-tratar-de-fome-e-economia-evitando-as-distracoes-de-bolsonaro
https://eldorado.estadao.com.br/podcasts/entrevistas-jornal-eldorado/com-falta-de-doacoes-paraisopolis-tem-briga-por-comida-pessoas-pararam-de-ajudar,eeec0071-f127-4a82-876b-aebc00d1ee18
https://tab.uol.com.br/noticias/redacao/2022/06/22/e-menos-ruim-pessoas-preferem-voltar-a-prisao-para-nao-passar-fome-em-mg.htm
https://www.band.uol.com.br/noticias/brasil-urgente/videos/catador-de-reciclaveis-come-racao-de-animais-pra-nao-morrer-de-fome-17002288
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/reuters/2022/06/22/russia-diz-que-ocidente-esta-espalhando-mentiras-sobre-causas-da-crise-alimenta.htm
https://noticias.uol.com.br/colunas/camilo-vannuchi/2022/06/23/carolina-de-jesus-acertou-brasil-deve-ser-dirigido-por-quem-ja-passou-fome.htm
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/afp/2022/06/23/crise-alimentar-vai-provocar-milhoes-de-mortes-afirma-diretor-de-organizacao-humanitaria.htm
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/ansa/2022/06/23/ue-acusa-russia-de-provocar-crise-alimentar-global.htm
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UE acusa Rússia de provocar crise alimentar global - UOL 
Governo não quer matar fome, mas comprar voto com R$ 600 só até dezembro -
UOL 
Ação da Cidadania lança documento com 92 propostas para o combate à fome -
CNN Brasil 
Unicef quer apoio para socorrer 8 milhões de crianças que podem morrer de
fome - ONU News 
Este artigo foi escrito com fome - Congresso em Foco 
Entidades lançam nova edição da 'Agenda Betinho' com 92 propostas para
combater a fome no Brasil - G1 
Crise da pandemia causa "feminização da fome" no Brasil - UOL 
ONG oferece vale-alimentação e oportunidade de emprego a população de rua -
UOL 
G7 acusa Rússia de agravar insegurança alimentar; Putin denuncia "cinismo" do
ocidente - UOL 
Mais de 2,7 milhões de pessoas no estado do RJ não têm o que comer, revela
pesquisa - CNN Brasil 
G7 Ministerial Conference: FAO outlines five urgent steps to address the global
food crisis - FAO 
Russia ‘turning wave of food crises into tsunami’ by blocking grain exports - The
Guradian 

FOME

Reinventar os mercados: agricultura familiar cobra políticas públicas efetivas na
Fenafes - Brasil de Fato 
Feira de agricultura familiar traz realidade diferente da mostrada nas
propagandas - Brasil de Fato 
“Nova Funai” de Bolsonaro é o oposto do indigenismo de Bruno Pereira, afirmam
ativistas - Brasil de Fato 
Dia da Gastronomia Sustentável destaca produção local de alimentos - ONU News 
Jornada de Agroecologia começa nesta quarta (22) em Curitiba; evento chega à
19ª edição - Brasil de Fato 

