SUPLEMENTO ESPECIAL DA HORA DO POVO

ROBERTO REQUIÃO
DENUNCIA
“DITADURA” DOS
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s multinacionais das sementes, capitaneadas pela norte-americana Monsanto, sediada no
Missouri (EUA), ocuparam “sorrateiramente”
os campos de soja na América Latina. Primeiro
na Argentina, no início da década de 1990, logo em seguida
invadiram o sul do Brasil e depois se espalharam por toda a
América do Sul. Esta entrevista exclusiva com o senador
Roberto Requião, que publicamos hoje no segundo suplemento especial América do Sol, em parceria com a Hora do Povo,
é esclarecedora de como agem as multinacionais em busca de seus
superlucros e em detrimento da soberania e da economia
dos povos da periferia do capitalismo. [ mais na página web ]
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“Vivemos hoje uma hora decisiva
para a humanidade: a da luta entre
o pão e o ouro, simbolizando o pão a
tranquilidade e a segurança para todos e o ouro a especulação, a competição
e a guerra. E não podemos hesitar na escolha do caminho. Ou salvamos
o mundo dando pão aos que têm fome ou pereceremos todos sob o peso
esmagador do ouro acumulado à custa da fome e da miséria de dois terços
dos nossos semelhantes.”
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tados numa ilha enfiada lá onde
Judas perdeu as botas! Como explicas esse vexame? Logo tu, que
eu julgava ser o mais preparado
dos meus comandantes. Pensei
que irias direto às Índias e voltarias de lá com as naus abarrotadas de especiarias, pedras preciosas e oiro, muito oiro. Deixa
o Fernandinho, Rei da Espanha,
saber, que logo vem me gozar. Ele
e a Isabel.
E esse teu escriba, o tal de
Caminha?!" [mais na página web in-
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cluindo áudio dramatizado pelo autor]
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eplica-se acima uma expressão do pensamento crítico nacional e humanista cuja
vigência e contundência faz parecer ter sido escrito ontem e que merece ser inscrita no totem de combate da liberdade, luta esta em que o América do Sol se engaja no
propósito de contribuir com o seu grão de areia. Mas foi escrita e publicada em 1957,
como fecho da segunda edição de Geopolítica da Fome, obra maestra do genial Josué
de Castro. [ mais na página web ]
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epois dos recentes – e
atuais - problemas com
o feijão e com o arroz, existem poucas dúvidas de que
estamos à beira de uma catástrofe agrícola.
Evidentemente, sempre é possível dizer, POR CARLOS LOPES
até mesmo no meio de uma catástrofe (sobretudo quando
faltam escrúpulos), que a palavra “catástrofe” é exagerada.
Aliás, o neoliberalismo se especializou em fabricar essa
espécie de gente que sempre afirma que a catástrofe que
todos estão vendo (e sentindo) não é uma catástrofe — e que
o irracional, não somente é perfeitamente racional,
como é o estado natural das coisas neste mundo...
Entretanto, usando ou não esta palavra, são escandalosas as deformações do setor agrícola no país,
agudizando deformações anteriores: o setor voltado
para o mercado interno – isto é, para a alimentação
da população – se contrai (ou é contraído) a ponto
das chuvas forçarem a importação dos gêneros alimentícios mais básicos. [ mais na página web ]
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afirmação do sociólogo Gilberto Felisberto Vasconcellos de que “a microdestilaria de Marcello Guimarães é uma invenção mais importante do que
a máquina a vapor” provoca o imediato menosprezo de letrados, analistas e
medalhões acadêmicos que se proliferam nas publicações nacionais de opinião e
tecnologia. É que tais cabeças são formadas no pensamento colonialista, inclusive
racista, de que isso de invenções historicamente importantes só acontece numa
espécie de Olimpo anglo-saxão, único santuário do planeta onde se possa admitir
o nascimento e a evolução de gênios inventores. Um santuário que é, antes de
tudo, capitalista, por certo. [ mais na página web ]
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situação dramática do homem brasileiro é que
o trópico, sendo tão rico e dotado de excelente
energia, continua palco de uma sociedade miserável.
Fato escandaloso da civilização do Brasil é a contradição entre a melhor energia do cosmos e o povo
passando fome, de modo que muito da nossa loucura
vem deste desconvívio entre a fortuna dos recursos
naturais – natureza viva e solo – e a depauperação dos
setores majoritários da população. É sobre esse tipo de
“atraso” que os melhores intelectuais brasileiros tentam
oferecer explicação: nós na história da humanidade.
Então o ponto de partida é uma espécie de fenomenologia colonial e, consequentemente, o divórcio entre
natureza e cultura que caracteriza a alienação do ser
colonizado. [ mais na página web ]

E EM TAL MANEIRA HE GRACIOSA QUE QUERENDOA APROUEITAR DARSEA NEELA TUDO (CAMINHA)

AMÉRICA DO SOL Folha Gráfico-Visual de Arte e Ideias Nº 2

TUDO
DÁ

21 de julho a 21 de outubro de 2016

MARCELLO : O OUTRO GUIMARÃES DAS GERAIS.

T EX TO-T EM A DES TA EDIÇÃO : Em ela tudo dá
I M AGEM-T EM A DES TA EDIÇÃO : s/ título (xilogravura de Fernando Tavares)
EDITOR:

DIREÇÃO DE FOTOGRAFIA:

APOIO:

Mario Drumond

Leo Drumond

DIREÇÃO DE ARTE:

DESIGN GRÁFICO E DIAGRAMAÇÃO
(PÁGINA GRÁFICA):

ARFOC-MG – Associação dos Hora do Povo
Repórteres Fotográficos e IMPRESSÃO GRÁFICA RÁPIDA:
Cinematográficos
CopyColor
de Minas Gerais
IMPRESSÃO ARTESANAL:
NITRO IMAGENS
Papel e Tinta Graphica

Fernando Tavares
DIREÇÃO DE REDAÇÃO:

Rodrigo Leste

Diogo Droschi
WEBDESIGN (PÁGINA WEB):

Carlyle Cardoso

IMPRESSÃO OFFSET:

e Editora de Arte

Esta edição rende homenagens
a MARCELLO GUIMARÃES

E S TA F O L H A
C O M PA R T I L H A
A OPINIÃO DE
S E U S AU T O R E S

