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72 tablets
serão utilizados pelas autorida-
des do Estado do Oregon para
facilitar a votação de eleitores
com dificuldades de locomoção.
A ideia será testada em uma elei-
ção local que definirá o substitu-
to de um deputado afastado.
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Websfera O melhor da internet

Em 1990, Luciano Menéndez
foi beneficiado pelo então
presidente argentino, Carlos
Menem, com um indulto,
que o livrou de ser julgado
por 47 casos de homicídio, 76
de tortura e 4 acusações de
sequestro. Menéndez foi
uma peça crucial nos primei-
ros anos da ditadura. Em
1978, ele foi designado para
comandar a invasão argenti-
na ao Chile, cancelada graças
à intervenção do papa João
Paulo II. Ainda sem saber do
cancelamento da ação mili-
tar contra os chilenos, ele
disse: “Atravessaremos o Chi-
le e urinarei no Pacífico”. En-
furecido com a mudança de
planos da ditadura argentina,
o general prometeu vingança
contra os militares modera-
dos. / A.P.

THE BLAZE

Veja a íntegra das notas. blogs.estadão.com.br/radar-global

O semanário francês Charlie Heb-
do voltou a provocar os muçul-
manos em sua capa. Depois de
verem parte da redação incendia-
da por extremistas após publica-
rem uma charge de Maomé, os
editores decidiram pregar “o
amor”, ilustrando a nova edição

com um beijo de língua entre
dois homens, um deles vestido
com trajes típicos religiosos.

Políticos tentam salvar
as touradas no México

AMERICANA
THE HUFFINGTON POST THE STAR

Doze mil bibliotecas que mudam vidas
John Wood, que trabalhou na Microsoft, criou a instituição Room to Read com a qual está suprindo com livros milhares de crianças em todo o mundo

●✽
NICHOLAS D.
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Polícia acha mulheres e
pavões em penitenciária

‘Charlie Hebdo’ faz nova
capa com muçulmano

Felipe Corazza

‘Falcão’ da ditadura é
julgado na Argentina
Ex-general Menéndez vai a julgamento pelo desaparecimento de 60 civis
durante repressão e pode ser condenado à sua sétima prisão perpétua
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Explosivo do Vietnã é
achado em aeroporto
A polícia aeroportuária de Chica-
go encontrou uma bomba incen-
diária da Guerra do Vietnã em
uma mala despachada para o Ja-
pão. A origem do artefato foi ras-
treada e os policiais descobri-
ram que ele havia sido vendido
como relíquia por US$ 55.

VISÃO
GLOBAL

Um grupo de parlamentares me-
xicanos apresentou proposta pa-
ra salvar as praças de touros do
país. Pelo texto, as touradas se-
riam consideradas “patrimônio
nacional”, recebendo subsídios.
Atualmente, os eventos estão de-
finhando por falta de dinheiro.

Uma inspeção federal surpresa
em uma prisão mexicana termi-
nou com um resultado impres-
sionante. Os policiais encontra-
ram maconha, álcool, dois pa-
vões, cerca de 100 galos de briga
e 19 prostitutas nas instalações
onde vivem os presidiários.
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Menéndez quis
invadir o Chile

Um dos triunfos legen-
dários da filantropia
foi a construção por
Andrew Carnegie de
mais de 2.500 biblio-
tecas mundo afora.

Sua fama em estimular o aprendiza-
do jamais foi igualada, mas, numeri-
camente, seu feito foi ultrapassado
várias vezes por um americano de
quem provavelmente o leitor jamais
ouviu falar.

Vim ao Vietnã para ver John
Wood entregar seu décimo milioné-
simo livro a uma biblioteca que sua
equipe fundou nesta aldeia no Delta
do Mekong – enquanto centenas de
crianças locais aplaudiam e abraça-
vam os livros que ele trouxera como
se fossem os mais raros tesouros. A
organização beneficente de Wood,
Room to Read, abriu 12 mil dessas
bibliotecas por todo o mundo, junta-
mente com 1.500 escolas.

