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EDITORIAL 

 
 

 

 Neste número chamamos a atenção para a proximidade de um evento que está se tornando uma 
tradição no espaço anpuriano que é o X Seminário História da Cidade e do Urbanismo (XSHCU). 
Nesta versão o encontro está marcado na cidade do Recife de 9 e 10 de outubro de 2008 Com o 
tema central ‘Cidade, Território e Urbanismo: Heranças e inovações“, mantem o caráter 
intrerdisciplinar e a necessaria interlocução de teorias e empirias construídas em campos de 
conhecimentos diversos. E já que estamos falando de história, reforçamos a continuidade da 
campanha realizada há algum tempo para receber os antigos Boletins ANPUR, editados ainda em 
formato impresso (dos números 1 a 14 e os posteriores ao número 26).  Os contatos podem ser 
feitos com a secretaria da ANPUR (anpur@ufpa.br). 

Também um lembrete à chamada de artigos para publicação em Cadernos IPPUR que desde 
1986 contribui na construção de temáticas e participa do debate teórico e prático na área de 
Planejamento Urbano e Regional. 
 

Edna Castro 
Presidente da ANPUR 

 
 
 
 

VIII FORUM SOCIAL 

MUNDIAL 

 

 Belém está vivendo intensamente a preparação para o Fórum Social Mundial que acontecerá na 
capital do Pará, no período de 27/01 a 03/02 de 2009. Parte da programação já foi divulgada, 
nesta contém a marcha de abertura, o dia dedicado a Pan-Amazônia e a Reunião de avaliação do 
Fórum, etc. É possível obter maiores informações através de alguns sites que estão sempre 
atualizados. 

Programação do FSM 
27/01– Abertura com a Marcha. 
28/01– Dia dedicado à Pan- Amazônia. 
29 a 31/01 – Atividades auto-gestionadas, inclusive o FSPAN e o processo de alianças e 
convergências. 
1/02 – Encerramento do FSM 
2 e 3/02 – Reunião de avaliação do CI/ FSM 

Links 
 
Fórum Social Mundial (Página Oficial)  
 www.forumsocialmundial.org.br 
Traz informações sobre as versões anteriores, as origens do fórum, carta de princípios e clippings  

Blog do Escritório Belém do FSM 
belemjaneiro2008.blogspot.com 
Atualizado periodicamente, está no ar desde janeiro. Conta com a lista de todos os grupos de 
trabalho que fazem parte do fórum. 

Site oficial do VIII Fórum Social Mundial  
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www.fsm2009amazonia.org.br 
Informações sobre a programação, carta da Pan-Amazônia, Agenda de Mobilização e contatos do 
escritório na cidade de Belém. 

 

 

 

CADERNOS IPPUR 

 

 Chamada de Artigos  
 
Publicação que existe desde 1986, os Cadernos IPPUR já estão firmados como uma das 
principais publicações científicas brasileiras da área de Planejamento Urbano e Regional.  
De caráter semestral, os Cadernos IPPUR acolhem para publicação artigos de pesquisadores 
nacionais e internacionais. Na série Textos para Discussão, são aceitos textos dos trabalhos 
ainda em processo de finalização para que sejam discutidos. E há a Série Relatórios, onde é 
possível consultar o material bruto, fruto das pesquisas dos diversos laboratórios. 
Cadernos IPPUR estão fazendo chamada para submissão de artigos.  
As regras estão no site http://www.ippur.ufrj.br/ . 

 
 

 
 
 

 
SEMANA DE 

ESTENSÃO UNB 
 VULNERABILIDADE, RISCO E ESTRUTURA DE OPORTUNIDADES NA CIDADE 

Ocorrerá no inicio do mês de Outubro a semana de extensão da UNB. Entre outros temas, será 
debatido a “VULNERABILIDADE, RISCO E ESTRUTURA DE OPORTUNIDADES NA CIDADE”. O 
objetivo é discutir e divulgar os resultados parciais das pesquisas desenvolvidas e tirar subsídio 
conceitual e metodológico para a segunda fase do projeto, com ênfase à discussão com a 
comunidade presente.  
Na ocasião será lançado o livro “Empoderamento Comunitário: Uma Proposta de Enfrentamento 
de Vulnerabilidades”, editado pela da Profa. Leides Barroso Azevedo Moura. 
 
