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12 de maio de 2005 

 

<http://agenciacartamaior.uol.com.br/agencia.asp?id=&coluna=traducao&cd_edit 

oria=&id_lingua=1&colunori=> English 

<http://agenciacartamaior.uol.com.br/agencia.asp?id=&coluna=traducao&cd_edit 

oria=&id_lingua=2&colunori=> Español 

 

 

Canais 

 <http://agenciacartamaior.uol.com.br/agencia.asp?coluna=boletim>  Análise e Opinião 

 

:: Arte <http://agenciacartamaior.uol.com.br/agencia.asp?coluna=arte>  & Cultura 

 

:: <http://agenciacartamaior.uol.com.br/agencia.asp?coluna=cartas>  Cartas dos Leitores 

 

<http://agenciacartamaior.uol.com.br/agencia.asp?coluna=reportagens&cd_editoria=004>  Direitos 

Humanos 

 

<http://agenciacartamaior.uol.com.br/agencia.asp?coluna=reportagens&cd_editoria=006>  

Economia 

 

<http://agenciacartamaior.uol.com.br/agencia.asp?coluna=reportagens&cd_edito 

ria=012>  Educação 

 

:: <http://agenciacartamaior.uol.com.br/agencia.asp?coluna=charges>  Humor 

 

<http://agenciacartamaior.uol.com.br/agencia.asp?coluna=reportagens&cd_editoria=005>  

Internacional 

 

<http://agenciacartamaior.uol.com.br/agencia.asp?coluna=reportagens&cd_editoria=002>  Meio 

Ambiente 

 

<http://agenciacartamaior.uol.com.br/agencia.asp?coluna=reportagens&cd_editoria=001>  

Movimentos Sociais 

 

<http://agenciacartamaior.uol.com.br/agencia.asp?coluna=reportagens&cd_editoria=003>  Política 

 

 

Fórum Social Mundial 
:: <http://agenciacartamaior.uol.com.br/esp_fama2005.asp>  Fórum da Água 2005 

 

:: <http://agenciacartamaior.uol.com.br/forum_2003>  Porto Alegre 2005 

 

:: <http://agenciacartamaior.uol.com.br/esp_prep.asp>  Preparatórios 2005 

 

:: <http://agenciacartamaior.uol.com.br/esp_fmra.asp>  Reforma Agrária 2004 

 

:: <http://agenciacartamaior.uol.com.br/esp_fsmne.asp>  Nordestino 2004 

 

:: <http://agenciacartamaior.uol.com.br/esp_fse.asp>  Europeu 2004 
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:: <http://agenciacartamaior.uol.com.br/esp_educ.asp>  Educação Mundial 2004 

 

:: <http://agenciacartamaior.uol.com.br/esp_fsam.asp>  Américas 2004 

 

:: <http://agenciacartamaior.uol.com.br/esp_fme.asp>  Educação-SP 2004 

 

:: <http://agenciacartamaior.uol.com.br/fsm2004.htm>  Mumbai 2004 

 

:: Pan-amazônico 2004 <http://agenciacartamaior.uol.com.br/panamazonico2004.htm> 

 

:: <http://agenciacartamaior.uol.com.br/fsb2003.htm>  Brasileiro 2003 

 

:: <http://www.agenciacartamaior.com.br/forum_2003.asp>  Porto Alegre 2003 

 

:: Regionais 2003 <http://agenciacartamaior.uol.com.br/forunsregionais.htm> 

 

:: <http://agenciacartamaior.uol.com.br/fse2003.htm>  Europeu 2003 

 

:: Fóruns das Águas <http://agenciacartamaior.uol.com.br/agencia.asp?coluna=forum_agua> 

 

Especiais 
:: Agenda 2005 <http://agenciacartamaior.uol.com.br/agencia.asp?id=1436&cd_editoria=001&col 

una=reportagens> 

 

:: Dia da Mulher 2004<http://agenciacartamaior.uol.com.br/diadamulher2004.htm> 

 

:: <http://agenciacartamaior.uol.com.br/esp_mul2005.asp>  Dia da Mulher 2005 

 

:: <http://agenciacartamaior.uol.com.br/esp_el2004.asp>  Eleições 2004 

 

:: <http://agenciacartamaior.uol.com.br/esp_febem.asp>  Febem 

 

:: <http://agenciacartamaior.uol.com.br/esp_golpe.asp>  Golpe Militar - 40 

anos 

 

:: Prefeitos da Esquerda 

<http://agenciacartamaior.uol.com.br/agencia.asp?id=2723&cd_editoria=003&col 

una=reportagens> 

 