Sim, o leitor leu corretamente. Ele
abriu quase cinco vezes mais biblio-
tecas que Carnegie, embora as suas
sejam, sobretudo, instalações de um
cômodo que não se parecem em na-
da com as bibliotecas grandiosas de
Carnegie.

A Room to Read é uma das institui-
ções beneficentes que mais crescem
nos Estados Unidos e está abrindo
novas bibliotecas a um ritmo aluci-
nante de seis por dia. A título de com-
paração, a rede McDonald’s inaugu-
ra uma nova loja a cada 1,08 dia.

Tudo começou em 1998 quando
Wood, então um diretor de marke-
ting da Microsoft, encontrou por
acaso uma escola remota no Nepal
que atendia 450 crianças. Havia so-
mente um problema: ela não tinha
livros.

Wood ofereceu-se jovialmente pa-
ra ajudar e acabou enviando uma
montanha de livros por meio de uma
tropa de burros. As crianças locais
ficaram delirantemente felizes e
Wood disse que sentiu tamanha ale-
gria que deixou a Microsoft, largou a
namorada de toda a vida (que achou
que ele havia pirado) e fundou a

Room to Read em 2000.
Ele teve de enfrentar um de-

safio após outro, não só de
abrir as bibliotecas, mas tam-
bém de enchê-las de livros
que os garotos gostassem
de ler.

“Não há livros para
crianças em algumas
línguas, por isso tive-
mos de também nos tor-
nar editores”, explica
Wood. “Estamos tentan-
do encontrar o Dr. Seuss do
Camboja.” A Room to Read pos-
sui, até agora, 591 títulos publicados
em línguas que incluem o khmer, nepa-
lês, zulu, lao, xhosa, chhattisgarhi, tha-
ru, tsonga, garhwali e bundeli.

Ela também apoia 13.500 meninas po-
bres que sem isso teriam de largar a
escola. Num remoto recanto do Delta
do Mekong, só alcançável por barco,
conheci uma dessas garotas, uma alu-
na da 10.ª série chamada Le Thi My Du-
yen. Sua família, desalojada pelas en-
chentes, vive num barraco esquálido à
margem de um dique.

Quando Duyen estava na 7.ª série,
ela largou a escola para ajudar a família.
“Eu achava que educação não era tão
necessária para meninas”, recordou
Duyen.

Os funcionários de contato da Room
to Read foram até a casa dela e conven-
ceram a família a enviá-la de volta à
escola. Eles pagaram suas taxas, com-
praram uniformes escolares e oferece-
ram-se para colocá-la num dormitório
para que ela não tivesse de viajar duas
horas para ir ou voltar da escola de bar-
co e bicicleta.

Agora Duyen está de volta, uma estre-
la em sua turma – e sonhando alto.
“Gostaria de ir para a universidade”,
ela confessou, timidamente.

O custo por garota desse programa é
US$ 250 anuais. Para efeito de compa-
ração, dizem que o casamento de Kim
Kardashian custou US$ 10 milhões. Es-
sa soma poderia ter apoiado outras 40
mil garotas na Room to Read.

Muitos esforços americanos para in-
fluenciar países estrangeiros não tive-

ram êxito – sobretudo aqui, no Vietnã,
uma geração atrás. Nós lançamos mís-
seis, enviamos tropas, contratamos
fantoches estrangeiros e gastamos bi-
lhões sem realizar muito. Ao contrário,
escolarizar é barato e revolucionário.
Quando mais dinheiro gastamos hoje
em escolas, menos teremos de gastar
em mísseis amanhã.

Wood, de 47 anos, é incansável, entu-

siasmado e emotivo: um orador motiva-
cional sem botão de desligar. Ele se des-
manchou todo enquanto as garotas des-
creviam como a Room to Read transfor-
mara suas vidas.

“Se você pode mudar a vida de uma
garota para sempre, e o custo é tão bai-
xo, por que há tantas garotas fora da
escola?” ele refletiu.

