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Eleições 
O acesso à informação é fundar mental na solidificação do processo democrático nacional. O final deste milênio está sendo marcado pelas grandes conquistas tecnológicas do homem na área de i�ormática e te lecomunicações: tele ones celulares, vídeos interativos, Cs, notebooks, parabólicas etc. Tais inovações, se s� tornam privilégio de alguns, ser uirão para agravar a distância en tre o mundo obeso do Norte e os es fomeados do Sul. O grau de demo cracia dos países será mensurado cada vez mais segundo a capacida de cfe controle da JJOpulaçã.o sobre os meios de comunicação. 
O monopólio exercido por um só grande comerciante da informação em nosso país compromete a liber dade de expressõo, de opção e da de mocracia. Vivemos uma ditadura civil instaurada pelo domínio pri vado sobre a informação, que criou uma nova e perniciosa forma de vio lência civil, a auto-imolação. É ur gente a necessidade de tornar reali dade o direito constitucional a uma informação limpa e democrática. Isso só será possível com uma legis lação que discipline e estimule esta prática democrática, através da criação de organizações cooperati vas, ou de um tribunal popular de controle sobre a informação. 
O atual Congresso Nacional, in, 

felizmente, não tem demonstrado 
uocação para esta tarefa, pelo con 
trário. Uma mudança como essa 
precisa da união entre os poderes 
Executivo e Legislativo. 

As eleições gerais deste ano mar cam um momento decisivo que pode 
recolocar em discussão o modelo de 
desenuoluimento selvagem ao qual tem sido submetida esta nação. Não 

será fácil. A classe dirigente brasilei ra tentará dissimular, iludir, inoen tar uma outra arapuca, um outro 
Collor, para fazer com que nosso povo sofrido realize um novo harahiri. Somente com a eleição de um presidente com experiência e corar gem para enfrentar a usurpação dos direitos democráticos, conjuntar mente com a eleição de parlamentar 
res que apóiem e sustentem esta bar 
talha contra o monopólio das comu nicações e pela soberania popular, 

P';!dem dar esperança para as gerar 
çoes futuras em nosso país. Só de pende de nós. 
Marcus Siqueira da Cunha 
Gênova - Itália 

Versão oficial 
O noticiário da imprensa desta capital sobre o chamado "Desem barque do Século': na Normandia, em 6 dejunho de 1944, com o desta 

iue de que a operação aeronaval sepultara definitivamente as am bições de Hitler de dirigir o Reich de mil anos", deu-nos a incrível im pressão de que foram os aliados oci dentais, e só eles, que derrotaram os exércitos alemães. A História regis tra que os ocidentais invadiram a 
França quando as forças nazistas se encontravam debilitadas pelos rudes golpes das forças armadas so viéticas. Geralmente, é omitido que as forças armadas da Alemanha, co_nquanto golpeadas fundamente, ainda tiveram fôlego para infligir uma quase tremenda derrota aos aliados na chamada operação das 
Ardenas belgas (14 de novembro de 
1944), não fosse a iniciativa de 
Winston Churchill de apelar para Stálin, para que este antecipasse 
7U:Va ofensiva soviética, a fim de ali 
viar a forte teneão do front ocidental. 
A situação era tal, com grande baixa entre os aliados, que o próprio gene ral norte-americano, Patton, anotara em seu diário que "ainda podemos perder esta guerra". Eisenhower afir mara que a ausência da ajuda sovié tica levaria as tropas americanas "à mais dificil situação", 

Assinante desta prestigiosa re vista, da qual sou admirador, ve nho solicitar espaço para que a ver dade seja conhecida. 
Eduardo Sucupira Filho 
ex-professor, jornalista 
São Paulo - SP 

Cultura 
Parabenizo a revista pelo traba lho de pesquisa sobre cultura e as pectos da nossa vida social. 

Ricardo Gomes 
Campos-RJ 



Colaboração poética 
Atuo na biblioteca CecíliaMeire 

les, do Colégio Estadual Heitor 
Lira, do Rio, e temos a grata satis 
fação de receber com [reqüência esta 
dinâmica e atual publicação. 

No n 11174, chamou-me a atenção 
a carta do "leitor poeta': Valter F� 
gueira, e resolvi enviar informações 
e endereços de associações de poe 
tas. Aproveito para oferecer cartões 
postais e o livro Há angústias pelo 
embuste, todos de minha autoria. 

