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Aproposta do site www.leiali-
vro.com.br é estimular prazeres
além da leitura, como opinar,

fazer novas amizades e trocar idéias.
Esse espaço virtual faz parte do
Programa Leia Livro, lançado este ano
pela Secretaria da Cultura. Diariamente
é selecionada a resenha de um internau-
ta para ser lida no boletim Leia Livro da
Rádio Cultura FM (103,3 MHz), às 10 e
às 16 horas e AM (1.200 kHz), às 9h45
e às 15h45. O escolhido, além de ter
suas idéias difundidas pelo programa,
ganha um livro à sua escolha, cortesia
das editoras Record, Companhia das
Letras, A Girafa, Conrad, Devir e Ática. 

Para participar, o interessado pode
enviar, pela Internet, quantas resenhas
desejar. Cada texto deve ter entre 150 e
500 palavras, obedecendo aos seguintes
critérios de seleção: clareza, criatividade
e atualidade. "Queremos estabelecer
um espaço interativo, criar uma comuni-
dade de leitores e funcionar como uma
alternativa à grande mídia", explica o
coordenador Juliano Spyer. Ele espera
que o site se torne um lugar público
para apaixonados por livros de todos os
gêneros. "Não precisa ser jornalista ou
crítico para opinar, basta escrever o que
se gostaria de falar para um amigo, ao
recomendar um livro", observou. 

A assessora de consultoria tributária
e financeira, Sandra Regina Mathias, 47

Site do Programa Leia Livro premia
as melhores resenhas de internautas
Programa da Secretaria da Cultura procura 
estimular os leitores a dividir com outros
os prazeres da leitura. Qualquer um pode 
participar: basta ser claro, criativo e atual

Não-ficção: Hiroshima - John
Hersey – Sandra Mathias

Considerada pelos críticos
como a mais importante reporta-
gem do século 20, Hiroshima nasceu
de uma matéria escrita por Hersey,
um ano depois da explosão da
bomba atômica. Nela, ele reconsti-
tuía a tragédia, a partir do relato
de seis sobreviventes. A publicação
foi um sucesso e ocupou a edição
inteira da revista The New Yorker. 

Quatro décadas depois, o autor

voltou à cidade, reencontrou seus
entrevistados e completou o traba-
lho. Nascia, aí, um best-seller, que
permitiria ao mundo tomar cons-
ciência dos horrores da guerra e do
poder de destruição das armas
nucleares. John Hersey consegue
abordar, de forma sóbria e como-
vente, o sofrimento e a irreversibili-
dade dos danos causados aos sobre-
viventes, conhecidos como ibakus-
has – pessoas atingidas pelo efeito
da bomba.

Quem leu Hiroshima jamais
esquecerá o dia em que o homem
resolveu ultrapassar os limites da
razão e da humanidade: "Minutos
após a explosão, uma torre de
poeira, calor e fragmentos de fis-
são se ergueu no céu de Hiroshima,
deixando cair gotas imensas – do
tamanho de bolas de gude – da
pavorosa mistura". Hiroshima, John
Hersey, Cia. das Letras – Coleção
Jornalismo Literário – 172 páginas –
tradução: Hildegard Feist

Resenha premiada

anos, foi uma das vencedoras com a rese-
nha do livro Hiroshima, de John Hersey.
Sandra tomou conhecimento do site por
através de colegas da faculdade de jorna-
lismo, onde cursa o quinto semestre.
Recebeu um exemplar de Passagem para
a América, de Marilia Freidenson e Gaby
Becker, com relatos da imigração judaica
em São Paulo, e teve sua resenha lida no
rádio. "Ser premiada significa ver o meu
trabalho reconhecido", disse Sandra, que
tem dois livros de poesia publicados.

Da Agência Imprensa Oficial

O secretário estadual da Educação
Gabriel Chalita foi escolhido Educador
do Ano 2004 - Prêmio Fernando de
Azevedo. A homenagem foi decidida
após votação unânime realizada na últi-
ma quinta-feira, no Rio de Janeiro, na
sede da Academia Brasileira de Educação
(ABE). 

A ABE é uma entidade que debate
problemas e sugere soluções para elevar
o nível educacional da população e pre-
servar a memória dos intelectuais que se
destacaram no meio. A solenidade de
entrega do prêmio será realizada no mês
outubro. Em 2003, a escolha recaiu
sobre o nome de Jorge Werthein, repre-
sentante da Unesco no Brasil. 

"Dedico este prêmio de corpo e alma
aos professores da rede pública esta-
dual", disse Chalita. "Já recebi outras
comendas, porém esta foi a que mais me
emocionou, por ter sido conferida pela
única entidade nacional que congrega
ex-ministros da educação", afirmou. 

No início desta semana o secretário
da educação também lançou a versão
em espanhol de seu 36º livro: "Os Dez
Mandamentos da Ética". A nova edição

Secretário da Educação é
escolhido o Educador do Ano 2004

foi lançada em Buenos Aires e, no início
de 2005, receberá traduções para o
inglês e alemão. Segundo o autor, a obra
contribui para a discussão de valores fun-
damentais no cotidiano das pessoas,
como a educação e as relações entre pais
e filhos.

Rogério Silveira 

Da Agência Imprensa Oficial. Chalita: homenagem e livros no exterior 

Educação é valor fundamental

Debate sobre
reforma agrária
na OAB-SP 

Quarta-feira, às 14 horas, a Fundação
Instituto de Terras (Itesp), vinculada à
Secretaria da Justiça e da Defesa da
Cidadania, e a Ordem dos Advogados do
Brasil (OAB) promovem o seminário
Aspectos Gerais da Reforma Agrária e
Regularização Fundiária no Estado de
São Paulo, no salão nobre da OAB-Seção
São Paulo - Praça da Sé, 385 - 1º andar.
Os temas abordados serão Aspectos
gerais do direito agrário, aspectos jurídi-
cos da regularização fundiária, avaliação
dos assentamentos e seu impacto no
desenvolvimento regional e Instrumen-
tos de desenvolvimento socioeconômico
das comunidades rurais assentadas no
Estado de São Paulo.

Participarão do encontro o presiden-
te da OAB, Luiz Flávio Borges D´Urso, o
secretário da Justiça, Alexandre de
Moraes, o diretor-executivo do Itesp,
Jonas Villas Bôas, além de juristas, pro-
fessores universitários e pesquisadores.
As vagas são limitadas. Mais informações
podem ser obtidas pelo telefone (11)
3116-1089.

Da Assessoria de Imprensa da Secretaria da
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No site www.leialivro.com.br todas as informações para fazer da leitura um prazer