https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/ansa/2022/06/23/ue-acusa-russia-de-provocar-crise-alimentar-global.htm
https://noticias.uol.com.br/colunas/leonardo-sakamoto/2022/06/23/governo-nao-quer-matar-fome-mas-comprar-voto-com-r-600-so-ate-dezembro.htm
https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/acao-da-cidadania-lanca-documento-com-92-propostas-para-o-combate-a-fome/
https://news.un.org/pt/story/2022/06/1793462
https://congressoemfoco.uol.com.br/area/pais/este-artigo-foi-escrito-com-fome/
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2022/06/23/entidades-lancam-nova-edicao-da-agenda-betinho-com-92-propostas-para-combater-a-fome-no-brasil.ghtml
https://www.uol.com.br/ecoa/colunas/primeira-infancia/2022/06/24/crise-da-pandemia-causa-feminizacao-da-fome.htm
https://www.uol.com.br/ecoa/ultimas-noticias/2022/06/24/ong-oferece-vale-alimentacao-e-oportunidade-de-emprego-a-populacao-de-rua.htm
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/rfi/2022/06/24/g7-acusa-russia-de-agravar-inseguranca-alimentar-putin-denuncia-cinismo-do-ocidente.htm
https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/mais-de-27-milhoes-de-pessoas-no-estado-do-rj-nao-tem-o-que-comer-revela-pesquisa/
https://www.fao.org/newsroom/detail/g7-ministerial-conference-fao-outlines-five-urgent-steps-to-address-the-global-food-crisis/en
https://www.theguardian.com/world/2022/jun/24/russia-turning-wave-of-food-crises-into-tsunami-by-blocking-grain-exports
https://www.brasildefato.com.br/2022/06/18/reinventar-os-mercados-agricultura-familiar-cobra-politicas-publicas-efetivas-na-fenafes
https://www.brasildefato.com.br/2022/06/18/feira-de-agricultura-familiar-traz-realidade-diferente-da-mostrada-nas-propagandas
https://www.brasildefato.com.br/2022/06/18/nova-funai-de-bolsonaro-e-o-oposto-do-indigenismo-de-bruno-pereira-afirmam-ativistas
https://news.un.org/pt/story/2022/06/1792892
https://www.brasildefato.com.br/2022/06/20/jornada-de-agroecologia-comeca-nesta-quarta-22-em-curitiba-evento-chega-a-19-edicao
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O que impulsionou o aumento da criminalidade na Amazônia - Nexo Jornal 
Feira Nordestina celebra agricultura familiar e cobra direitos e reconhecimento -
Brasil de Fato 
Canadian mining dam collapse contaminates Brazilian waters - Brasil de Fato -
20/06
Na Amazônia, ar irrespirável - Revista Piauí 
Por um mundo com Dom, Bruno e um jogo de vôlei com duas bolas - O Joio e o
Trigo 
Oceanos são inseparáveis das alterações climáticas e existenciais para o futuro -
ONU News 
Estudo quantifica impacto humano sobre a capacidade de retenção de carbono
da Mata Atlântica - Folha de S. Paulo 
Relatora da ONU alerta sobre aumento de casos de tráfico no setor agrícola -
ONU News 
Ação pelos oceanos requer mais mulheres e novas gerações - ONU News 
Práticas de manejo e idade do bananal afetam emissões de gases de efeito estufa
- Embrapa 
Consórcio de milho com capim colonião BRS Zuri reduz em cerca de 70% a
infestação de plantas daninhas - Embrapa 
Especialistas da ONU recomendam ao Senado rejeição do Pacote do Veneno -
Brasil de Fato 
Dia Mundial das Florestas Tropicais alerta para a preservação do ecossistema -
ONU News 
Carbon neutrality: Utopia or the new green wave? - FAO 
No Paraná, abertura da Jornada de Agroecologia cobra justiça por Dom e Bruno -
Brasil de Fato 
Projeto cria sistema agroecológico e gera renda para famílias no semiárido - UOL 
Especialistas da ONU recomendam que Brasil não aprove lei sobre agrotóxicos -
ONU News 
Funai: a insegurança dos servidores e o desmonte da estrutura - Nexo Jornal -
23/06
RJ: Alerj aprova lei que destina R$ 20 milhões para produção de alimentos
agroecológicos - Brasil de Fato 
