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userFiles/estatisticas/produção%20Brasil%203.xls>. acesso em 
18/7/2008.

Entrevistas

Botelho, Paulo. entrevista de neuza Paviato Botelho Lima, Paulo 
Botelho e Silas nogueira concedida ao autor em 1o de novembro 
de 2008.

Goulart, marcelo Pedroso. entrevista concedida ao autor em 31 de 
julho de 2008.

Lavratti, edvar. entrevista concedida a Silas nogueira em junho 
de 2004. o autor participou do encontro.

Lima, neuza Paviato Botelho. entrevista de neuza Paviato Bote
lho Lima, Paulo Botelho e Silas nogueira concedida ao autor 
em 1o de novembro de 2008.

Lopes, Helenito (Hemes). entrevista concedida ao autor em outu
bro de 2004.

mafort, Kelli. entrevista concedida ao autor em 6 de maio de 
2008.

miranda, Gláucia Tavares. entrevista concedida ao autor em 10 de 
outubro de 2008.

moreira, Sirlei. entrevista concedida ao autor em 5 de maio de 
2008.

nogueira, Silas. entrevista de neuza Paviato Botelho Lima, Paulo 
Botelho e Silas nogueira concedida ao autor em 1o de novembro 
de 2008.
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oliveira, Gladys cristina de. entrevista concedida ao autor em 23 
de agosto de 2008.

Santos, Felinto Procópio dos. entrevista concedida a nilton Viana 
em 2007. disponível em http://www.brasildefato.com.br/v01/ 
impresso/anteriores/jornal.20071212.6871258434/editoria. 
20071219.5803797467/materia.20071220.5395969578. 
acesso em 13/11/2008.

Silva, ronaldo raimundo da. entrevista concedida a Silas noguei
ra, em agosto de 2005. o autor estava presente.

Sites eletrônicos visitados

www.anvb.org.br
www.brasildefato.com.br
www.ibge.gov.br
www.midiaindependente.org
www.mst.org.br.
www.seade.gov.br
www.unica.com.br
www.viacampesina.org


