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ARTAS 11111 ~ 

Sou assinante desta revista há 
três anos e gostaria de parabenizá
los pelas excelentes abordagens re
ferentes aos assuntos publicados, 
principalmente no caderno suple
mento, que traz temas polêmicos e 
que requerem maior reflexão. 

Lendo a matéria "Esoterismo 
chega à Universidade", da edição n º 
182, gostaria de solicitar endereços 
e bibliografias a respeito das reli
giões afro-brasileiras e mais especi
ficamente sobre o candomblé em 
São Paulo. 

Solange Vaini 
São Paulo - SP 

Alguns livros interessantes 
nesta área: 
As religiões do Rio, João do Rio, Ed. 
Simões; As religiões negras no Bra
sil, Roger Bastide, Ed.Pioneira; 
Malungo - a decodificação da um
banda, Dilson Bento, Ed. Civiliza
ção Brasileira; O segredo da ma
cumba, George Lapassade/Marco 
Aurélio Luz, Ed. Paz e Terra; A 
guerra dos orixás, Ivone Maggie, 
Ed. Zahar; A morte branca do feiti
ceiro negro, Renato Ortiz, Ed. Vo
zes; A raça negra e seus costumes, 
Manuel Querino, Ed. Progresso 
(Salvador-BA); Os africanos no 
Brasil, Nina Rodrigues, Ed. Nacio
nal; Os nagô e a morte, Juana El
bein dos Santos, Ed. Vozes. 

Sugestão 
Gostaria de parabenizar a revis

ta cadernos do terceiro mundo, 
principalmente pelas grandes re
portagens que sempre traz, com cla
reza e imparcialidade. Precisamos 

de mais revistas como estas em nos
so país. 

Sou estudante e gostaria de dar 
uma sugestão. Cada edição da re
vista poderia vir com informações 
sobre alguns países. Por exemplo, 
poderiam falar da Colômbia, mos
trar o costume do povo, tradições, 
dados históricos, geográficos e nú
meros estatísticos. 

Clayton de Oliveira Ferreira 
Goiânia - GO 

Desafio 
Os meios de comunicação em 

nosso país são reflexo do autorita
rismo que por décadas predominou 
na história recente do Brasil. A de
mocracia está lentamente cons
truindo canais de informação alter
nativos para contrapor as poucas 
famílias que possuem a quase tota
lidade da mídia. 

Neste sentido, a revista cader
nos do terceiro mundo está na 
vanguarda, resistindo e furando o 
bloqueio à informação monopo
lizada pelos grandes grupos deten
tores da versão oficial dos fatos que 
ocorrem no Brasil e no mundo. E 
no limiar de um novo século, a 
chamada "era da informação" 
será um desafio para publicações 
como cadernos. 

Gostaria de reportar à edição re
cente desta revista, onde o jornalis
ta Elias Fajardo, em brilhante ma
téria, fez um Raio-X dos Centros Co
munitários de Defesa da Cidadania 
(CCDCJ, implantados no último go
verno do estado do Rio de Janeiro, 
pelo Dr. Nilo Baptista. Através des
ta reportagem pudemos conhecer 
um projeto pioneiro de descentrali
zação dos direitos fundamentais às 
populações carentes. Em Campi
nas, através do vereador João Dira
ni Júnior, estamos tentando "im
portar" esta iniciativa, com projeto 
de lei já em apreciação pela câmara 
deste município. 

Alexandre Roberto Seabra Outra 
Campinas - SP 



Força feminina 
Li com interesse o artigo da re

vista cadernos do terceiro mun
do, n º 181, intitulado "A força do 
sexo frágil". Sou coordenadora pa
roquial da Pastoral da Criança em 
nossa cidade e estamos no momento 
ina1:1-gurando uma sede própria lo
calizada em um bairro de moradias 
populares. 

A atividade econômica do muni
cípio tem uma de suas característi
cas marcantes ·voltada ao trabalho 
com tricô, através do trabalho in
dustrial e artesanal. As malharias 
utilizam com freqüência o trabalho 
ar~esanal da mulher em sua pró
pria casa ou mesmo através do uso 
de pequenas máquinas de tricô. 

Ao ler a matéria acima referida, 
despertou-me interesse no que diz 
respeito à luta pela conquista da ci
dadania da mulher: "Direitos da 
mulher são direitos humanos" e 
"qualificação profissional". 

