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A Campanha Nacional Sin Maíz No Hay País denuncia em seu site que novamente durante o
Fórum Econômico Mundial, realizado de 25 a 30 de janeiro, em Davos, Suíça, o Governo
mexicano de Felipe Calderón reiterou seu compromisso com as grandes corporações e com
seus aliados nacionais, que o levaram ao poder, para continuar facilitando-lhes "o crescimento
sustentável dos negócios agrícolas no México”.

Criticam que a presença de Francisco Javier Mayorga, secretário da Agricultura, longe de
preocupar-se com a fome que cresce e ameaça o México, foi à Suíça para firmar compromisso
– que beneficiará o próximo governo – com as empresas conhecidas por causar boa parte da
crise de alimentos e climática.

Nestlé, Coca Cola, Pepsi, Monsanto, Wal-Mart e Unilever são as principais corporações
culpadas por acumular a produção de alimentos, desde as sementes até a distribuição. Sin
Maíz No Hay País
afirma que estas são também as marcas culpadas por provocar a má alimentação e a
obesidade.

Além destas, as empresas nacionais também têm sua participação. As 10 irmãs do campo
mexicano: Bimbo, Maseca, Grupo Sigma, Bachoco, Su Karne, Herdez, Lala, Criadores de
Gado Produtores de Leite Puro, Grupo Modelo e FEMSA (companhia líder de bebidas e a
maior da América Latina) "controlam, acumulam, comercializam, revendem e obtêm ganâncias
milionárias com os alimentos de consumo geral. Não é só isso: informação oficial revela que
recebem anualmente milionários subsídios do governo federal. Quantidades muito longes do
que se dá aos campesinos e organizações agropecuárias do México”, denunciam.

Em Davos, Mayorga se referiu a estas empresas falando de "originalidade”, mas a Campanha
Nacional Sin Maíz No Hay País
rebate e recorda que nos últimos 25 anos este modelo de produção e acúmulo criou o pior
cenário que os mexicanos enfrentaram. Além do crescimento da fome, México está em
primeiro lugar nas cifras de obesidade infantil.

Apontam que o governo mexicano está longe de atender queles que mantiveram a base
alimentar do país, quem segue aportando boa parte dos alimentos consumidos ainda sem
contar com subsídios, aqueles que foram condenados a migrar em busca de oportunidade e
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quem, apesar de tudo, segue mandando suas remessas.

"Hoje é urgente atender a situação nacional de falta de alimentos e não serão estes
comerciantes de nossa fome quem atenderão a gravidade da situação. Não será na Suíça
onde se resolverá esta situação; urgem medidas imediatas que se tomem de comum acordo
com quem segue alimentando e mantendo com orgulho o campo mexicano”, apelam.

Fonte: Adital, em 31/01/2012
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“Portugal vai às ruas, dia 11, contra política de terrorismo econômico e social”
O rodízio da fome
Esquerdista modera tom e quer ser Lula mexicano
Graziano prevê ligeira redução de preços dos alimentos, mas continua volatilidade
O desenvolvimento do subdesenvolvimento
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