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https://www.nexojornal.com.br/expresso/2022/06/18/O-que-impulsionou-o-aumento-da-criminalidade-na-Amaz%C3%B4nia
https://www.brasildefato.com.br/2022/06/20/feira-nordestina-celebra-agricultura-familiar-e-cobra-direitos-e-reconhecimento
https://www.brasildefato.com.br/2022/06/20/video-canadian-mining-dam-collapse-contaminates-brazilian-waters
https://piaui.folha.uol.com.br/na-amazonia-ar-irrespiravel/
https://ojoioeotrigo.com.br/2022/06/dom-bruno-e-um-jogo-de-volei-com-duas-bolas/
https://news.un.org/pt/interview/2022/06/1792962
https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2022/06/estudo-quantifica-impacto-humano-sobre-a-capacidade-de-retencao-de-carbono-da-mata-atlantica.shtml
https://news.un.org/pt/story/2022/06/1793122
https://news.un.org/pt/story/2022/06/1793032
https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/71536358/praticas-de-manejo-e-idade-do-bananal-afetam-emissoes-de-gases-de-efeito-estufa
https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/71535410/consorcio-de-milho-com-capim-coloniao-brs-zuri-reduz-em-cerca-de-70-a-infestacao-de-plantas-daninhas
https://www.brasildefato.com.br/2022/06/22/especialistas-da-onu-recomendam-ao-senado-rejeicao-do-pacote-do-veneno
https://news.un.org/pt/story/2022/06/1793252
https://www.fao.org/newsroom/detail/carbon-neutrality-utopia-or-the-new-green-wave/en
https://www.brasildefato.com.br/2022/06/23/no-parana-abertura-da-jornada-de-agroecologia-cobra-justica-por-dom-e-bruno
https://www.uol.com.br/ecoa/ultimas-noticias/2022/06/23/projeto-cria-sistema-agroecologico-no-semiarido-brasileiro.htm
https://news.un.org/pt/story/2022/06/1793382
https://www.nexojornal.com.br/podcast/2022/06/23/Funai-a-inseguran%C3%A7a-dos-servidores-e-o-desmonte-da-estrutura?utm_medium=Email&utm_campaign=NLDurmaComEssa&utm_source=nexoassinantes
https://www.brasildefato.com.br/2022/06/24/rj-alerj-aprova-lei-que-destina-r-20-milhoes-para-producao-de-alimentos-agroecologicos
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A 'inflação oculta' de produtos do dia a dia que deve afetar seu bolso com
aumento nos combustíveis - BBC News | Brasil 
Fila para almoço em restaurante popular de Manaus começa antes das 8h - UOL 
Mercadinho solidário que tem moeda própria ajuda a colocar comida na mesa
de famílias em Nova Olinda - G1 
Governo Bolsonaro quer subsidiar combustíveis, mas deixa 764 mil famílias na
fila do Auxílio Brasil - Folha de S. Paulo 
Demanda pelo Auxílio Brasil explode e fila já tem 2,78 milhões de famílias -
Estadão 
Auxílio Brasil: famílias reclamam de demora e falta de informações - Estadão 
No RJ, Programa Supera terá acréscimo para a compra de botijão de gás de 13kg
- Brasil de Fato 
Artigo | Comida saudável e segura é direito de todas nós - Brasil de Fato 
Inflação é problema global que precisa de soluções locais - Estadão 
Ação distribui renda em 'cartão de alimentação' para famílias em Campinas -
UOL 
Governo e Congresso decidem ampliar Auxílio Gás e criar auxílio caminhoneiro -
Folha de S. Paulo 
Suplicy interrompe evento com Lula e pede renda básica 'enquanto vivo' - UOL 
Cesta básica consome, em média, 55% do salário mínimo no Brasil - CNN Brasil 
Inflação da cesta básica sobe quase 27% em 12 meses, mais que o dobro do
IPCA - Estadão 
Caps em São Paulo têm falta de médicos e problemas de estrutura - Folha de S.
Paulo 
IBGE mapeia desastre no emprego feminino na fase inicial da pandemia - Folha
de S. Paulo 
Para elevar Auxílio Brasil a R$ 600, governo deve recuar de compensação a
estados por ICMS - Folha de S. Paulo 
Alta do preço do gás: explode número de brasileiros queimados com álcool no
preparo da refeição - Estadão - 24/06
Inflação encarece alimentos tradicionais de festa junina - Estadão 
Bolsonaro diz que aumentará Auxílio Brasil para R$ 600 - Nexo Jornal 

