
7 

         Junho e Julho de 2008                                                                                                            boletim da anpur n. 19   
 

 

 
EDITORIAL 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 A Secretaria da ANPUR divulgou através de e-mails para os Programas Filiados e Associados, e 
reforça neste espaço vários eventos, entre eles o III Foro Social Américas e Guatemala que reúne 
várias redes da sociedade civil, sobretudo de organizações e movimentos sociais, mas também 
de pesquisadores e do meio universitário. Muitos colegas se deslocam também para eventos 
nacionais como a  “Semana de Planejamento Urbano e Regional: de Cidades e Territórios”, 
Semana do IPPUR para a qual a ANPUR estará presente na pessoa de sua presidente e de 
membros da diretoria. Com os votos de um excelente encontro, parabenizamos o IPPUR pela 
escolha do tema, a abordagem sobre a Amazônia. 

Edna Castro 
Presidente da ANPUR    

 
 

 
 

FORO SOCIAL 

AMÉRICAS 

(GUATEMALA 2008) - 
INSCRIÇÕES 

 

 Inscripciones para el III Foro Social Américas Guat emala, 7-12 de octubre 2008  
 
La preparación del tercer Foro Social Américas avanza con el aporte de organizaciones, redes y 
entidades del hemisferio y del país sede. Se abre ahora la fase de inscripción de eventos 
autogestionados, que constituyen la columna vertebral del programa del Foro. En este marco, es 
grato convocar a las organizaciones, movimientos y entidades de la sociedad que adhieren a los 
postulados de la Carta de Principios del FSM, a inscribir sus iniciativas de eventos 
autogestionados a realizarse durante el III Foro Social Américas, que tendrá lugar en Universidad 
de San Carlos, Ciudad de Guatemala, del 7 al 12 de octubre de 2008.  Para esta edición del Foro 
se han definido seis ejes temáticos que buscan reflejar las especificidades de la agenda 
hemisférica y que facilitarán la agrupación de tópicos que serán abordados a través de las 
distintas iniciativas que confluyen en el FSA: 1.  Alcances y desafíos del cambio en el hemisferio: 
post-neoliberalismo, socialismos, cambios civilizatorios. 2.  Pueblos en resistencia frente al 
neoliberalismo y la dominación imperial. 3.  Defensa de las condiciones de vida frente al 
capitalismo depredador. 4.  Las diversidades y la igualdad: retos para su concreción. 5.  La 
disputa ideológica: la comunicación, las culturas, los conocimientos, la educación. 6.  Pueblos y 
nacionalidades indígenas originarios y afrodescendientes: el ‘buen vivir’ y sus claves para el 
futuro. 
Ejes transversales: Género y diversidades De modo indicativo y referencial, se han identificado 
también subtemas (ver http://www.forosocialamericas.org/fsa-guatemala/ejes_tematicos3.php), 
que desde luego no cubren ni agotan todas las temáticas que pueden ser tratadas. Los tipos de 
eventos autogestionados que pueden inscribirse son: Taller, Seminario, Exposición, Celebración, 
Actividad cultural u Otro (a precisar). Las inscripciones estarán abiertas desde fines de junio hasta 
al 31 de julio, en el sitio web http://www.forosocialamericas.org/fsa-guatemala. En este sitio estará 
disponible toda la información sobre el proceso de inscripciones, incluyendo los requisitos para 
inscribir organizaciones, redes, entidades y eventos, los costos de inscripción, inscripción de 
participantes individuales, etc. Conforme con el criterio establecido en el proceso del FSM, se 
alienta a la inscripción de eventos y espacios convergentes, es decir convocados por múltiples 
organizaciones, redes, campañas.  En este contexto, lãs organizaciones, redes y entidades 
inscritas podrán revisar la lista de los eventos ya inscritos, para facilitar los acercamientos y 
posibles fusiones entre ellos.  

Consejo Hemisférico del FSA  
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Equipo Facilitador Guatemalteco 

SEMANA DO IPPUR 

 

 
Inscrições abertas para a Semana do IPPUR 

Estão abertas, até o dia 18 de julho, as inscrições de trabalhos para a XIV Semana de 
Planejamento Urbano e Regional “De cidades e territórios”, organizada pelo Instituto de Pesquisa 
e Planejamento Urbano e Regional (IPPUR) da UFRJ, que acontece entre os dias 22 e 26 de 
setembro. 

A Semana é organizada anualmente com o propósito de apresentar o trabalho desenvolvido por 
estudantes, pesquisadores e professores, visando estabelecer um espaço de discussão e 
divulgação do IPPUR, bem como estreitar a relação entre os esforços de pesquisa vinculados à 
relação entre os processos sociais e o espaço realizado pela instituição. 

