Campinas, 18 de dezembro de 2013.

CARTA À COMUNIDADE GEOGRÁFICA BRASILEIRA

Motivados pelas Festas de Final de Ano e pelo trabalho realizado ao longo de
mais uma gestão da ANPEGE (2011-2013) é que escrevemos a comunidade
geográfica brasileira, especialmente aos coordenadores de PPGG, para agradecer
por todas as parcerias que tivemos neste caminho, e para anunciar que uma nova
gestão terá lugar neste próximo biênio (2014-2015).
Como já comunicamos aos Programas de Pós-Graduação em Geografia de
todo o país (Edital 003/2013), no dia 24 de fevereiro de 2014 às 14h, na
Universidade Estadual de Campinas/SP (IG – UNICAMP), realizaremos a
Assembleia Extraordinária cujo único ponto de pauta será a Eleição da próxima
Diretoria da ANPEGE.
Agradecemos enormemente ao apoio recebido de inúmeros colegas e
Instituições que, sem medir esforços e compreendendo a importância do papel da
ANPEGE para a Geografia Brasileira, generosamente, tomaram para si esta
responsabilidade. Agradecemos, particularmente, a orientação de todos os membros
do Conselho Consultivo e dos colegas da UNB, da UERJ, da UECE e da UNESP-PP
que se prontificaram a prosseguir este trabalho com a seriedade e o rigor que a
Associação merece.
Lembramos a todos da necessidade de termos quorum para votação na
referida Assembleia e, nesse sentido, solicitamos que os Programas se organizem
para enviar os seus representantes e delegados para esta importante votação.
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Contamos com a presença de todos os representantes dos Programas no dia
24 de fevereiro de 2014 e ficamos à disposição para quaisquer dúvidas e
esclarecimentos. Será um enorme prazer recebê-los novamente!
Imbuídos de um sentimento de enorme gratidão é que nos despedimos deste
período de dois anos de trabalho, orgulhosos por termos participado de uma parte
deste caminho.
Desejamos a todos um Natal cheio de luz e bondade e um Ano Novo repleto
de realizações!

Atenciosamente,

Profa. Dra. Maria Tereza Duarte Paes
Presidente da ANPEGE – Gestão 2011/2013
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