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Progresso 
Sou estudante de História da 

Universidade Federal Fluminense 
(UFF), e gostaria de parahenizárlos 
por esta publicação de alto nível e 
extrema importância para todas as 
pessoas verdadeiramente interessar 
das em refletir sobre os problemas 
que atormentam os chamados paí
ses do TerceiroMundo,porcausado 
injusto sistema econômico no qual o 
planeta está mergulhado. 

O mundo é constituído de seres 
humanos que juntos movimentam a 
história. Alguns colaboram para 
que a marcha do tempo caminhe 
prowessivamente, enquanto outros 
preferem regredir, fazendo com que 
outras pessoas sobrevivam, por ve
zes, em estados inenarráveis de mi
séria ahsoluta. 

Vocês bem sahem que há muito 
mais a dizer e que esta análise, so
zinha, é muito simplista. Conti
nuem a manter a marcha da histó
ria sempre em progresso, apesar de 
todas as dificuldcides impostas pe
los "donos da comunicação" neste 
país, dispostos a tudo para acahar 
com a história. A educação é a única 
saída viável! 

Jacqueline Ribeiro Cabral 
Rio de Janeiro - RJ 

História 
Quero aproveitar a oportunidar 

de para parahenizárlos, pois a revis
ta é ótima e, para mim, imprescin
dível, visto que sou professora de 
História e trahalho numa linha crí
tica. 

Vânia Borba Guterres 
Camaquã-RS 

Casa das Américas 
Na qualidade de membros do 

júri do prêmio Casa de las Américas 
em 1994, como testemunhas does
forço que representa para Cuba sua 
promoção e da seriedade com que a 
Casa das Américas encara sua or
ganização, anunciamos que o prê
mio completa 35 anos de existência. 

Além de conceder prêmios a escrito
res de língua castelhana, a Casa 
contempla o Brasil com a categoria 
Língua Portuguesa, que alterna gê
neros literários: poesias e contos 
num ano; romances,peças teatrais e 
livros infantis ou juvenis no outro. 
Neste ano, participaram cerca de 80 
obras brasileiras. O autor do ro
mance vencedor, Décio Tadeu Or
landi, receberá um prêmio em di
nheiro e terá seu livro publicado 
numa tiragem de dez mil exemplar 
res. 

A Casa das Américas oferece 
ainda aos brasileiros a possibilidar 
de de participarem com obras en
saísticas ou teses. Para 1994, con
correram trabalhos de caráter so
cial e histórico, além de textos sobre 
a condição feminina, numa catego
ria especial. Em 1995, concorrerão 
ensaios sobre literatura, poesias e 
contos na categoria de ficção em lín
gua portuguesa. 

Se você tem ou conhece textos que 
possam concorrer, basta enviá-los 
em três cópias para a embaixada 
cubana- Lagó Sul, QI 5, conj. 18, 
casa 1, CEP: 70481-900, Brasília, 
DF - oú para o consulado de Cuba 
em São Paulo...:. Av. Rebouças, 955 / 
2, CEP: 05401-100, SP. A inscrição 
é até dia 30 / 11 / 94. 

Para assinar a revista Casa de 
las Américas, entre em contato com 
Rafael Hidalgo, no consulado em 
São Paulo. Acreditamos que os es
forçqs dos cubanos em manterem 
uma atividade cultural em seu país, 
com projeções para toda a América 
Latina, devem ser apoiados. 

Valéria De Marco, Ronaldo Lima, 
Ana Miranda e Emir Sader 
Rio de Janeiro - RJ 

Sociedade alternativa 
Gostaria de parahenizar a todos 

os que trahalham para manter essa 
valorosa fonte de informações que é 
a revista cadernos do terceiro 
mundo. Foi através da reportagem 
publicada em setembro de 1992, ''.A 
sociedade da felicidade", que tive 
conhecimento da Sociedade Yamar 
guishi do Brasil, fundada por algu-
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mas pessoas, entre elas Romeu Mar 
tos Leite e Isa.ck Mitwwa, ickalistas, 
que levaram avante um sonho. Soú 
também uma pessoa insatisfeita 
com as cksigualdacks sociais e com 
a exploraçã.o do mais fra.co pelos po
derosos, luto pelo estabelecimento 
de uma democracia verdadeira, 
com participaçã.o popular e respeito 
pela opiniã.o do próximo. 

Por isso, peço que publiquem o 
enderefO da Sociedade, pois preciso 
de mais informações e gostaria de 
conta.ctar seus membros. 

Saló.Judson Alves Melra 
Bom Jesus da Serra - BA 

O endereço da Sociedade Yama
guishi é Rodovia Campinas Mogi
Mirim, km 138, Jaguariúna - São 
Paulo, CEP: 13820. O telefone é 
(0192) 97-1173, fax (0192) 97-3034. 

Evangélicos 
Sou leitor assíduo dessa revista 

há mais ck dois anos. Achei muito 
oportuno o sumplemento do ntJ 164, 
sobre o crescimento dos evangélicos 
no Brasil, pois sou evangélico há 12 
anos e essa mudança, para mim, foi 
para melhor, pois eu nã.o tinha paz 
espiritual e hoje cksfruto cksta paz 
maravilhosa que há em Jesus Cristo. 

Acho que aigrejacatólicackixou 
uma la.cuna, pois o serviço eclesiás
tico foi ckixado de lado, a ajuda es
piritual também, e a Igreja se envol,. 
veu em muitas questões políticas. 
Enquanto estivermos nessa terra, 
temos que reivindicar nossos direi
tos, mas também temos q_ue separar 
as questões políticas das espiri
tuais. 

Gostaria que vocês abordassem o 
tema da terceirizaçã.o e quem ganha 
com essa nova atividack. 

Thon Carlos Xavier 
São Paulo - SP 

Leitor poeta 
Estou renovando minha assina,. 

tura, apesar de passar por dificul-
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dacks financeiras, mas sei que vale 
a pena porque esta revista traz arti
gos muito interessantes, onde en
contro inspiraçã.o para escrever. 
Sou poeta e também crítico literário 
e gostaria de saber se existem asso
ciações de poetas no Rio ck Janeiro 
ou outra parte do país com as quais 
eu pucksse entrar em contato. 

Valter Figueira 
Alta Floresta - MT 

Não conhecemos associações de 
poetas, mas os interessados podem 
entrarem contato com você através 
da revista. 

Colaborador 
Venho oferecer um trabalho, a ti,. 

tulo de colaboraçã.o, que trata de 
pesquisa e resgate cultural ck uma 
manifestaçã.o folclórica trazida nos 
primórdios da colonizaçã.o portu
guesa e teve sua Erimeira apresen
taçã.o na regiã.o CÚ} Campos, a 7 de 
outubro de 1730. E a Festa ck Santo 

.Amaro, ocorrida por volta ck 1733-
1736, quando foi construída a pri-
meira capela em honra ao santo. 

A festa é uma das mais antigas 
da regiã.o e ainda preserva elemen
tos tradicionais (como a repre
sentaçã.o dapresençackjesuítase a 
chegada de monges beneditinos a 
partir ck 1648), iuiados à in,trodu
çã.o de novos elementos culturais, . 
dada a diversidade cultural carac
terística ck nosso país. 

Há também um colégio muito 
antigo, o Liceu de Humanidades ck 
Campos, do tempo do Império, onck 
estudaram pessoas ilustres, algu
mas chegando até a Presidência da 
República. 

Ricardo Gomes 
Campos-RJ 

O seu trabalho será avaliado 
para possível aproveitamento. 
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