Nível: Intermédio
Alimentos desperdiçados
1. Lê o texto

Um terço dos alimentos produzidos
desperdiçado, com custos de 570 mil milhões

é

Em todo o mundo, desperdiça-se um terço dos
alimentos produzidos. Esta situação tem um custo
anual de 570 mil milhões de euros para a economia
global, revela a Organização para a Alimentação e a
Agricultura (FAO), num relatório que apresentou
esta quarta-feira. Esta organização refere que 1,3 mil milhões de toneladas de alimentos
são desperdiçados todos os anos.
«Um terço dos alimentos produzidos hoje em dia perde-se ou é desperdiçado», disse o
diretor-geral da agência, o brasileiro José Graziano da Silva. «Não podemos
simplesmente permitir que um terço de todos os alimentos que produzimos seja
perdido ou desperdiçado devido a práticas inadequadas, quando 870 milhões de
pessoas passam fome todos os dias», acrescentou.
Já o diretor do Programa das Nações Unidas para o Ambiente, Achim Steiner, descreveu
o problema como um «fenómeno chocante» e chamou a atenção para o impacto que
esta realidade poderá ter nas gerações futuras. «O desperdício alimentar vai
seguramente ter custos para nossos filhos e netos», disse. «Em menos de 37 anos
haverá mais dois mil milhões de pessoas na população mundial. Como conseguiremos
alimentar-nos no futuro?», questionou.
Steiner afirmou que evitar o desperdício alimentar ajudará muito na redução da fome
no mundo e apelou a todos os cidadãos para que tomem medidas individuais para
evitar deitar alimentos fora.
Glossário:
Um terço: 1/3; quando se divide uma unidade por três.
No texto, se 1,3 mil milhões de toneladas de comida são um terço dos alimentos
produzidos em todo o mundo, quer dizer que a quantidade de alimentos produzida
mundialmente é de 3,9 mil milhões.
Custo anual: o custo é o gasto, a perda ou a despesa. Dizemos:
Uma coisa custa X.
Uma coisa tem um custo de X.
O custo anual é o custo de um ano.

Relatório: documento que descreve uma situação, que diz o que se passa ou passou.
Práticas inadequadas: aquilo que fazemos e que não está adequado, ou seja, que está
incorreto, que está mal feito.
Fenómeno chocante: algo que acontece (um fenómeno) e que choca as pessoas, que
as perturba muito, porque é revoltante ou muito impressionante.
Impacto: consequência ou resultado que uma coisa tem noutra.
Gerações futuras: as pessoas que vão nascer depois de nós.
Medidas individuais: aquilo que cada um de nós faz, individualmente, para tentar
mudar uma situação.

2. Faz a correspondência. Há duas opções a mais na coluna da direita. Não vais
precisar delas.
1.º Parágrafo
2.º Parágrafo
3.º Parágrafo
4.º Parágrafo

A- Anúncio das medidas do Governo.
B- Identificação das consequências do desperdício de
comida no futuro
C- Apresentação do problema: o excesso de desperdício
de comida.
D- Identificação das causas da situação-problema;
enunciação do contraste desperdício-fome.
E- Apelo à população para mudar de comportamento.
F- Transcrição do relatório da FAO.

Soluções: 1.º parágrafo: C; 2.º parágrafo: D; 3.º parágrafo: B; 4.º parágrafo: E.

Nível: Intermédio
Tanta comida para quê?
1. Observa as imagens

Descreve o que vês em cada cena.
Refere:
a) que pessoa(s) estão presentes em cada imagem;
b) em que espaços ela(s) se encontram;
c) o que cada uma faz ou se encontrava a fazer;
d) qual o seu estado de espírito (contentes, tristes, espantadas, entusiasmadas,
apáticas...?).

Sugestão de rresposta:
a) uma rapariga, um senhor, dois idosos, um pai e um filho, uma senhora às compras; b) todas as pessoas encontramse em casa, à exceção da última imagem, porque a senhora encontra-se no estacionamento de um supermercado; c)
na primeira imagem a rapariga procura algo para comer, na segunda imagem vemos um senhor a deitar comida fora,
na terceira e na quarta imagem vemos mesas repletas de comida, e na quarta imagem vemos uma senhora com
imensos sacos com comida; d) todas estas pessoas estão com ar sério, carregado, grave, sisudo e apático.