O mundo das organizações humani-

tárias é em geral ter-
rível para passar
sua mensagem, e o
sucesso do Room
to Read resulta, em

parte, do passado
profissional em mar-

keting de Wood.
Ele escreveu um livro

fabuloso, Leaving Microsoft
to Change the World (“Larguei a

Microsoft para mudar o mundo”,
em tradução livre) para espalhar
a palavra, e a Room to Read ago-
ra possui divisões para arrecada-
ção de fundos em 53 cidades por
todo o mundo.

Ele também dirige a Room to
Read com uma eficiência empresa-
rial agressiva que aprendeu na Mi-
crosoft, atacando o analfabetis-
mo como se fosse o Netscape.

Ele diz a apoiadores que eles
não estão doando para carida-

de, mas fazendo um investi-
mento: onde se poderia ob-

ter mais retorno de um in-
vestimento do que inician-

do uma biblioteca por US$
5 mil?

“Fico frustrado por haver
793 milhões de pessoas anal-

fabetas, quando a solução é
tão barata”, disse-me Wood do la-

do de fora de uma de suas bibliote-
cas no Mekong. “Oferecermos isso
não é garantia de que toda criança
aproveitará. Mas se não oferecer-
mos, é praticamente garantido que
perpetuaremos a pobreza.” “Em 20
anos, gostaria de ter 100 mil bibliote-
cas, atingindo 50 milhões de garo-
tos”, disse-me Wood.

“Nossa meta para 50 anos é inver-
ter a noção de que se possa dizer a
uma criança ‘você nasceu no lugar
errado no tempo errado e por isso
não será educado’. Essa ideia perten-
ce ao lixo da história humana.” / TRA-
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Detido. Menendez durante julgamento de 2008 em Córdoba

Ariel Palacios
CORRESPONDENTE / BUENOS AIRES

O ex-general Luciano Benjamin
Menéndez, que nos últimos
anos acumulou seis condena-
ções à prisão perpétua por se-
questros, torturas e assassina-
tos de civis durante a ditadura
militar (1976-83), está novamen-
te sentado no banco dos réus.
Desta vez, Menéndez é julgado
pela detenção clandestina e o de-
saparecimento de 60 civis na

Província de San Juan durante o
regime militar.

Considerado um dos “fal-
cões” da ditadura, Menéndez, de
83 anos, teve um enfarte em
maio. Por este motivo não estará
presente nos tribunais e partici-
pará nos primeiros meses do jul-
gamento por teleconferência
desde a cidade de Córdoba, onde
está detido e sob tratamento mé-
dico.

Tudo indica que Menéndez re-
ceberá sua sétima condenação
perpétua, um recorde para os ex-
integrantes da ditadura argenti-
na. O Código Penal do país apli-
ca uma pena de prisão de 5 a 15
anos para os sequestradores.

Mas se a vítima morre a pena é de
prisão perpétua. Nos primeiros
anos da ditadura, Menéndez foi
o chefe do Terceiro Corpo de
Exército, controlando a área cen-
tral, o oeste, e parte do norte da
Argentina.

Na lista dos torturados que so-
breviveram a Menéndez e seus
subordinados está o governador
de San Juan, José Luis Gioja, que
foi convocado para depor no jul-
gamento.

Além do ex-general, outros
cinco militares estão sendo julga-
dos por crimes contra a humani-
dade em San Juan. Um deles é o
major Jorge Olivera, acusado do
sequestro, tortura, estupro e as-

sassinato da modelo Marie Anne
Erize, em 1976.

A modelo de 22 anos, que de
forma paralela a seu trabalho
nas passarelas fazia militância
política na faculdade de filoso-
fia, mudou-se para San Juan pou-
co depois do golpe militar.

No entanto, em outubro de
1976, ao sair de uma loja de bici-

cletas, ela foi sequestrada e leva-
da para o centro clandestino de
torturas La Marquesita.

Marie Anne, que também ti-
nha cidadania francesa, foi leva-
da pelo então tenente Jorge An-
tonio Olivera, chefe de inteligên-
cia da Infantaria de San Juan,
que a estuprou em diversas oca-
siões antes de matá-la.
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 9 nov. 2011, Primeiro Caderno, p. A16.