Gostaria de trocar idéias s~bre es
sas questões e quem sabe iniciar um 
trabalho conjunto. Vejo que traba
lhando a valorização desses aspectos 
estaremos também fortalecendo a 
conquista dos direitos fundamentais 
da criança, previsto pelo Estatuto da 
Criança e do Adolescente e consti
tuindo-se também em objetivos da 
Pastoral da Criança. Se possível, com 
os canais mais diretos de comunica
ção da ONG Rede de Educação Popu
lar entre Mulheres (Repem). 

Maria Lúcia de Campos Guerra 
Rio de Janeiro - RJ 

Você pode entrar em contato 
com a coordenadora da Repem no 
Brasil, Beatriz Cannabrava, pelo 
telefone: (011) 65-3292, ou se prefe
rir escreva para Rua Fabia 27 
CEP: 05051-030, São Paulo, SP ' 

Publicação 
Eu escrevo há muitos anos e te

nho em casa, em milhares de laudas 
datilografadas, contos, novelas e ro-

mances. Por outros tantos anos es
cr~vi profissionalmente para uma 
editora uma modalidade de litera
tura popular que não tem muito a 
ver com o que faço hoje. 

Tenho vontade de mostrar o meu 
trabalho a um editor. E gostaria de 
saber se lhes interessa ler alguma 
coisa do que escrevo. É com essa es
perança que conto com uma respos
ta à minha consulta. 

Antonio Amorim Jr. 
Itaboraí - RJ 

A Editora Terceiro Mundo tem 
quatro revistas e faz publicações 
especiais como Almanaque Brasil. 
Não publicamos trabalhos de fic
ção, prosa ou poesia. O ideal é você 
procurar diretamente as editoras 
existentes no Rio de Janeiro e par
ticipar de concursos literários: 

Conscientização 
A revista cadernos do terceiro 

mundo está sendo uma ferramenta 
útil para o desenvolvimento de estu
dos e pesquisas universitárias. Eu 
empresto a revista para os acadêmi
cos do curso de Ciências Econômi
cas na Universidade Estadual de 
Ponta Grossa (Uepg) para dissemi
nar informações sobre os países do 
Terceiro Mundo. 

Gostaria de adquirir fitas de vúko 
sobre o que está ocorrendo em Ruanda 
Sudão e Somália para que eu poss~ 
exibir aos estudantes, com o objetivo de 
conscientizá-los. A televisão exibe pou
cos segundos destas imagens. 

Julio Cesar Colino 
Ponta Grossa - PR 

No nosso Centro de Documen
tação não dispomos de vídeos sobre 
estes países. Sugerimos, portanto, 
que você entre em contato com as 
respectivas embaixadas em Brasí
lia, que devem dispor desse tipo de 
material. 

Intercâmbio 

V Lilian de Armas Sánche z 
Calle 20 a # 6 esquina 25 
Reparto Rafileto Cumanayagua 
Cienfuegos Cuba 

V Margarita Saiz Martínez 
Calle Consejal Veiga # 17 bajos el 
Lacret y Gral Lee 
Santos Suárez Zona Postal 10500 
La Habana - Cuba 

V Ariadna Benítez Moya 
Calle Orlando Yomez # 68% 
Eladio Machir y londel~ria 
Cumanayagua Cienfuegos - Cuba 

V Santiago López Vela 
Serafin Sánchez # 37 
% Narciso Lopez y Marina 
Morón. Ciego de Avila 
67210 Cuba 

V Yudeisy García González 
Calle Arimao # 15 
% Las Brisas y Amistad 
Cumanayagua Cienfuegos Cuba 

V Jorge Alberto Saíz Martínez 
Calle Consejal Veiga# 17 bajos 
El Lacret y Gral Lee 
Santos Suárez Zona Postal 10500 
La Habana - Cuba 

V Katia Biezus 
Barra Grande, 
85580.000 Itapejara D'Oeste, PR 

V lvana Rocha 
R. Lúcio de Oliveira, 75 Floramar 
31760-550 - Belo Horizonte - MG 

V Manoel Francisco Inácio 
Rua Uiacãs, 296 casa 03 
Santa Mônica 
31530-320 Belo Horizonte - MG 

V Elaine Presotto 
R. Rio de Janeiro, 836 
V. Bom Jesus - Maracanã 
85.852-050 Foz do Iguaçu - PR 

t/ Flávio Roberto 
Caixa Postal 18262 
20722-970 Rio de Janeiro - RJ 