https://www.bbc.com/portuguese/brasil-61849700
https://tab.uol.com.br/noticias/redacao/2022/06/18/fila-para-garantir-almoco-em-restaurante-popular-de-manaus-comeca-as-8h.htm
https://g1.globo.com/to/tocantins/noticia/2022/06/18/doacoes-atraves-de-mercadinho-solidario-ajudam-a-colocar-comida-na-mesa-de-familias-em-nova-olinda.ghtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/06/governo-bolsonaro-quer-subsidiar-combustiveis-mas-deixa-764-mil-familias-na-fila-do-auxilio-brasil.shtml?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsfolha&origin=folha
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,demanda-pelo-auxilio-brasil-explode-e-fila-ja-tem-2-78-milhoes-de-familias,70004095951
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,auxilio-brasil-familias-reclamam-de-demora-e-falta-de-informacoes,70004095954
https://www.brasildefato.com.br/2022/06/20/no-rj-programa-supera-tera-acrescimo-para-a-compra-de-botijao-de-gas-de-13kg
https://www.brasildefato.com.br/2022/06/20/artigo-comida-saudavel-e-segura-e-direito-de-todas-nos
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,inflacao-e-problema-global-que-precisa-de-solucoes-locais,70004096523
https://www.uol.com.br/ecoa/ultimas-noticias/2022/06/20/acao-distribui-renda-em-cartao-de-alimentacao-para-familias-em-campinas.htm
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/06/governo-e-congresso-decidem-ampliar-auxilio-gas-e-criar-auxilio-caminhoneiro-a-menos-e-4-meses-das-eleicoes.shtml?utm_source=newsletter&origin=folha
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2022/06/21/suplicy-interrompe-evento-com-lula-e-pede-renda-basica-enquanto-vivo.htm
https://www.cnnbrasil.com.br/business/cesta-basica-consome-em-media-55-do-salario-minimo-no-brasil/
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,inflacao-cesta-basica,70004098995
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2022/06/caps-em-sao-paulo-tem-falta-de-medicos-e-problemas-de-estrutura.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/06/ibge-mapeia-desastre-no-emprego-feminino-na-fase-inicial-da-pandemia.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/06/governo-recua-e-deve-desistir-de-compensacao-a-estados-para-elevar-auxilio-brasil-a-r-600.shtml?utm_source=NexoNL&utm_medium=Email&utm_campaign=anexo
https://eldorado.estadao.com.br/podcasts/entrevistas-jornal-eldorado/alta-do-preco-do-gas-explode-numero-de-brasileiros-queimados-com-alcool-no-preparo-da-refeicao,0c2ea15f-92c9-4eee-bc86-aebe00e29a48
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,inflacao-encarece-alimentos-tradicionais-festa-junina,70004100735
https://www.nexojornal.com.br/extra/2022/06/24/Bolsonaro-diz-que-aumentar%C3%A1-Aux%C3%ADlio-Brasil-para-R-600
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Base do Brasil em Paris-2024 terá arroz, feijão e farofa no cardápio - Folha de S.
Paulo 
Comer formigas e outros insetos já é possível no Brasil, e chefs buscam
popularizar o consumo - Folha de S. Paulo 
Chef do Mocotó rebate mensagem de cliente sobre localização do restaurante e
viraliza - Folha de S. Paulo 
Conheça mais o azeite e saiba como escolher o melhor para a saúde - UOL 
Escritora conta por que abandonou dieta pelos filhos - CNN Brasil 
Escondido lá na casa do chapéu, Mocotó é o oposto do restaurante de shopping
- Folha de S. Paulo 
Cactos no MasterChef: como a planta é utilizada na gastronomia - Estadão 
Comidas de festa junina não são inimigas da boa alimentação - UOL 
Brasil terá o primeiro açúcar mascavo rastreado com tecnologia blockchain -
Embrapa 
Franquias de alimentação saudável crescem com mudança de hábitos do
consumidor - Estadão 
Ano Novo Capira: Uma celebração da fartura da colheita - Gama Revista - 22/06
A influência da questão de gênero na alimentação das mulheres, em 6 pontos -
Nexo Jornal - 23/06
Saiba de onde vieram alguns nomes de comidas famosas - Folha de S. Paulo 