:: <http://agenciacartamaior.uol.com.br/esp_sf.asp>  Rio São Francisco 

 

:: <http://agenciacartamaior.uol.com.br/riomaisdez/>  Rio+10 

 

:: <http://agenciacartamaior.uol.com.br/esp_papa.asp>  Sucessão no Vaticano 

 

:: <http://agenciacartamaior.uol.com.br/esp_trabesc.asp>  Trabalho Escravo 

 

:: <http://agenciacartamaior.uol.com.br/esp_unctad.asp>  Unctad 2004 

 

:: <http://agenciacartamaior.uol.com.br/esp_ur.asp>  Uruguai: Uma Nova Era 
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TV Carta Maior 
 <http://www.tvcartamaior.com.br> 

 

 <http://www.tvcartamaior.com.br> Acompanhe ao vivo a 11. Plenária Nacional da CUT em São 

Paulo 

 

 <http://www.tvcartamaior.com.br> 

 

 

Fórum da Reforma Agrária quer alimentação e agricultura fora da OMC 
Foto Carlos Vieira DIRETO DE VALÊNCIA - 

 <http://agenciacartamaior.uol.com.br/agencia.asp?id=2650&cd_editoria=001&col 

una=reportagens>  Brasil foi a principal referência e eixo central dos 

debates do Fórum Mundial da Reforma Agrária, tanto em função da atuação do 

MST, mundialmente reconhecido como maior agente promotor das lutas pela 

reforma agrária, quanto pelo tratamento contraditório dado à questão pelo 

governo do presidente Lula. 

<http://agenciacartamaior.uol.com.br/agencia.asp?id=273&coluna=traducao> 

<http://agenciacartamaior.uol.com.br/agencia.asp?id=274&coluna=traducao> 

 

Comunidades rurais denunciam indústria do turismo predatório 

Impacto 

<http://agenciacartamaior.uol.com.br/agencia.asp?id=2647&cd_editoria=001&col 

una=reportagens>  da "indústria" do turismo predatório sobre comunidades 

tradicionais vem crescendo nos países em desenvolvimento. Na imagem 

registrada em outubro de 2002, lavrador protesta em San Salvador de Atenco, 

no México, após expropriação de suas terras para a construção de um 

megacomplexo turístico. 

<http://agenciacartamaior.uol.com.br/agencia.asp?id=265&coluna=traducao> 

<http://agenciacartamaior.uol.com.br/agencia.asp?id=266&coluna=traducao> 

 

Reforma agrária, lições do passado e tarefas do presente 

Na <http://agenciacartamaior.uol.com.br/agencia.asp?id=2630&cd_editoria=001&col 

una=reportagens>  conferência de abertura do Fórum Mundial da Reforma 

Agrária, que começou neste domingo (5) na cidade espanhola de Valência, 

debatedores fazem um inventário dos problemas do campo, resgatam 

ensinamentos do passado e apontam uma agenda de lutas para o futuro. 

<http://agenciacartamaior.uol.com.br/agencia.asp?id=239&coluna=traducao> 

<http://agenciacartamaior.uol.com.br/agencia.asp?id=240&coluna=traducao> 

 

Alimento deve ser "produto de exceção", defende antropólogo 

Levar 

<http://agenciacartamaior.uol.com.br/agencia.asp?id=2634&cd_editoria=001&col 

una=reportagens>  o princípio da soberania alimentar a sério, defende 

professor Isidoro Moreno, da Universidade de Sevilha, significa, entre 

outras coisas, considerar alimentos como "produtos de exceção" e não como 

uma mercadoria a mais. 

<http://agenciacartamaior.uol.com.br/agencia.asp?id=257&coluna=traducao> 

<http://agenciacartamaior.uol.com.br/agencia.asp?id=258&coluna=traducao> 
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Fórum quer ampliar agenda de lutas da Reforma Agrária 

<http://agenciacartamaior.uol.com.br/agencia.asp?id=2628&cd_editoria=001&col 

una=reportagens>  luta pela terra a temas como acesso aos recursos naturais 

e adoção de padrões sustentáveis de desenvolvimento é um dos objetivos do 

encontro inédito que reúne representantes de mais de 70 países na cidade 

espanhola. 

