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Vem aí o

• A Professora Maria Yedda Leite Linhares nos deixou •
A Diretoria da Rede de Estudos Rurais associa-se às merecidas homenagens
prestadas à historiadora e pesquisadora Maria Yeda Linhares por ocasião de
seu falecimento, ocorrido no último 29 de novembro.
No 1º Encontro da Rede, realizado em 2006 em Niterói, tivemos já a honra
de homenageá-la, em reconhecimento de sua contribuição para a história
agrária e agrícola do país. Entre suas principais obras neste campo,
destacamos os livros História do Abastecimento: uma problemática em
questão (1530-1918) e História Política do Abastecimento (1918-1974),
ambos publicados em 1979 pela Biblioteca Nacional da Agricultura; História
da Agricultura Brasileira. Combates e controvérsias, editado em 1981 pela
Brasiliense e Terra Prometida. Uma história da questão agrária no país,
publicado em 1999 pela Editora Campus. Cabe mencionar que os três
últimos livros citados contaram com a co-autoria de Francisco Carlos
Teixeira da Silva (recomendamos a leitura de seu belo texto, escrito em
homenagem à parceira e amiga e publicado no sítio da ANPUH).
Personalidade científica respeitada em todas as áreas de conhecimento, profissional de rara competência e
sensibilidade humana, a professora Maria Yedda deixa um legado que compromete a todos nós, colocandonos diante do desafio de, zelando por ele, levar adiante suas contribuições para a construção de um mundo
mais justo e fraterno.

VENHA PARA A REDE: participe e envie seu trabalho!
Está aberta até 16 de janeiro de 2012 a chamada para os 13 Grupos de Trabalho do 5º
Encontro da Rede de Estudos Rurais. Conheça aqui as propostas dos GTs e as normas
para inscrição de trabalhos.

Foto de Marco Fernandes - CoordCom/UFRJ (2008)

• Belém|Pará • 3 a 6 de junho de 2012 •

• Eventos

com chamada em aberto (clique nos ícones para mais informações)

VIII Congresso Internacional sobre Turismo Rural e Desenvolvimento
Sustentável – CITURDES / Chaves (Portugal), 25 a 27 de junho de 2012 –
comunicações, filmes e posters: até 31 de dezembro de 2011 / citurdeschaves@utad.pt
XIII World Congress of Rural Sociology – IRSA / Lisboa (Portugal), 29 de julho
a 04 de agosto de 2012 – resumos: até 15 de janeiro de 2012

28ª Reunião Brasileira de Antropologia – RBA / São Paulo, 2 a 5 de julho de 2012 –
resumos: até 26 de janeiro de 2012

• Livros e filmes:

lançamentos recentes * vale a pena conferir

Tucuruí, a barragem da ditatura * Lúcio Flávio Pinto * O livro traz dados inéditos

sobre a Usina Hidrelétrica de Tucurui e se constitui em referência para discussões sobre a
construção de hidrelétricas que estão em projeto e serão implementadas na Amazônia. Está
disponível através de contato com o próprio autor: jornal@amazon.com.br

Walachai * Rejane Zilles * Em alemão antigo, Walachai significa lugar longínquo,
perdido no tempo. O filme retrata, de forma sensível, a vida de povoados rurais do
Sul do Brasil, que se comunicam num antigo dialeto alemão e pouco sabem de sua
Alemanha de origem. O projeto de documentar a singularidade desses povoados está
ligado à história pessoal da diretora do filme, nascida na localidade rural que dá
nome ao filme. O documentário está em cartaz em circuito comercial. Antes da
realização deste filme, Rejane Zilles produziu o curta O livro de Walachai (assista).

Assista à Conferência de Maria de Nazareth Wanderley
Durante o XV Congresso Brasileiro de Sociologia, realizado de 26 a 29 de julho de
2011, em Curitiba, a professora Maria de Nazareth Wanderley (UFPE) proferiu a
Conferência A Sociologia do Mundo Rural e as Questões da Sociedade no Brasil
Contemporâneo. Para assisti-la, clique em sua foto, ao lado.