INTERNA-
CIONAL

Cidades italianas limitam água apenas para o consumo devido a seca - UOL 
Aliados e inimigos ajudam Rússia a driblar sanções da guerra - Folha de S. Paulo 
A cidade vegana e ambientalista processada pelo McDonald's - BBC News |
Brasil 
Falta de recursos obriga programa da ONU a racionar alimento para refugiados -
UOL 
Enquanto isso, no Equador - Folha de S. Paulo 
Crise alimentar na África é causada "de forma deliberada" pela Rússia, diz
Zelensky - UOL 
Bloqueio russo a grãos é "crime de guerra", diz chefe da diplomacia da UE - UOL 
Cabo Verde decreta emergência social e econômica - UOL 

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/marina-izidro/2022/06/base-do-brasil-em-paris-2024-tera-arroz-feijao-e-farofa-no-cardapio.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/comida/2022/06/comer-formigas-e-outros-insetos-ja-e-possivel-no-brasil-e-chefs-buscam-popularizar-o-consumo.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/blogs/hashtag/2022/06/chef-do-mocoto-rebate-mensagem-de-cliente-sobre-localizacao-do-restaurante.shtml
https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2022/06/20/como-escolher-o-melhor-de-azeite-para-a-saude.htm
https://www.cnnbrasil.com.br/saude/escritora-conta-por-que-abandonou-dieta-pelos-filhos/
https://www1.folha.uol.com.br/blogs/cozinha-bruta/2022/06/escondido-la-na-casa-do-chapeu-mocoto-e-o-oposto-do-restaurante-de-shopping.shtml
https://paladar.estadao.com.br/noticias/comida,cactos-no-masterchef-como-a-planta-e-utilizada-na-gastronomia,70004098420
https://www.uol.com.br/vivabem/dietas-para-emagrecer/semanas/comilanca-de-festa-junina-nao-deve-ser-inimiga-da-boa-alimentacao.htm
https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/71508414/brasil-tera-o-primeiro-acucar-mascavo-rastreado-com-tecnologia-blockchain
https://www.estadao.com.br/infograficos/economia,franquias-de-alimentacao-saudavel-crescem-com-mudanca-de-habitos-do-consumidor,1252384
https://gamarevista.uol.com.br/estilo-de-vida/comida-bebida/ano-novo-caipira-uma-celebracao-da-fartura-da-colheita/?utm_source=NexoNL&utm_medium=Email&utm_campaign=anexo
https://pp.nexojornal.com.br/perguntas-que-a-ciencia-ja-respondeu/2022/A-influ%C3%AAncia-da-quest%C3%A3o-de-g%C3%AAnero-na-alimenta%C3%A7%C3%A3o-das-mulheres-em-6-pontos
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/o-curioso/2022/06/saiba-de-onde-vieram-alguns-nomes-de-comidas-famosas.shtml
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/deutschewelle/2022/06/17/cidades-italianas-limitam-agua-apenas-para-o-consumo-devido-a-seca.htm
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/06/aliados-e-inimigos-ajudam-russia-a-driblar-sancoes-da-guerra.shtml
https://www.bbc.com/portuguese/vert-tra-61781606
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/afp/2022/06/19/falta-de-recursos-obriga-programa-da-onu-a-racionar-alimento-para-refugiados.htm
https://www1.folha.uol.com.br/blogs/quadro-negro/2022/06/enquanto-isso-no-equador.shtml
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/rfi/2022/06/20/crise-alimentar-na-africa-e-causada-de-forma-deliberada-pela-russia-diz-zelensky.htm
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/deutschewelle/2022/06/20/bloqueio-russo-a-graos-e-crime-de-guerra-diz-chefe-da-diplomacia-da-ue.htm
https://economia.uol.com.br/noticias/afp/2022/06/20/cabo-verde-decreta-emergencia-social-e-economica.htm
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INTERNA-
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Moçambique defende aposta global no uso sustentável dos mares - ONU News 
Sudan: new data reveals a sharp deterioration in food crisis, with nearly 12
million hungry people - FAO 
‘It’s death either way’: desperate Tigrayans flee starvation and forced
conscription - The Guardian 
‘We just pray for rain’: Niger is in the eye of the climate crisis – and children are
starving - The Guardian 
Colômbia tem mais da metade da população na pobreza e desafio de Petro é
viabilizar programas - Estadão 
UE promete ajuda a vários países diante da insegurança alimentar - UOL 
UE libera 600 mi de euros contra crise de segurança alimentar - UOL 
Venezuela: 5 sinais de recuperação — com limites — da economia da Venezuela -
BBC News | Brasil 
Restaurante flutuante de Hong Kong afunda no mar repleto de memórias -
Estadão 
Global Environment Facility approves $18 million to support FAO-led projects in
Africa and Latin America - FAO 
Tigray: Time is running out to avert worrying levels of food insecurity - FAO 
EUA pedem que países os procurem se tiverem problemas com exportações de
comida e fertilizantes da Rússia - G1 
Podcast reúne relatos trágicos da fome no Afeganistão - Folha de S. Paulo 
Chuvas dificultam acesso de equipes de resgate a vítimas de terremoto no
Afeganistão - Folha de S. Paulo 
Terremoto põe à prova capacidade do Talibã de governar - UOL 
Cabo Verde enfrenta nível recorde de insegurança alimentar - ONU News 
Em evento sobre oceanos, Xanana Gusmão pede mais investimentos para Timor-
Leste - ONU News 
Uganda contributes nearly $10 million to South-South Cooperation project with
FAO and China - FAO 
UK offers expertise in escort of Ukraine grain to avert starvation in Africa - The
Guardian 
No water. Little food. Shelters made of clothes: inside Somalia’s Bulo Garas
camp - The Guardian 