Segue a programação completa: 
Local: Auditório do CEAM - Pavilhão Multiuso 1 Bloco A 1º andar (em frente ao BRB) 
Informações: 3307-2814 
Inscrições podem ser feitas no site www.unb.br  

Programação: 

02/10/2008  

MESA 1 - 14:30 às 15:50 
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Apresentadores: 
Nelba Azevedo Penna (Coord) 
Aldo Paviani 
Leides A Moura 
Marília Peluso 
Maria Eugênia 
  
 MESA 2 -  16:00 às 18:10 
  
Apresentadores: 
 Lúcia Cony (Coord.) 
Ségio Jatobá 
Clarissa Freitas 
Camila Ariza 
Esperança 
Marly da Silva 
  
DEBATES - 18:10 às 19:00 
 
Fonte: http://www.neur.unb.br 
 
 
 
 
 
 

XIV SEMANA DE 
PLANEJAMENTO 

URBANO E 

REGIONAL – De 
cidades e territórios 

 Acontece nos dias 22 e 26 de Setembro, sempre das 09:00 às 17:00h a XIV SEMANA DE 
PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL, que tem como tema  De Cidades e Territórios. Além 
dos professores que compõe o quadro do IPPUR, está prevista na programação a participação na 
Mesa Redonda de Encerramento "Amazônia: desafios para a construção de uma política 
sustentável e democrática" que tem como Debatedores: Profª Drª Bertha Becker, Ministro do Meio 
Ambiente Carlos Minc, e a Presidente da Anpur, Profª Drª Edna Castro. 
 
Local: Prédio da Reitoria, 5º andar Cidade Universitária - Auditório do IPPUR 
 
Para maiores Informações acesse: http://www.ippur.ufrj.br/ 

 

 
 
 

EDITAIS DE 

SELEÇÃO PARA PÓS-
GRADUAÇÃO 

 

  
O segundo semestre é período de lançamento de editais para Seleção de Pós-Graduação, assim, 
nosso boletim da ANPUR de Agosto/ Setembro divulga alguns dos editais dos programas filiados 
a associação. A seguir, indicação de alguns editais: 
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Rio Grande do Sul 

PROPUR- UFRGS 
Seleção para ingresso nos Cursos de Mestrado e Doutorado/2009. 
Informações: www.ufrgs.br 
 

Minas Gerais 

UFMG - CEDEPLAR 
Seleção para o mestrado e doutorado em economia. 
Informações: http://www.cedeplar.ufmg.br/  
UFMG - Arquitetura 
Edital de Seleção 2008/2009 para o curso de Mestrado em Arquitetura e Urbanismo da 
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) 
Informações: http://www.arquitetura.ufmg.br/pos/  
 

 

Rio de Janeiro 

IPPUR - UFRJ 
Edital mestrado e Doutorado 2009 da Pós Graduação em Planejamento Urbano e Regional - 
IPPUR já estão disponíveis em: 
Informações: http://www.ippur.ufrj.br/ 
 

 

Pará 
NAEA - UFPA 
Edital de seleção para o Curso de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em 
Desenvolvimento Sustentável do Trópico Úmido 2008/2009. 
Informações: www.ufpa.br/naea/regulamentos/edital_mestrado.pdf  
 

 

 

 

 

SEMINÁRIO 

“TRANSPORTE E 
MOBILIDADE NA 

AMAZÔNIA: desafios 

e potendialidades” 

