From: Eunice Dias de Paula xeretyma <xeretyma@uol.com.br>
Date: December 22, 2014 at 21:45:24 GMT-2
To: Marcus Maia <maiamarcus@gmail.com>
Subject: Re: yonne falecimento

Oi, Marcus,
recebemos esta notícia triste, sobre o falecimento da Profa. Yonne Leite.
Chegamos ontem na aldeia e os Tapirapé justamente perguntaram pela saúde dela.
Gostaríamos de ter confirmação e mais algumas informações, se possível. Temos que passar a
notícia para os Tapirapé.
Abraços sentidos,
Eunice

Obrigada, Marcus.
É como você diz, ficará a lembrança de momentos inesquecíveis, do muito que aprendíamos
com ela.
Os Tapirapé já estão sabendo. Repasso mensagens dos Tapirapé lamentando a partida de nossa
querida Yonne.
Esse rapaz era sobrinho dela, pelos laços de parentesco com a família que a adotou na aldeia.
Eunice
Abraços,
Eunice

Reginaldo Inamoreo
22 de dezembro às 17:20

A noticia de Xaryj'i entristeceu apyawa mas a sua obra esta viva enriquecendo a nossa
lingua pura e verdadeiro com espiritos expressando nosso sentimentos obrigada pela
obra, yoni!
Marcus, mais uma mensagem dos Tapirapé:

Demilson Makarore Apyãwa : Fico muito triste, ao receber noticia da grande Xaryj'i Yonne
Leite, que sempre o povo Tapirapé aprendia com ela...

Pesar e Solidariedade
Nota de falecimento
ASSESSORIA DE IMPRENSA - GABINETE DO REITOR
assessoria@reitoria.ufrj.br
Com pesar, comunicamos o falecimento da professora Yonne Leite, professora aposentada da
UFRJ. Com 50 anos dedicados à pesquisa de línguas indígenas no Brasil, sobretudo da língua
Tapirapé, ela foi professora e pesquisadora no Programa de Pós-Graduação em Antropologia
Social do Museu Nacional e no Departamento de Línguas Vernáculas da universidade. Yonne
Leite faleceu na última segunda-feira, 22 de dezembro.
A professora foi pesquisadora do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação), e formou gerações de linguistas
brasileiros.
Graduou-se em letras neolatinas pela UFRJ em 1957 e doutorou-se em linguística pela
University of Texas at Austin (1974). Professora adjunta IV aposentada da UFRJ e bolsista 1A
em produtividade em pesquisa do CNPq, recebeu a medalha Oskar Nobling: honra ao mérito
linguístico e filológico (1976) e a Comenda da Ordem Nacional do Mérito Científico (2002). Foi
presidente da Associação Brasileira de Linguística (1979-1981) e da Associação Brasileira da
Antropologia (1998-2000).
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