<http://agenciacartamaior.uol.com.br/agencia.asp?id=237&coluna=traducao> 

<http://agenciacartamaior.uol.com.br/agencia.asp?id=238&coluna=traducao> 

 

Fórum articulará lutas contra privatização da terra e da água 

Documento 

<http://agenciacartamaior.uol.com.br/agencia.asp?id=2641&cd_editoria=001&col 

una=reportagens>  final do Fórum Mundial da Reforma Agrária deverá incluir 

resolução determinando que a luta contra a privatização e o controle dos 

recursos hídricos mundiais pelos grandes conglomerados capitalistas é parte 

indissociável da luta pela reforma agrária. 

<http://agenciacartamaior.uol.com.br/agencia.asp?id=2641&cd_editoria=001&col 

una=reportagens> Asiáticos armam estratégia para barrar contra-reforma 

agrária 

 

Imposição 

<http://agenciacartamaior.uol.com.br/agencia.asp?id=2632&cd_editoria=001&col 

una=reportagens>  de projetos de desenvolvimento de grande escala que causam 

o deslocamento das populações rurais, com construção de barragens e 

estradas, foi definido pelos movimentos sociais asiáticos como uma 

contra-reforma agrária. E apesar das diferenças regionais, os desafios são 

os mesmos, dizem eles. 

<http://agenciacartamaior.uol.com.br/agencia.asp?id=279&coluna=traducao> 

<http://agenciacartamaior.uol.com.br/agencia.asp?id=280&coluna=traducao> 

 

Declaração 

<http://agenciacartamaior.uol.com.br/agencia.asp?id=2648&cd_editoria=001&col 

una=reportagens>  final do 1º Fórum Mundial sobre a Reforma Agrária, 

encerrado quarta (8) em Valência, reafirma o acesso à terra como direito de 

toda a humanidade e defende a retirada das questões relativas à alimentação 

e à agricultura das negociações na Organização Mundial do Comércio. 

<http://agenciacartamaior.uol.com.br/agencia.asp?id=267&coluna=traducao> 

<http://agenciacartamaior.uol.com.br/agencia.asp?id=268&coluna=traducao> 

 

Reforma agrária do século 21 requer articulação internacional 

Reforma 

<http://agenciacartamaior.uol.com.br/agencia.asp?id=2649&cd_editoria=001&col 

una=reportagens>  agrária foi associada em vários momentos durante o seu 

Fórum Mundial como um projeto de recuperação do próprio conceito de 

democracia e sua reconciliação com a justiça social. 

<http://agenciacartamaior.uol.com.br/agencia.asp?id=281&coluna=traducao> 

<http://agenciacartamaior.uol.com.br/agencia.asp?id=282&coluna=traducao> 

 

Poder político e suas contradições desafiam a luta pela terra 
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Primeiro 

<http://agenciacartamaior.uol.com.br/agencia.asp?id=2645&cd_editoria=001&col 

una=reportagens>  Fórum Mundial da Reforma Agrária, que termina nesta quarta 

(8) em Valência, reposicionou agenda da luta pela terra, mostrando que ela é 

muito mais ampla do que parece. Frase de ex-ministro português é uma boa 

chave de leitura para entender o que está em jogo nessa luta. 

<http://agenciacartamaior.uol.com.br/agencia.asp?id=259&coluna=traducao> 

<http://agenciacartamaior.uol.com.br/agencia.asp?id=260&coluna=traducao> 

 

Para seringueiro, alternativa ao modelo neoliberal não está clara 

Em <http://agenciacartamaior.uol.com.br/agencia.asp?id=2646&cd_editoria=001&col 

una=reportagens>  entrevista concedida à Agência Carta Maior durante o Fórum 

Mundial da Reforma Agrária, Pedro Ramos, da Confederação Nacional dos 

Seringueiros, vê dificuldades na alteração das matrizes de desenvolvimento e 

no modelo de comercialização do que é produzido na Amazônia. 

<http://agenciacartamaior.uol.com.br/agencia.asp?id=263&coluna=traducao> 

<http://agenciacartamaior.uol.com.br/agencia.asp?id=264&coluna=traducao> 

 

Bové: espaço da agenda agrícola deve ser ONU e não OMC 

Destacando <http://agenciacartamaior.uol.com.br/agencia.asp?id=2638&cd_editoria=001&col 

una=reportagens>  que o comércio mundial no setor da agricultura abarca hoje 

menos de 10% da produção agrícola do planeta, o líder camponês francês José 

Bové defendeu, no Fórum Mundial da Reforma Agrária, que o lugar próprio 

dessa agenda está na ONU, e não na OMC. 

