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Leitura em expansão 
Parabenizo toda a equipe desta 

conceituada revista, pois embora 
muitos não tenham acesso à 

mesma, as poucas que possuo 
empresto aos meus companheiros 
de trabalho. Cadernos do 

terceiro mundo muito tem 
contribuído em nossos debates 
profissionais, chegando até ao 
ponto de resolvê-los, algumas 
vezes. 

Reivindicamosjunto à 

diretoria da empresa na qual 
trabalhamos para que passe a 
assinar algumas publicações, 
inclusive esta, para que os 
funcionários tenham maiores 
informações e também um 
incentivo à leitura, criando, 
assim, um fato inédito aqui em 
Viçosa: uma biblioteca para os 
funcionários. 

Em breve, conseguiremos esse 
intento. Parabéns mais uma vez a 
toda a equipe pelo trabalho diante 
do mundo atual. 

Aguinaldo Nunez da Conceição 
Viçosa-MG 

Agradecimento 
A diretoria do Conselho 

Regional de Química RJ / ES, ao 
encerrar as comemorações do Dia 
Nacional do Químico, de 1994, 
gostaria de registrar a sua 
satisfação e apresentar 
agradecimentos pelo apoio da 
Editora Terceiro Mundo na 
realização do concurso de 
monografias promovido por este 
conselho. 

José Augusto Bicalho 
Rio de Janeiro - RJ 

Fonte de conhecimento 
Assim como Arno Emílio 

Gerstenberger, da prefeitura 
municipal de Curitiba (seção 
Cartas de cadernos do terceiro 

mundo n!J 173), uso essa revista 
há 14 anos como fonte de 
informações críticas e até como 
bússola num mar tormentoso de 

publicações tendenciosas e 
castradoras. Sou um constante 
propagandista da revista e, 
tenho certeza, responsável por 
muitas assinaturas adicionais 
feitas ao longo de todos esses 
anos. 

Mas confesso que a comunhão 
com as suas verdades tem me 
dado muitas dores de cabeça, 
incompreensões, perseguições. 

Com certeza, essa revista 
contribuiu muito para a 
redemocratização deste país. As 
verdades ditas em suas páginas 
serão os pilares de sustentação 
da grande barreira sue n_os 
separará de outra perniciosa 
ditadura, ao exemplo daquela 
implantada pelas forças 
reacionárias e conservadoras de 
sempre e que hoje estão 
simplesmente hibernando, à 

espreita de outra oportunidade, 
se lhes derem trégua. 

Pedro Olinto S. do Carmo 
Prefeitura Municipal de Colombo 
Colombo-PR 

Qualidade 
Desde que fui apresentado a 

cadernos do terceiro mundo e 
Ecologia e Desenvolvimento os 
meus conhecimentos têm se 
ampliado de forma progressiva, 
não só pela qualidade dos temas 
abordados mas, principalmente., 
pela qualidade da informação. E 
bom fazer parte de uma equipe 
cuja preocupação não é em ir à 

Copa do mundo - nem deveria - 
mas é campeã em aproveitamento 
contextual. 

Reafirmo o precioso valor 
cultural das revistas para as 
populações dos países submetidos 
a sistemas econômicos 
entregtiistas, perversos e, diga-se 
de passagem, eleitoreiros e 
não-condizentes com as suas 
riquezas. Aproveito também para 
parabenizar todo o pessoal 
envolvido na elaboração e 
publicação das revistas. 

Aimar G licério Rocha 
São Gabriel - BA 


	ctm002_177.pdf (p.24)

