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EDITORIAL

O mais importante da América Latina não são suas enormes montanhas? Suas insondáveis selvas, nem o silêncio de seus desertos. A riqueza da América Latina não está em seus minerais, nem em seus campos, nem na profundidade de seus mares.
A verdadeira riqueza da América Latina está em sua gente, na inocência de suas crianças, na irreverência de seus jovens, no abafado reclamo de seus velhos. Na alegria de viver de suas mulheres e homens. A riqueza da América Latina está em seus povos, na diversidade de suas etnias e culturas, na multiplicidade de suas línguas. América Latina existe na Terra do Fogo, cruza toda América do Sul e Central, vive no calor do Caribe, chega até Tijuana, infiltrando-se inclusive nos bairros de imigrantes latinos da América (...)

Extraído da declaração de Compromisso dos Partidos Humanistas da América Latina



AVANÇOS CIENTÍFICOS

Tema: Audifono Digital
Local: Madri, Espanha
Data: 25/05/00
Fonte: Angel Sordo

Foi apresentado em Madri um novo tipo de audifono desenvolvido na Universidade de Malaga que irá permitir uma melhora substancial na qualidade auditiva dos que o utilizam. Até agora os usuários dos aparelhos tradicionais tinham dificuldade para escutar com clareza uma conversa em ambientes muito barulhentos.
Este novo tipo de audifono tem um tratamento digital de som captado, que elimina os ruídos mais nítidos os sons que a pessoa deseja escutar.
O número indica um alto percentual de adultos maiores com problemas de audição (85%), e precisamente por isso, uma fundação se fez cargo da fabricação. Desta forma, o preço final deste audifono se reduzira a metade do que custa os mais avançados do mercado.


Tema: Redução das mortes por câncer de mama em 25%
Local: Barcelona, Espanha
Data: 19/’5/00
Fonte: Jesus Sordo

A melhora dos tratamentos e o aumento das mamografias tem conseguido que nos últimos 10 anos na Espanha, houve uma redução das mortes por câncer de mama em 25%.


 
AVANÇOS CULTURAIS

TEMA: Encontro hispano-portugues
Local: Caceres, Espanha
Data: 25/05/00
Fonte: Jesus Sordo

Neste dias tem acontecido um encontro de representantes de todos os âmbitos culturais e sociais tanto da Espanha como de Portugal, com o objetivo de revisar historicamente as relações entre nossos dois países e assim aprofundar os conhecimentos dos mesmos, para chegar a uma convivência mais positiva e construtiva.


AVANÇOS SOCIAIS

Tema: ONG´s independentes?
Local: Madri, Espanha
Data: 17/05/00
Fonte: Agencias

A CONGD, a Coordenadora que agrupa mais de cem ONG´s espanholas se propos considerar uma a uma cada doação do setor privado. Ocorre que o trabalho voluntário, de nobre origem, fica enrarecido pelos corredores da burocracia e a busca indiscriminada de benefícios, chegando a contradições injustificadas, como o que os Governos utilizem as ONG´s para a melhora de sua imagem, e por outro lado incrementar a venda de armas, como tem ocorrido na Espanha nos últimos anos. Alfonso Sancho, presidente desta Coordenadora se expressa assim: “Urge o debate, porque ali estão empresas de transgênicos, ou as que usam outras (ONG´s) como escudo para vender armas”.



Tema: Revolta Democrática
Local: Bilbao, País Vasco
Data: 14/05/00
Fonte: Jesus Sordo

Em 1996, a raiz do assassinato de Francisco Tomas e Valiente a mãos da banda terrorista ETA, se fundou a plataforma Mãos Pela Paz, composta por alunos e professores da Universidade Autônoma de Madri. Quatro anos depois, precisamente o passado 14 de maio, esta plataforma reconheceu ao prefeito da localidade Bilbaina de Ermua, Carlos Totorrika, seu trabalho pacifista e seu ativismo contra o terrorismo através de sua Revolta Democrática, a que combate o que se anteponham os direitos de uma raça ou povo aos direitos humanos básicos.



