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Rui Ribeiro de Campos
(1948-2015)
Um infarto nos levou Rui Ribeiro de Campos aos 66
anos, nas primeiras horas do dia 8 de agosto, em
Angra dos Reis (RJ). Desde o ano passado ele era
professor no Instituto de Educação da Universidade
Federal Fluminense, naquela cidade.
Rui Ribeiro foi professor do curso de Geografia da
PUC-Campinas por mais de trinta anos, formando
gerações de geógrafos e professores na região de
Campinas. Foi lá também que se formou filósofo e
geógrafo, além de mestre em Educação. Na Unesp,
defendeu a tese “A dimensão populacional na obra
de Josué de Castro”, orientado pelo professor Odeibler Guidugli.
Rui Ribeiro de Campos na 8ª Semana de Geografia da Unicamp,
em setembro de 2012, em mesa-redonda em homenagem a Aziz
Ab’Sáber (Luciano Duarte/AGB-Campinas)

Homenagens dos alunos
O Centro Acadêmico do curso de Licenciatura
em Geografia do IEAR/UFF recebeu o nome de
Rui Ribeiro de Campos no último mês de março. O CARRC justificou a homenagem, afirmando que a escolha se deveu à personalidade
marcante do professor.
Em luto, os estudantes do curso de Angra dos
Reis lançaram nota recordando Rui Ribeiro.
“Realmente sentiremos sua falta, o tempo de
convívio foi pouco. Gostaríamos de ter tido
mais tempo para estar com o senhor, que estará para sempre nos corações e mentes de todos nós, seus alunos. (...) Seguiremos seus passos, seremos os melhores geógrafos que pudermos ser, honraremos o centro acadêmico
que leva o seu nome e transformaremos o nosso curso no curso que o senhor sonhava em
construir junto de todos“.

Tendo atuado por tanto tempo no ensino, Rui esteve
também à frente do Sindicato dos Professores de
Campinas e Região (SINPRO). O ex-professor titular
também recebeu homenagem da Associação dos
docentes da PUC-Campinas (APROPUCC).
Recentemente, dedicou-se à publicação de livros
sobre temas diversos, como a história do pensamento geográfico brasileiro, drogas ilícitas e a África
Subsaariana. Na Unicamp, fez uma pesquisa de pósdoutorado sobre a obra de Paul Vidal de la Blache,
que se frutificou em seus últimos artigos. Também
se inscreveu, no ano passado, em um concurso para
o DGEO-Unicamp.
Rui Ribeiro participou da primeira edição do Boletim
Campineiro de Geografia, da AGB-Campinas, com
uma tradução do texto clássico “Por que somos
anarquistas?”, de Elisée Reclus.
O velório e o sepultamento aconteceram em Campinas, no Cemitério Parque Flamboyant/Parque das
Aleias.
Diretoria Executiva Local

Últimas da AGB-Campinas
Reforma política em Campinas
A AGB-Campinas lançará nota em apoio ao projeto de lei ordinária 252/2015, de autoria do vereador Pedro Tourinho
(PT). O projeto propõe que o executivo municipal seja proibido de celebrar ou prorrogar contratos, convênios e consórcios com pessoas jurídicas que tenha feito doação em bens
ou dinheiro para partidos ou candidatos a cargos eletivos no
período de quatro anos a partir da data da doação.
123ª RGC
Conforme deliberado na assembleia geral ordinária de 10 de
agosto, o delegado da AGB-Campinas na 123ª RGC em São
Luís, MA, entre 4 e 7 de setembro, será o tesoureiro Luciano
Duarte. Em pauta estarão a revista Terra Livre, o ENG 2016 e
o Fala Professor de 2015.
Doações de revistas
Com apoio da AGB-São Paulo e da Diretoria Executiva Nacional, a AGB fez a doação de diversos exemplares das revistas
Terra Livre e Boletim Paulista de Geografia para as bibliotecas
do IG-Unicamp, PUC-Campinas e Unesp de Rio Claro. As coleções, que contam um pouco da história da Geografia brasileira dos últimos anos, estão agora um pouco mais completas. Muitas edições, porém, estão esgotadas há anos.

Assembleia geral
extraordinária: dia 31 de
agosto, às 17h30
Realizaremos assembleia geral extraordinária no próximo dia 31 (segundafeira), às 17 horas e 30 minutos em
primeira chamada, na sala EB-04, no
prédio da Engenharia Básica (prédio
de salas de aula do IG-Unicamp, na
Rua João Pandiá Calógeras, n. 148, Cidade Universitária, Campinas-SP), para discussão da seguinte pauta:
1) 123ª Reunião da Gestão Coletiva.
Item 5: Contribuições para o AGB em
Debate. Definições sobre o site do ENG.
Contribuição com conteúdos para o
site da AGB. Item 6: Fórum de Editores
da AGB no Fala Professor. Definição
do tema da Terra Livre 44. Indicações
para a composição do Conselho Científico da Terra Livre. Item 8: 18º ENG.
Definição dos eixos temáticos. Definição das comissões de trabalho. Definição da estrutura e programação. Definição da identidade gráfica. Definição
dos valores das inscrições. Definição
das mesas-redondas. Outros assuntos. Os associados que não poderão
comparecer à assembleia podem enviar sugestões concernentes ao item
acima para a secretaria da AGBCampinas por meio do e-mail campinas@agb.org.br até a manhã do dia 31
de agosto.
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Diretor Fabricio Gallo

Biblioteca da AGB-Campinas
As revistas também estão disponíveis para consulta pública
da sede da AGB-Campinas, no IG-Unicamp. Também temos
em nosso acervo anais de eventos, livros e documentos históricos. Para marcar horário, envie e-mail para a seção local.
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Boletim Campineiro de Geografia
A publicação da AGB-Campinas recebe, em fluxo contínuo,
artigos científicos, resenhas de livros, notas de eventos e traduções. Envie sua contribuição!
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