<http://agenciacartamaior.uol.com.br/agencia.asp?id=251&coluna=traducao> 

<http://agenciacartamaior.uol.com.br/agencia.asp?id=252&coluna=traducao> 

 

Consultor da FAO diz que órgão viveu "período sonolento" 

Durante 

<http://agenciacartamaior.uol.com.br/agencia.asp?id=2639&cd_editoria=001&col 

una=reportagens>  debate em Valência, Paulo Groppo, consultor da Organização 

das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), lamentou os 

poucos avanços desde a 1ª conferência da ONU sobre reforma agrária (1979), 

mas disse que entidade apóia posições do Fórum. 

<http://agenciacartamaior.uol.com.br/agencia.asp?id=253&coluna=traducao> 

<http://agenciacartamaior.uol.com.br/agencia.asp?id=254&coluna=traducao> 

 

Rossetto: projetos do governo param em setores conservadores do poder 

Em 

<http://agenciacartamaior.uol.com.br/agencia.asp?id=2631&cd_editoria=001&col 

una=reportagens>  debate com a Via Campesina no Fórum Mundial da Reforma 

Agrária, em Valência, o ministro Miguel Rossetto garantiu que há vontade 

política do governo para avançar na reforma agrária, mas alertou que a 

disputa é grande com setores do legislativo, do judiciário e de governos 

estaduais. 

<http://agenciacartamaior.uol.com.br/agencia.asp?id=245&coluna=traducao> 

<http://agenciacartamaior.uol.com.br/agencia.asp?id=246&coluna=traducao> 

 

Política agrícola paradoxal da Europa prejudica país pobre 
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Na 

<http://agenciacartamaior.uol.com.br/agencia.asp?id=2633&cd_editoria=001&col 

una=reportagens>  teia de ajudas diretas, subsídios e barreiras existentes 

na Europa, a reforma feita em 2003 na Política Agrícola Comum permite à 

União Européia utilizar a agricultura como moeda de troca frente a "outros 

interesses" e a promover artificialmente aumentos de preços. 

<http://agenciacartamaior.uol.com.br/agencia.asp?id=247&coluna=traducao> 

<http://agenciacartamaior.uol.com.br/agencia.asp?id=248&coluna=traducao> 

 

 

Maringoni - clique na imagem 

 <http://agenciacartamaior.uol.com.br/agencia.asp?id=407&coluna=charges> 

 

Mais reportagens 

> Africanos 

<http://agenciacartamaior.uol.com.br/agencia.asp?id=2635&cd_editoria=001&col 

una=reportagens>  mostram que reforma agrária não passa só pela terra 

> Modelo 

<http://agenciacartamaior.uol.com.br/agencia.asp?id=2643&cd_editoria=001&col 

una=reportagens>  único da agricultura de mercado é falácia perigosa 

> Consenso 

<http://agenciacartamaior.uol.com.br/agencia.asp?id=2642&cd_editoria=001&col 

una=reportagens>  Norte-Sul anima Plínio; ex-ministro de Allende expõe 

> Fórum 

<http://agenciacartamaior.uol.com.br/agencia.asp?id=2629&cd_editoria=001&col 

una=reportagens>  servirá para mundializar debate sobre reforma agrária 

 

Análise e Opinião 

LEONILDE SERVOLO DE MEDEIROS 

Desafios propostos pelo Fórum da Reforma Agrária 

As <http://agenciacartamaior.uol.com.br/agencia.asp?id=1086&coluna=boletim> 

possibilidades de avanços da reforma agrária no Brasil sinalizam as 

perspectivas de que os temas colocados ganhem força em outras nações. É em 

nosso país que se centra atualmente o horizonte possível da utopia. 

 <http://agenciacartamaior.uol.com.br/agencia.asp?id=285&coluna=traducao> 

<http://agenciacartamaior.uol.com.br/agencia.asp?id=286&coluna=traducao> 

 

JUAREZ GUIMARÃES 

Os novos sujeitos da luta pela reforma agrária 

A <http://agenciacartamaior.uol.com.br/agencia.asp?id=1082&coluna=boletim> 

grande conquista do Fórum Mundial da Reforma Agrária foi dar um passo 

decisivo para assentar na cena internacional um novo sujeito coletivo capaz 

de indicar uma alternativa aos padrões do paradigma mercantil-produtivista 

do agronegócio. 

<http://agenciacartamaior.uol.com.br/agencia.asp?id=269&coluna=traducao> 

<http://agenciacartamaior.uol.com.br/agencia.asp?id=270&coluna=traducao> 

 

LEONILDE SERVOLO DE MEDEIROS 

Reforma agrária e acesso à cidadania: notas sobre o FMRA 

Reforma 



 7 

<http://agenciacartamaior.uol.com.br/agencia.asp?id=1084&coluna=boletim> 

agrária e soberania alimentar foram as duas bandeiras levantadas na luta 

contra o quadro de pauperização dos que vivem no campo, resultado da 

concentração de terras, da privatização dos recursos e da ampliação das 

monoculturas. 