Tema: Russia suspensa por violação dos Direitos Humanos na Chechenia
Local: União Européia
Data: 06/04/00
Fonte: Boas Novas (Itália)

O Parlamento do Conselho Europeu foi suspenso o direito de voto a representação russa e tem recomendado aos 41 Estados membros denunciar formalmente as enormes violações dos Direitos Humanos cometidas na Chechenia.

----------------------

Tema: O bom e o mau
Local: Venezuela
Data: 23/05/00
Fonte: Yolanda Suarez

O bom do candente clima político que se vive em Venezuela, onde o poder econômico (principalmente os donos dos meios de comunicação) apostavam por uma guerra civil e atuavam em conseqüência, é que o venezuelano da classe média não caiu na armadilha dos meios de difusão.
Os profissionais e em geral a classe média, está recebendo uma mistura de informações que já não lhes permitem delegar a outros sua decisão de voto, já não podem ser mais “carneiros” eles  têm que discernir, e creio que isso está ocorrendo nestes momentos, quer dizer, estão adquirindo consciência política com “P” maiúscula, na qual não tem que ver com a “política” própria dos militantes de partidos tradicionais.

Creio que, na verdade, estamos vivendo um processo de profundização da democracia...
----------------------

Tema: Gente solidária: “Campanha do leite” nas escolas
Local: Argentina
Data: 24/05/00
Fonte: Graciela Prepeletchi

Um pianista que acumula e distribui leite para milhares de crianças pobres, atividade que começou faz 4 anos, conseguiu que centenas de alunos da Capital doaram um litro por mês. Se divide entre 7.000 crianças da zona sul.


Tema: 80.000 votos aos humanistas
Local: Itália
Data: 20/04/00
Fonte: Partido Humanista, Boas Novas – Itália

Nas recentes eleições regionais, o Partido Humanista conseguiu seu melhor resultado absoluto, ao multiplicar por seis os votos obtidos tão somente um ano nas eleições européias. Nas 5 regiões nas que se apresentou (Lombardia, Liguria, Piamonte, Toscana, Lacio), os candidatos à presidente da Região tem obtido um percentual de 0,6% e 80.670 votos, contra os 13.842 de faz um ano.
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- Olivier Turquet en Italia, fundador de la Agencia:<turquet@dada.it>
- Alejandro Valenzuela en Chile: <avalen@ctcinternet.cl>
- Liz Medina en Chile: <emedina@netup.cl>
- Alejandro Davila en Nicaragua: <adavila@nicarao.org.ni>
- Gabriel Gonzalo Pacheco en Colombia: <ggpacheco@pasto.cetcol.net.co>
- Carlos Drachenberg en Venezuela: <cdrach@ccs.Internet.ve>
- Fabiana Martinez en Argentina: <fabianam@sicoar.com>
- Pablo Salcedo en Argentina: <psalc@arnet.com.ar>
- Richard Wall en Cuba - EE.UU <rwall99@earthlink.net>
- Carol Lucas en Costa Rica <clucas@cariari.ucr.ac.cr>
- Jesus y Angel Sordo en Espana <human@mx2.redestb.es>
- Ruben Benayas en Espana <benayas@retemail.es> 
- Jorge Pastor en Brasil <jorge_p@ig.com.br” 
- Enrique Sanchez en Uruguay <madera@montevideo.com.uy>

Nuestro correo electronico: <Buenanueva@yahoo.com>
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@ - Traduccion al Ingles:
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- Jesus Sordo, en Espana <human@mx2.redestb.es>
- Clara Winternitz <clawitz@bellnet.com.pe>
- Rocio del Valle <EValle@aol.com>
- Solange Vidal <soli07@cvtci.com.ar>
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@ - Traduccion al Frances
-------------------------------

- Arnaud Lelache <alelache@dalet.com>

-------------------------------
@ - Traduccion al Portugues
-------------------------------

Jorge Pastor jorge_p@ig.com.br
 
Ana Maria Simoes da Silva
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@ - Redaccion
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Clara Winternitz <clawitz@bellnet.com.pe>
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@- Difusores
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- Alejandro Davila <adavila@nicarao.org.ni>
- Julio Cesar Llanan Nogueira <llananj@arnet.com.ar>
- Luis Gallegos: Chile gallegos@rdc.cl
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