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Cooperação 
Cadernos do terceiro mundo 

não é apenas uma publicação in
formativa, mas formativa, que ser
ve como excelente fonte de dados 
para os mais variados propósi
tos . Considerando que passei a 
ter condições de consultar os nú
meros antigos da revista, por in
termédio de biblioteca de fácil 
acesso - isso aliado à necessidade 
de desocupar espaço-, resolvi 
doar os números de minha cole
ção, para possíveis interessados 
com maior dificuldade de acesso 
a publicações passadas. 

Entidades interessadas em rece
ber, como doação, os números 40 a 
141 desta revista (faltam alguns), 
deverão escrever para Caixa Postal 
3751, Brasília - DF, CEP: 70084-
970. 

Adalberto Oliveira 
Brasília - DF 

CubaxGlobo 
Sou estudante de História e me 

apaixonei pela revista ao ler o nfl 
170, com reportagens como "Os tu
barões e a medicina", que trata da 
descoberta de um método que reduz 
e até pode curar o câncer. Sobre ela 
gostaria de fazer um comentário. 
Na matéria, afirma-se que "autóp
sias realizadas em pacientes que se 
trataram com o extrato de cartila
gem de tubarão revelaram que hou
ve diminuição do número de vasos 
sanguíneos nas áreas contamina
das e aumento nos tecidos periféri
cos, restririgindo a área infectada': 
uma conclusão tirada de pesquisas 
feitas em Cuba. 

Logo depois que li esta reporta
gem, ui na Rede Globo: "Médicos 
norte-americanos descobriram a 
cura. do câncer': e fiquei pensando: 
''Acho que a descoberta é de Cuba, 
mas na Globo há 'tentativas' de evi
tar a admissão da produção cientí
fica cubana, apesar dos boicotes 
norte-americanos." 

Sem mais comentários. 

Selma Barreto Nobrega 
Càmpina Grande - PB 

Você sabia que ... 
A dívida externa brasileira gira 

em torno de US$ 136 bilhões atual
mente. E o Brasil se compromete, no 
total, a enviar cerca de US$ 15 bi
lhões ao ano para pagamento de ju
ros e amortizC19ão, 

Desses US$ 136 bilhões, cerca de 
US$ 100 bilhões referem-se à "dívi
da velha", adg_uirida antes do go
uern,o Collor / Itamar, sendo que 
50% são de responsabilidade do Te
souro Nacional, 25%, das empresas 
estatais exportadoras, e os restantes 
25% são das empresas estatais que 
não exportam mercadorias. Os ou
tros US$ 36 bilhões referem-se à "dí
vida nova", cuja dinâmica acen
tuou-se nos últimos dois anos com a 
entrada maci,ça de recursos do exte
rior. Estima-se que no máximo 50% 
desses recursos estão sendo aplicados 
em investimentos produtivos. Os de
mais são recursos especulativos. 

Nos últimos dez anos, o Brasil 
enviou US$ 135 bilhões para o exte
rior, enquanto que, no mesmo perío
do, investiu US$ 85 bilhões em saú
de, educação e saneamento básico. 

Portanto, apesar de o país estar 
com um saldo na balança comercial 
de US$ 32 bilhões, metade desse d,i
nheiro pode sair daqui a qualqufr 
momento, o que nos coloca em uma 
situação muito delicada. Ou seja, 
certamente o próximo governo terá 
maiores condições de adiar os pro
blemas do fiuxo de recursos para o 
exterior (pagando cerca de US$ 15 
bilhões ao ano), mas os mecanismos 
perversos do endividamento externo 
continuam. 

Rolf Hackberth 
Programa Educativo Dívida Externa 
São Paulo - SP 
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Outros mundos 
Primeiramente, ;parabenizo toda 

a equipe desta revista pela organi
za.çã,o e riqueza de informa.ções. 

Gostaria de saber qual é o critério 
utilizado ao enfocar determinados 
pcúses. Logicamente, há predominân,. 
eia de matérias sobre pcúses do Tercei
ro Mundo, mas tamoém encontramos 
artigos sobre o Japã,o e os EUA 

Oswaldo Eurico Rodrigues 
São Gonçalo - RJ 

Realmente, Oswaldo, nossa li
nha editorial privilegia os assuntos 
ligados ao Terceiro Mundo; porém, 
quando ocorrem fatos significativos 
em países do Primeiro Mundo, que 
afetam diretamente todos os outros, 
fazemos artigos a respeito, como foi o 
caso das eleições presidenciais nos 
Estados Unidos. Também costuma
mos abordar aspectos da realidade 
social dos países industrializados 
pouco divulgados na grande impren
sa, como uma reportagem sobre tra
balhadores no Japão. 

