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Participe do 8º Fala Professor,
em Catalão, de 9 a 12 de outubro.
Inscrições com desconto até 31/07!
Prezado(a),
A oitava edição do Encontro Nacional de Ensino de Geografia acontecerá entre os dias 9 e 12 de outubro,
na cidade de Catalão, estado de Goiás.
O prazo para pagamento das inscrições pelo menor preço, com 70% desconto de desconto para sócios da
AGB, encerra-se no dia 31 de julho, próxima sexta-feira. Aproveite para participar do Encontro pagando
pouco, seguindo as orientações:
1)

PAGANDO A ANUIDADE O pagamento da anuidade de 2015 da AGB-Campinas pode ser feito com
hora marcada em nossa sede, no Instituto de Geociências da Unicamp, ou por meio de depósito ou
transferência bancária. O preço da anuidade é de R$40,00 (quarenta reais) para estudantes de graduação e pós-graduação e professores da educação básica, e de R$80,00 (oitenta reais) para professores universitários e profissionais. Envie e-mail para campinas@agb.org.br para marcar um horário
ou para receber maiores instruções para pagamento bancário.

2)

INSCREVENDO-SE Inscreva-se na página oficial do evento endereço, clicando aqui. É necessário informar o número do talonário 2015 para ganhar o desconto de sócio.

3)

PAGANDO A INSCRIÇÃO Faça o pagamento da inscrição, aproveitando o desconto de 70% para
sócios da AGB, até o dia 31/07/2015. Assim, a inscrição sai por apenas R$45,00. Após esta data, os
sócios continuam recebendo desconto, mas a inscrição custará R$60,00 até 30/09/2015.

4)

GARANTINDO O ALOJAMENTO O alojamento do 8º Fala Professor será nas dependências do Instituto de Educação Matilde Margon Vaz (Rua 21, 135, Setor Universitário, Catalão, GO). Haverá 200 vagas. A inscrição poderá ser feita a partir do dia 01/08/2015. O alojamento custará R$15,00 para os
encontristas associados à AGB.

5)

GARANTINDO O TRANSPORTE A AGB-Campinas e o Centro Acadêmico de Geografia e Ciências da
Terra da Unicamp estão organizando a Catalão, por R$50,00. O ônibus sairá de Campinas no dia
08/10/2015, à noite, e voltará no dia 12/10/2015. Inscreva-se no ônibus em j.mp/fala2015.

6)

INSCREVENDO-SE NOS TRABALHOS DE CAMPO As inscrições para os trabalhos de campo durante
o evento serão feitas no site do Encontro e começam no dia 27/07/2015.

7)

ENVIANDO SEU TRABALHO O envio dos trabalhos para a seção Relatos de Experiências poderá ser
feito até o dia 01/09/2015, por meio da página de evento.
Diretoria Executiva Local

Nova edição do BCG
O Conselho Editorial do Boletim Campineiro de Geografia
entrega mais uma edição da revista, com download gratuito.
Neste número, foram publicados seis artigos inéditos de
geógrafos, a resenha do livro Os conceitos fundamentais da
pesquisa sócio-espacial, de Marcelo Lopes de Souza, uma
entrevista com o geógrafo francês Jacques Lévy, a tradução
inédita do texto Dinamica social y espacio, de Sonia Barrios,
e, inaugurando a nova seção de notas de eventos, um texto
sobre o VII Congresso Brasileiro de Geógrafos, ocorrido em
Vitória em agosto de 2014.

Boletim Campineiro de Geografia
v. 4, n. 2 (2014)
Sumário
Expediente (187)
Editorial (189-191)
Artigos
Notas de uma interpretação sobre a crise e a acumulação em David Harvey
Luccas Ribeiro do Couto (195-218)
Uso do território e os royalties do petróleo: descentralização federativa,
fundo público e municípios beneficiados no estado de São Paulo
Rodrigo Fernandes Silva (219-239)
Representação do espaço e globalização do território: visões cartográficas
da rede digital no Brasil
Ludmila Girardi (241-258)
Formação e dinâmicas das fronteiras no território moçambicano
Antonio Gomes (259-284)
Análise das condições hidroclimáticas, hidrogeológicas e morfométricas da
bacia hidrográfica do rio Guaribas, Ceará, Brasil: subsídios para a gestão
ambiental local
Francisco Otávio Landim Neto, Adryane Gorayeb, Narcélio de Sá Pereira
Filho (285-303)
Análise espaço-temporal da expansão urbana no município de Goiás (GO)
entre 1989 e 2007 e sua influência no Parque Estadual da Serra Dourada
Danilo Cardoso Ferreira, Fernando Silva Magalhães Filho, João Guilherme
Rassi Almeida (305-321)
Resenhas
Os conceitos fundamentais da pesquisa sócio-espacial, de Marcelo Lopes
de Souza
Cláudio Smalley Soares Pereira (325-330)
Entrevistas
Jacques Lévy
André Pasti, Melissa Steda, Paula Rettl, Wagner Nabarro (333-348)
Traduções
Dinâmica social e espaço
Sonia Barrios (351-368)
Notas
VII Congresso Brasileiro de Geógrafos
Gustavo Teramatsu (371-389)

Antonio Carlos Robert Moraes
(1954-2015)
Faleceu em São Paulo, no último dia 16,
o geógrafo Antonio Carlos Robert Moraes, o Tonico, aos 61 anos. Era professor
titular da Universidade de São Paulo e
autor de obras como Geografia: Peque-

na História Crítica, Bases da Formação
Territorial do Brasil, Território e História
no Brasil e Ideologias Geográficas. Foi
professor em Campinas entre 1978 e
1982. Em 2013, já adoecido, convidado
para a Semana de Geografia da Unicamp, ele disse: “tendo sido o segundo
professor de geografia da Unicamp, ainda no IFCH, substituindo o professor
Perides e sendo depois substituído pela
Arlete, tenho muito carinho por esta casa.” Em luto, a AGB-Campinas lamenta
sua morte prematura e salienta a grande
contribuição que Tonico deixou para a
Geografia brasileira e latino-americana.
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