Para a Semana de Planejamento Urbano e Regional, os interessados podem se inscrever nas 
sessões temáticas de apresentação oral, de pôsteres ou ainda para a exposição de ensaios 
fotográficos. Os resumos dos trabalhos e declarações de interesse devem ser enviados até o dia 
18 de julho para o e-mail semanapur2008@ippur.ufrj.br.  

Para maiores informações acesse www.ippur.ufrj.br 

 

 

 
LANÇAMENTO DO 

LIVRO 

“CONSTRUÇÃO DE 

BARRAGENS NO 

BRASIL” 

 Editora UFV lança livro sobre a construção de barragens no Brasil Editor: Franklin Daniel 
Rothman. 
 
Um dos temas de destaque nos dias de hoje são os problemas socioambientais gerados pela 
construção de hidrelétricas, que têm sido objeto de discussão da organização nacional do 
Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) e também motivo diversas lutas sociais locais e 
regionais. 
 
O livro Vidas Alagadas, publicado pela Editora UFV, apresenta um resgate histórico da 
construção de barragens no Brasil, desde a década de 1960 até os dias de hoje e aborda os 
impactos sociais e ambientais desses projetos e dos conflitos socioambientais resultantes, das 
lutas de resistência e da participação dos envolvidos nos processos de licenciamento das 
populações atingidas, especialmente em Minas Gerais. Trata ainda da assessoria dessas 
comunidades por grupos ligados a universidades e igrejas, visando à justiça socioambiental e à 
construção de um modelo de desenvolvimento rural sustentável. 
 
Para maiores informações e pedidos: editoravendas@ufv.br ou (31) 3899-2234. 
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LANÇAMENTO DO 

LIVRO “UMA CIDADE 

SÃ E BELA: A 
trajetória do 

saneamento de Natal 

(1850 a 1969)” 

 O grupo de estudo História da Cidade e do Urbanismo (Base de pesquisa "Estudos do Habitat" - 
Depto. de Arquitetura/UFRN), o CREA-RN, a FIERN e as Entidades de Classe da Engenharia e 
Arquitetura do Rio Grande do Norte lhes convidam para o lançamento do livro "Uma Cidade Sã e 
Bela: A trajetória do saneamento de Natal (1850 a 1969)", a se realizar no Auditório 
Albano Franco, na Casa da Indústria - FIERN, no dia 14 de junho, às 19h.  
 
O livro é fruto de uma pesquisa que contempla desde as primeiras propostas de higienização, em 
1850, passando pela criação da Comissão de Saneamento de Natal e a contratação do Escritório 
Saturnino de Brito, em 1935 – cujas idéias e projetos modernizaram e impulsionaram o 
desenvolvimento de Natal – até a criação da CAERN, em 1969. 
 
Esperamos que, de alguma forma, as informações e reflexões nele contidas sirvam de referência 
para pensar a nossa Natal de hoje e a relação entre as questões urbanas e sanitárias, 
importantes a vida de seus moradores. 
 
SUMÁRIO DO LIVRO: 
 
Introdução: A história contada pelo subterrâneo da cidade: o início do percurso. 
 
Parte I – Natal: Do asseio ao saneamento 

� Capítulo 1 - Dos tratados médicos à engenharia sanitária: o princípio higienista 
� Capítulo 2 – As epidemias e as primeiras propostas de higienização: 1850 a 1899 
� Capítulo 3 - A higiene e as ações do poder público modificando e expandindo espaço 

urbano: 1900 a 1919 
� Capítulo 4 – A higiene e a técnica definindo e redesenhando lugares na cidade: 1920 a 

1935 
 
Parte II – A concretização de um ideal 

� Capítulo 5 – O Escritório Saturnino de Brito: origens e princípios 
� Capítulo 6 – O Plano Geral de Obras (1935 – 1939): o saneamento, a arquitetura e o 

urbanismo modernizando Natal 
� Capítulo 7 – O público e o privado na gestão dos serviços de saneamento: 1939 – 1969 

 
Conclusão: o fim do percurso? Uma história em construção. 
 

Por Angela Lúcia Ferreira, Anna Rachel Baracho 
Ana Caroline Dantas Dias e George Dantas. 

 
 
 

IV SEMINARIO 

INTERNACIONAL 

SOBRE 
DESENVOLVIMENTO 

REGIONAL - UNISC 

 

 A Comissão organizadora do IV SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE DESENVOLVIMENTO 
REGIONAL informa novos prazos para envio do trabalho completo. Ficando agora data final para 
envio de trabalhos o dia 25 de julho de 2008. 