Opressão capitalista 
Gostaria de saber sejá foi publi

cada alguma matéria sobra a OPM, 
organiza.çã,o que luta pela cria.çã,o 
de Irian Jaya, vizinha a Papua, 
Nova Guiné, que foi ocupada ilegal
mente pelo Exército da Indonésia. 
Este cometeu verdadeiras atrocidar 
des contra um povo indefeso e deses
perado, despreparado para enfren
tar militarmente o inimigo invasor 
que nã,o perdoa e é implacável na re
pressã,o aos verdadeiros donos dar 
quela terra. A guerra é muito desi
gual; tentam defender seu solo da 
sagacidade das grandes empresas 
norte-americanas e indonésias, que 
estã,o retirando suas riquezas e des
truindo seu meio ambie.rt1~ .. 

Peço a valiosa atençã,o dos se
nhores para este caso. O povo de 
lrian Jaya precisa de ajuda; todos 
os organismos internacionais de de
fesa dos povos oprimiq,os, da,s mino
rias étnic~ e a própria ONU preci
sam ser acionados. 

Julho/ 1994 

Nã,o é possível ignorar o sofri
mento e a injustiça contra mais este 
povo fObre e indefeso, vítima da ga,; 
nância dos Estados Unidos, da Jn,
donésia etc. 

Antonio Roberto de Meira 
Curitiba - PR 

Sua sugestão é muito interessan
te e estamos colhendo informações 
que nos permitam fazer um artigo a 
respeito do assunto. No número 65, 
de abril de 1984, publicamos extensa 
reportagem sobre o tema. 

Tocantins 
Gostaria de, além de parabenizár 

los pelos temas e conteúdos das repor
tagens, solicitar que abram espa.ço 
para a temática referente aos novos 
estados da Federa.çã,o, particular
mente o Tocantins. Digo isso porque 
aqui cheguei e venho desenvolvendo 
uma pesquisa acerca do "Plano Es
tratégico de Desenvolvimento do Es
tado do Tocantins': elaborado pelo 
atual governo, e tenho tido a oportu
nidade de constatar algumas repeti
ções de velhos e desgastados (será?) 
chavões, como ''Novo Eldorado': "úl
tima fronteira agrícola" etc. 

Apesar das reservas que alguns 
mais cuidadosos aparentam, nã,o 
há como negar (ou esconder) gue o 
ufanismo e as tendências megalomar 
níacas de outros beiram airresponsa,. 
bilidade civil. O que representa, den,
tro de uma situa.çã,o sócio-econômica 
caótica, uma maior concentra.çã,o da 
miséria que corre ''par a par" com a 
da riqueza, nã,o só na cc:t:JJ:, Pal-
mas, como nas demais ci s. 

Há um manancial de assuntos 
de grande relevância e que podem 
apresentar o Brasil desconhecido -
e maquiado de rostos brasileiros -
de nós mesmos. 

Talvez possa lhes ser útil pois, além 
de pesquisador da Universidade do 
Tocantins (Unitins), conto com um 
a.cervo raz,oável e outros trabalhos ~ 
bre temas pertinentes ao estado. 

Francisco de Assis Pereira 
Miracema - TO 
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INTERCAMBIO 

• Gisele Gibson 
R. Setúbal, 860-B/ 703 

Boa-Viagem 
51030-010 Recife-PE 

• Roberto De]gado Valero 
Apartado Postal 6248 

Zona Postal 6 
10600 La Habana - Cuba 
''Tenho 40 anos e quero vincular-me a 
pessoas que porventura visitem meu 
país" 
• Roberto Pupo Díaz 
Calle 5 # 87 

Pueblo N uevo 
Holguín - Cuba 
"Tenho 24 anos e desej ter amizades 
em qualquer parte do mundo" 

• Raquel Andino Pérez 
San Octavio # 77 esq. San Javier 

87510 Manzanillo Granma - Cuba 
''Tenho 31 anos e quero saber dos cos
tumes dos brasileiros" 
• Marlenis Ramos Mayo 
Camilo Cienfuegos 56 

Apartado Postal No. 15 
67500 Central Ciro Redondo - Cuba 
''Tenho 25 anos e gosto de música, ci
nema, praia e duradouras amizades" 

• Yadirls Aladro Caballero 
Calle 62 # 3305 e/ 41 y 33A 
Playa 
11400 C. Habana - Cuba 
"Tenho 24 anos e desejo conhecer os 
háhitos e costumes deste cálido país". 

• Edson Nogueira Nonato 
Conj. Sr. do Bonfim, R.C-n2 101 
Plataforma 
40715-100 Salvador - BA 

• António Eduardo Zumbua 
Cx. Postal 18442 
Luanda - República de Angola 

• Solange Bispo 
R. Buique, 17 - Pina 
51110-080 Recife - CE 

• Rosa Jorge F. de Sousa 
Rua Tipografia Mama Tita n2 27 
Andar 2Q, aptQ A- Engonhotas 
Luanda - República de Angola 
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