  
As barreiras enfrentadas diariamente pela maioria da população do Estado para se deslocar pelas 
malhas rodoviária e hidroviária foram assunto central da abertura do seminário “Transporte e 
mobilidade na Amazônia: desafios e potencialidades”.  
É o terceiro seminário organizado pela Secretaria de Estado de Governo (Segov) e Cooperação 
Internacional para o Desenvolvimento Sustentável (Cids), para consolidar informações que 
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possam ser discutidas no Fórum Social Mundial e Fórum de Autoridades Locais em 2009, em 
Belém.  
Além de representantes de órgãos estaduais, também estiveram presentes para as exposições de 
abertura representantes do Ministério das Cidades e da Central Única de Trabalhadores (CUT) do 
Pará.  
Secretária adjunta de Governo, Ana Cláudia Cardoso destacou que a região tem grande 
diversidade, complexidade e desigualdade que precisa ser avaliada pelos atores sociais locais, a 
fim de tornar mais produtivos os encontros de 2009, tanto com os movimentos sociais quanto com 
os agentes de desenvolvimento dos diferentes países. Além disso, acrescentou, as questões de 
transporte e mobilidade estão associadas a grandes volumes de recursos, que exigem boa 
gestão, manutenção e coerência, para que resultem em benefícios efetivos à sociedade.  
A necessidade de se fortalecer o setor hidroviário no Estado foi consenso entre os participantes, 
tendo em vista a potencialidade natural na região e os diversos benefícios que podem gerar se 
bem geridos. Entre eles, a diretora de Transportes Hidroviários da Setran, Patrícia Bittencourt, 
citou o baixo custo de operação por passageiro, a alta previsibilidade do tempo de viagem, o 
reduzido índice de poluição por passageiro e a capacidade de integração e desenvolvimento de 
regiões litorâneas e ribeirinhas, com incentivo ao turismo.  
A peculiaridade regional, no entanto, não está contemplada pela Política Nacional de Mobilidade 
Urbana, consolidado pelo Ministério das Cidades em 2003, conforme criticou o secretário adjunto 
da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Regional, José Raiol. Mas, para ele, é preciso vencer 
os obstáculos físicos-operacionais, econômico e institucionais para se fortalecer o transporte 
hidroviário no Pará. O porto de Oriximiná é um exemplo de onde a secretaria já está atuando, diz 
ele; o projeto, elaborado em gestão anterior, está sendo reajustado, tendo em vista que não 
previu a variação do regime de rios. “É preciso participação popular para orientar a elaboração 
dos projetos”, defendeu.  
Claiton Pimentel, assessor da Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana do Ministério das 
Cidades e responsável pelo programa Pro-Transporte, cada realidade exige solução própria e que 
deve ser criada pelos técnicos locais. “Se no Pará a solução é o transporte hidroviário, a 
comunidade deve defendê-lo e espera-se união entre os governos e a sociedade para a 
implementação dessas soluções, que não são baratas e para as quais existem duas linhas de 
financiamento do Governo Federal, com recursos onerosos”.  
Presidente da CUT no Pará, Romulo Araújo se diz satisfeito com a possibilidade de discutir os 
interesses dos trabalhadores do Pará junto com diferentes atores sociais. “Os usuários precisam 
ser ouvidos, especialmente quando se quer encontrar saídas para os problemas que também são 
seus. Acredito que os resultados para o transporte e mobilidade também vão gerar emprego e 
renda, seja pela economia solidária (cooperativas e associações) ou pelo emprego formal”, 
afirmou.  
O seminário, que tem apoio da Secretaria de Transportes, ainda tem programações, com os 
grupos de trabalho e a consolidação das discussões em documento a ser usado como referência 
para os fóruns de 2009. Em dezembro e janeiro foram realizados encontros com os temas água e 
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energia, respectivamente. Em março, será discutido o tema terra e regularização fundiária; em 
abril, florestas; e, em maio, soberania e fronteiras.  

 
Texto: Érika Morhy - Segov  

Governo do Pará- Observatório da Comunicação na Amazônia. 
Fonte: http://www.pa.gov.br/observatorio/destaque.asp?idNoticia=32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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”. 

Contribuições devem ser encaminhadas para anpur@ufpa.br  
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