O IV Seminário Internacional Sobre Desenvolvimento Regional ocorrerá nos dias  22, 23 e 24 de 
Outubro de 2008 na Universidade de Santa Cruz do Sul – UNISC 
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Instruções para o envio dos trabalhos completos .  
ETAPA 2 - Trabalhos Completos  
Os resumos selecionados na Etapa 1 devem ser encaminhados na forma de trabalho completo, 
por e-mail, para o endereço sidr4@unisc.br com as seguintes observações: 

1.      Características do trabalho - o  artigo completo deverá ser apresentado com fonte Arial 11, 
espaço 1,5 entre linhas, citações com adentramento à esquerda de 4cm, com fonte Arial 10, notas 
de rodapé no final de cada página, com fonte Arial 9;   

2.      Folha de Rosto (Seminário disponibiliza modelo em arquivo anexo) 

1.      Título do trabalho  
2.      Nome do autor principal e instituição 
3.      Nomes dos co-autores e instituições 
4.      Número e nome do tópico temático para inserção do trabalho (ver lista abaixo)  
5.      Resumo em português ou no idioma original, com palavras-chave 
6.      Abstract e keywords 

3.      Corpo do texto - Sugere-se que o corpo principal do texto esteja situado no limite entre 25 e 
30 laudas.  

1. Tabelas, quadros, gráficos e outras figuras devem constar no corpo principal do texto 
2. O formato do texto a ser enviado é documento “.doc”, em arquivo anexo à mensagem.  
3. Data final para envio - 25 de julho de 2008 
4. Data de divulgação do aceite - 08 de Agosto de 2008  

 

Para maiores informações:  

Daniela Souza Cuervo  
http://online.unisc.br/seer/index.php/redes  
Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional  
Universidade de Santa Cruz do Sul - UNISC  
Rio Grande do Sul - BRASIL  
Tel. +55 51 3717 7608  

 

 

REVISTA 

PLANEJAMENTO E 

POLÍTICAS 
PÚBLICAS 

  
A Revista Planejamento e Políticas Públicas (PPP), editada pelo Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (Ipea), possui uma história de publicações de reconhecido valor acadêmico no cenário 
nacional. O objetivo principal do periódico é promover o debate e a circulação de conhecimento 
em planejamento e políticas públicas, representando de fato o esforço do Instituto no sentido de 
disseminar pesquisas, avaliações e proposições neste campo. 
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A repercussão da PPP pode ser medida, por exemplo, a partir dos mais de 6 mil acessos virtuais 
neste primeiro semestre de 2008 – número que a situa entre as publicações mais consultadas do 
Ipea. Esta prestigiosa Revista foi lançada em 1989,  e o número de 2008 foi disponibilizado ao 
público em julho. Seu comitê editorial é composto atualmente por pesquisadores de reconhecida 
competência em suas respectivas áreas, e em breve ampliará sua visibilidade por meio da 
integração de novos profissionais ao seu staff, pertencentes a instituições de pesquisa de 
excelência no Brasil e em outros países. 

  
Todos os artigos submetidos passam por um processo de avaliação double-blind, e os editores se 
comprometem a enviar a decisão final aos autores em um prazo máximo de 60 dias, 
acompanhada de dois pareceres técnicos. São aceitas publicações em inglês, francês, espanhol 
e português. 

  
No âmbito da comemoração de seus 20 anos de existência, a PPP promoverá a instituição do 
Prêmio João Paulo dos Reis Velloso , a ser concedido ao melhor artigo publicado na Revista em 
2009 e em 2010. As regras e os critérios para o prêmio serão divulgados proximamente no site do 
IPEA: www.ipea.gov.br 

  
A PPP é um espaço plural, que reflete o esforço de vários estudiosos na busca de compartilhar 
suas produções intelectuais e apresentar propostas que impactem na melhoria das condições de 
vida no nosso país. Neste sentido, convidamos os pesquisadores atuantes na área a submeter 
artigos que atendam aos objetivos de estímulo à reflexão e ao debate no campo do planejamento 
e das políticas públicas. 

  
                        Profª Drª Liana Carleial 

Diretora de Estudos Regionais e Urbanos do Ipea 

 

 
ÚLTIMO 

LANÇAMENTO 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

REVISTA 

BRASILEIRA DE 

ESTUDOS URBANOS 

E REGIONAIS  
 

 

 

 Este é o último número de nossa RBEUR, mas o próximo logo sairá. Para adquirir este número e 
os anteriores, acesse: www.anpur.org.br 

 

 
Maio 2007 (Vol. 9 Nº 1) 
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Caso não deseje receber o Boletim da ANPUR ,  responda a este e-mail colocando como assunto “suspensão de recebimento”. 
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