https://news.un.org/pt/story/2022/06/1792632
https://www.fao.org/newsroom/detail/the-sudan-new-data-reveals-a-sharp-deterioration-in-food-crisis-with-nearly-12-million-hungry-people/en
https://www.theguardian.com/global-development/2022/jun/20/its-death-either-way-desperate-tigrayans-flee-starvation-and-forced-conscription
https://www.theguardian.com/global-development/2022/jun/20/niger-in-eye-of-climate-crisis-and-children-are-starving-malnutrition
https://www.estadao.com.br/internacional/colombia-tem-mais-da-metade-da-populacao-na-pobreza-e-desafio-de-petro-e-viabilizar-programas/
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/afp/2022/06/21/ue-promete-ajuda-a-varios-paises-diante-da-inseguranca-alimentar.htm
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/ansa/2022/06/21/ue-libera-600-mi-de-euros-contra-crise-de-seguranca-alimentar.htm
https://www.bbc.com/portuguese/internacional-61798960#:~:text=%22Venezuela%20foi%20consertada%22%20%C3%A9%20uma,graves%20problemas%20econ%C3%B4micos%20do%20pa%C3%ADs.
https://www.estadao.com.br/internacional/restaurante-flutuante-de-hong-kong-afunda-no-mar-repleto-de-memorias/
https://www.fao.org/newsroom/detail/global-environment-facility-approves-18-million-to-support-fao-led-projects-in-africa-and-latin-america/en
https://www.fao.org/newsroom/detail/tigray-time-is-running-out-to-avert-worrying-levels-of-food-insecurity/en
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2022/06/22/eua-pedem-que-paises-os-procurem-se-tiverem-problemas-com-exportacoes-de-comida-e-fertilizantes-da-russia.ghtml
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2022/06/podcast-reune-relatos-tragicos-da-fome-no-afeganistao.shtml?origin=folha
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2022/06/chuvas-dificultam-acesso-de-equipes-de-resgate-a-vitimas-de-terremoto-no-afeganistao.shtml
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/deutschewelle/2022/06/23/terremoto-poe-a-prova-capacidade-do-taliba-de-governar.htm
https://news.un.org/pt/story/2022/06/1793392
https://news.un.org/pt/story/2022/06/1793432#:~:text=No%20evento%20sob%20o%20lema,economia%20azul%20em%20pa%C3%ADses%20insulares.
https://www.fao.org/newsroom/detail/uganda-contributes-to-south-south-cooperation-project-230622/en
https://www.theguardian.com/world/2022/jun/23/uk-offers-expertise-to-help-ukraine-export-grain-under-un-plan
https://www.theguardian.com/global-development/2022/jun/23/no-water-little-food-shelters-made-of-clothes-inside-somalias-bulo-garas-camp


TEMA NOTÍCIAS DA SEMANA

7/7

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

1 7 - 2 4  D E  J U N H O  D E  2 0 2 2  |  E D I Ç Ã O  N º  2 4

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

INTERNA-
CIONAL

Fome volta a ameaçar a Ucrânia e recorda anos 1930 - UOL 
Ajuda começa a chegar para os atingidos de terremoto no Afeganistão - UOL 
Como os americanos lidam com inflação: menos gasolina, muita pizza congelada
e café barato - CNN Brasil 

https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/afp/2022/06/24/fome-volta-a-ameacar-a-ucrania-e-recorda-anos-1930.htm
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/afp/2022/06/24/ajuda-comeca-a-chegar-para-os-atingidos-de-terremoto-no-afeganistao.htm
https://www.cnnbrasil.com.br/business/como-os-americanos-lidam-com-inflacao-menos-gasolina-muita-pizza-congelada-e-cafe-barato/