 <http://agenciacartamaior.uol.com.br/agencia.asp?id=287&coluna=traducao> 

<http://agenciacartamaior.uol.com.br/agencia.asp?id=288&coluna=traducao> 

 

FLÁVIO AGUIAR 

Mundo velho sem porteira 

Entrevistar 

<http://agenciacartamaior.uol.com.br/agencia.asp?id=1083&coluna=boletim> 

pessoas é uma das melhores coisas que podemos fazer no Fórum Mundial da 

Reforma Agrária. Entre elas, destaco as com Jacques Chonchol, Plínio de 

Arruda Sampaio e Fernando Oliveira Batista. 

 <http://agenciacartamaior.uol.com.br/agencia.asp?id=271&coluna=traducao> 

<http://agenciacartamaior.uol.com.br/agencia.asp?id=272&coluna=traducao> 

 

JUAREZ GUIMARÃES 

Do paradigma mercantil-produtivista ao civilizatório 

Fórum 

<http://agenciacartamaior.uol.com.br/agencia.asp?id=1079&coluna=boletim> 

Mundial de Valência vincula a reforma agrária do século 21 à construção 

democrática de outros princípios de civilização alternativos àqueles do 

liberalismo de mercados que avaçaram nas últimas décadas. 

 <http://agenciacartamaior.uol.com.br/agencia.asp?id=275&coluna=traducao> 

<http://agenciacartamaior.uol.com.br/agencia.asp?id=276&coluna=traducao> 

 

LEONILDE SERVOLO DE MEDEIROS 

Continuidades e inovações nas lutas recentes no campo 

No <http://agenciacartamaior.uol.com.br/agencia.asp?id=1080&coluna=boletim> 

início do século 21, o tema da reforma agrária vem ainda intimamente aliado 

às reivindicações de gênero, mostrando o protagonismo das mulheres no meio 

rural: trata-se de demandar igualdade de direito no acesso à terra. 

<http://agenciacartamaior.uol.com.br/agencia.asp?id=277&coluna=traducao> 

<http://agenciacartamaior.uol.com.br/agencia.asp?id=278&coluna=traducao> 

 

FLÁVIO AGUIAR 

Mundo em obras 

O <http://agenciacartamaior.uol.com.br/agencia.asp?id=1078&coluna=boletim> 

enviado da Agência Carta Maior ao Fórum da Reforma Agrária, em Valência, 

defende que a esquerda não morreu: o mundo permanece "em obras" e os 

vampiros das trevas e do obscurantismo ainda têm muito a temer das manhãs, 

ainda que tardias. 

<http://agenciacartamaior.uol.com.br/agencia.asp?id=241&coluna=traducao> 

<http://agenciacartamaior.uol.com.br/agencia.asp?id=242&coluna=traducao> 

 

JUAREZ GUIMARÃES 

A reforma agrária e o desafio da nova agenda democrática 

O <http://agenciacartamaior.uol.com.br/agencia.asp?id=1077&coluna=boletim> 
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Fórum Mundial sobre a Reforma Agrária pode ser interpretado como um passo 

histórico decisivo no sentido de inscrever esta reivindicação na agenda 

democrática em formação na nova cena internacional. 

<http://agenciacartamaior.uol.com.br/agencia.asp?id=249&coluna=traducao> 

<http://agenciacartamaior.uol.com.br/agencia.asp?id=250&coluna=traducao> 

 

FLÁVIO AGUIAR 

Chegada a Valência 

Leia 

<http://agenciacartamaior.uol.com.br/agencia.asp?id=1076&coluna=boletim>  a 

primeira crônica do colunista da Agência Carta Maior sobre a cidade 

espanhola de Valência, que até o próximo dia 8 recebe o Fórum Mundial da 

Reforma Agrária. 

 <http://agenciacartamaior.uol.com.br/agencia.asp?id=243&coluna=traducao> 

<http://agenciacartamaior.uol.com.br/agencia.asp?id=244&coluna=traducao> 

 

Arte & Cultura 

Caminhada 

<http://agenciacartamaior.uol.com.br/agencia.asp?coluna=visualiza_arte&id=27 

75> 

Veja o poema de Fábio Brazil, em homenagem ao Fórum da Reforma Agrária. 

 

 

 

 

 

 

  

 