Grupo do Jornal Blocos - Caixa 
Postal 25223, RJ, CEP: 20552- 970; 
Associa.ção Niteroiense de Escrito 
res - Caixa Postal 100141, Niterôi, 
RJ, CEP: 24001-970; Apperj - R. 
Vieira da Silva, 43 / 301, Sampaio, 
RJ, CEP: 20961-090; Urbana (Poe 
ma Fanzine)- R. do Catete, 42 / 405, 
Rio, RJ, CEP: 22220-000, tel: (021) 
245-5239; Circuladô - R. S. Salua 
dor, 59/405, RJ, CEP: 22231-130; 
Cairo de Assis Trindade - (021) 
256-5121; Paco Cac - (021) 225- 
6419; Mano Melo- (021) 322-4243. 

s J.Cardias 
e Rio de Janeiro - RJ 

f 
I' 

t Sem distorções 
• Sou leitor freqüente da revista 
� cadernos do terceiro mundo, 
r· encontrada na biblioteca da Uni 
í. versidade Estadual do Ceará, onde 
6 faço curso de Enfermagem. Gosta- 

ria de parabenizâ-loe por fazer exce- 
1' lentes reportagens do cotidiano e 
!· pela maneira de expor suas noti 
. cias, mostrando sempre o lado real 

sem distorção dos fatos. Vou, inclu 
sive, mandar para o Japão uma re 
portag_em sobre a bomba atômica de 
Hiroshima e Nagasaki, "O fantas 
ma da bomba': retirada da revista 
n11 164, de agosto de 1993. 

Gosto da seção de Intercâmbio, 
pois através dela a amizade não tem 
fronteiras e podemos conhecer ou- 

8. tras culturas. Esta revista é maraoi 
lhosa! 

Rhonner Marcillo Lopes Uchôa 
Fortaleza - CE 

Seriedade 
Muito obrigado! É o q_ue eu posso 

dizer ao ler mais uma edição de ca 
dernos do terceiro mundo. Vo 
cês estão de parabéns, pois conse 
guem passar para nós, leitores, uma 
sensação de que nem tudo está per 
dido. A maioria dos veículos de co 
municação, principalmente a teleui 
são, consegue denegrir seus assun 
tos e publicar notícias eensaciona 
listas de maneira que choquem 
cada vez mais a população. Menti 
ra, violência obsessiva são assuntos 
que vemos em maior número em 
nossas revistas e jornais. Será que 
essa violência compulsiva que apa,. 
rece é a única verdade de nosso 
país? Prefiro acreditar que não. 

Revista séria como esta, com as 
suntos ricos e buscando sempre a 
verdade, seja em que área for, são 
hoje em dia cada vez mais raras. 
Continuem assim! 

Fábio Cordeiro Negrão 
Rio de Janeiro - RJ 

Material didático 
Sou recém-formado no curso de 

Ciências Sociais da Universidade 
Federal Fluminense (UFF) e devo 
dizer que os artigos desta excelente 
publicação fazem muita falta ao es 
tudante universitário das ciências 
humanas em geral, no propósito de 
uma formação crítica da realidade 
social. Pela experiência pessoal, 
creio que não existe ainda, por parte 
dos professores, o incentivo adequa 
do a leituras não-acadêmicas, como 
revistas,jornais e periódicos. 

Parabenizamos e desejamos que 
os artigos continuem suscitando re 
flexões e debates. Aproveito para pe 
dir o endereço da Universidade Ho 
lística Internacional, assunto da 
matéria "Ensina-me a viver .. .  em 
paz':publicada no n11173. 

Ivan S. Farias 
Niterói-RJ 

O endereço da Unipaz é Caixa 
Postal 09521, CEP 70001-970, Bra 
sília - DF. O telefone é (061) 380- 
1885/1828, fax (061) 380-1202. 

INTERCÂMBIO 

• Debora Martins dos Santos 
R. Delvaux Vicente Luciano n2 87 
São Bernardo 
31750-290 Nelo Horizonte - MG 

• Bárbara Gomes de Bulhões 
R. Lopes-Trovão n216, apt. 402 
lcaraí 
24220-071 Niterói - RJ 

• Sônia Maria N. Alves 
Estrada dos Bandeirantes, 
n2 8325/, Bl. 4, 506 
J acarepaguá 
22783-115 Rio de Janeiro-RJ 

• Maria Florido Sánchez 
Calle 125 n2-27211 
e/272y 274 
P.Nuevo 
40200 Matanzas - Cuba 

• Eliana Rodrigues de Souza 
R. Pedro Moacir, n2 31/Bl. C, 
apt402 
Três Vendas 
96020-550 Pelotas - RS 

• Kênia Rocha 
E. Lúcio de Oliveira, 75 
Flor amar 
31760-550 Belo Horizonte - MG 

• Yadiris Alandro Caballero 
Calle 62 # 3305 con 41 y 33A 
Playa 
11400 Ciudad de la Habana - Cuba 

• Jaimí Vargas Halez 
Ave 47, e/o 48 y 50 # 4811 
San Nícolas 
33200 La Habana - Cuba 

• Elza Hernández Rodill 
Ave Sta, n2 827 e/ 8 y 10 
Caibarién 
52610 Villa Clara - Cuba 

• Aguinaldo N. da Conceição 
R. Benevenuto Saraiva, Beco do 
Adão, 86 
B. João Mariano 
36570-000 Viçosa - MG 

• Ricardo Gomes 
Santo Amaro de Campos 
28140-000 Campos - RJ 

Agradecemos muito a sua pre 
ciosa colaboração, J. Cardias. 
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