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EDITORIAL 

  

 

 

 

Aproxima-se o nosso encontro nacional, o XII ENA (21 a 25 de maio, em Belém do Pará) e, com 
ele, o momento de nossa Assembléia (23 de maio, às 18:00hs), onde novas adesões, programa de 
trabalho e perspectivas de renovação, consolidação e ampliação da atuação da ANPUR serão 
discutidos. Várias iniciativas já vêm sendo tomadas, inclusive com a indicação de delegados pelos 
vários programas, o que nos promete uma Assembléia cheia de vitalidade e compromisso com os 
destinos da ANPUR.  

Por outro lado, a vida da Associação já se renova, com a indicação de um novo Conselho 
Editorial para a RBEUR – Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais e com um segundo 
semestre que se revela profícuo em sua agenda de eventos apoiados pela ANPUR. 

 

NOVO CONSELHO 

EDITORIAL DA 
RBEUR 

 Desde a sua criação, em 1999, a Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais - RBEUR, 
editada pela ANPUR, procurou refletir em profundidade os debates em curso na área do 
Planejamento Urbano e Regional. Para tanto, contou com a decisiva colaboração de um 
importante contingente de pareceristas ad hoc e de um Conselho Editorial. De acordo com o 
regimento interno da Revista, o referido Conselho Editorial tem as seguintes características: 

- composição: 20 integrantes, indicados de comum acordo pela Comissão Editorial e pela 
Diretoria da ANPUR, com consulta às entidades integrantes da Associação; 

- função consultiva: sugerir pautas para a revista e contribuir para a definição da linha editorial; 
canalizar o que houver de mais relevante na produção nacional, dispersa no país, através do seu 
encaminhamento à Comissão Editorial; sugerir artigos ou autores estrangeiros de interesse para 
serem publicados; sugerir contatos para o estabelecimento de uma rede de correspondentes 
estrangeiros; elaborar pareceres técnicos sobre textos candidatos à publicação”. 

Em acordo com esse regimento, a Diretoria da ANPUR promoveu consultas no sentido de 
renovar os nomes do Conselho Editorial. Após receber indicações de nomes por parte dos 
programas, definiu-se um novo conselho, constituído por: 

Ana Clara Torres Ribeiro (UFRJ) 
Ângela Lúcia de Araújo Ferreira (UFRN) 
Brasilmar Ferreira Nunes (UnB) 
Carlos Antonio Brandão (Unicamp) 
Ermínia Maricato (USP) 
Heloisa Soares de Moura Costa (UFMG) 
João Farias Rovatti (UFRGS) 
Lia Osório Machado (UFRJ) 
Linda Maria de Pontes Gondim (UFC) 
Marco Aurélio A. De F. Gomes (UFBA) 
Margareth Pereira (UFRJ) 

 
Maria Cristina da Silva Leme (USP) 
Nadia Somekh (Mackenzie) 
Norma Lacerda Gonçalves (UFPE) 
Paola Berenstein Jacques (UFBA) 
Ricardo Cesar Pereira Lira (UERJ) 
Roberto Luís de Melo Monte-Mór (UFMG) 
Rosa Acevedo (UFPA) 
Sandra Lencioni (USP) 
Sarah Feldman (USP) 
Wrana Maria Panizzi (UFRGS) 
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Com essa renovação, daremos, por certo, continuidade ao dinamismo de nossa publicação, 
captando de forma ainda mais representativa o que há de melhor nas pesquisas realizadas em 
nossa área. 

Henri Acselrad 
editor da RBEUR IPPUR-UFRJ 

 

CONSULTA AOS 

PROGRAMAS 

SOBRE A GUARDA 

DO ACERVO DA 

ANPUR 
 

 Estamos consultando o conjunto de programas filiados e associados à ANPUR, acerca da guarda 
de seu acervo. Segue o ofício encaminhado a todos eles em 09 de abril de 2007: 

“Como todos sabemos, aproxima-se o nosso próximo Encontro Nacional (Belém do Pará, 21 a 25 
de maio de 2007) e, com ele, a oportunidade de discutirmos diretamente, no momento da 
assembléia, assuntos de relevância para a nossa Associação. 

Um dos pontos de pauta que a atual diretoria gostaria de propor para  
discussão refere-se ao destino a ser dado à documentação da ANPUR. Explicando melhor: já são 
24 anos de existência da Associação, o que significa que já temos um acervo substantivo de 
documentos e de publicações. Como a diretoria da ANPUR muda sua sede a cada 02 anos, isso 
significa que, a cada 02 anos, faz-se uma mudança para a nova cidade-sede, o que implica não 
apenas em altos custos, mas também em riscos para o acervo, dado que acidentes podem 
sempre com ele acontecer. A idéia, portanto, seria a de consultar o conjunto de programas filiados 
e associados à ANPUR para verificar aquele ou aqueles que demonstrem interesse e condições 
em manter a guarda dessa documentação, classificando-a e disponibilizando-a para eventuais 
consultas. São cerca de 4,5 metros lineares de arquivos (por 40cm de altura e 40cm de 
profundidade), incluindo a reserva técnica das publicações. 

Nesse sentido, a atual diretoria da ANPUR gostaria de conhecer possíveis candidatos a essa 
guarda, bem como opiniões e sugestões a respeito dessa proposta. A idéia é que esse 
encaminhamento seja discutido em nossa próxima assembléia e que as instituições que tenham 
interesse em guardar e disponibilizar a referida documentação encaminhem formalmente suas 
candidaturas à secretaria da ANPUR, até o próximo dia 15 de maio, para serem apreciadas na 
Assembléia do dia 23 de maio, no âmbito do XII ENA.” 

Ana Fernandes 
Presidente da ANPUR PPGAU-FAUFBA 

 

CAMPANHA 

ANPUR 
 

COMPLETAR A 

COLEÇÃO DE 

BOLETINS 

IMPRESSOS 

 Em seu acervo, a ANPUR não detém os boletins impressos de números 1 a 14 e nem os 
posteriores ao número 26. Com o objetivo de completar a coleção, estamos dando início, junto a 
toda a comunidade anpuriana, a uma campanha de doações desses números, de forma a 
podermos resgatar documentos básicos da história e da memória de nossa Associação. 
Quaisquer iniciativas nesse sentido serão muito bem-vindas e podem ser comunicadas e 
operacionalizadas através da secretaria da ANPUR (anpur@ufba.br). 

Ana Fernandes 
Presidente da ANPUR PPGAU-FAUFBA 
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RENOVAÇÃO DO 
COMITÊ 

ASSESSOR DE 

ARQUITETURA E 
URBANISMO 

 

 

CNPQ 

  

O comitê assessor de Arquitetura e Urbanismo do CNPq está em processo de renovação e a 
ANPUR deve encaminhar uma lista com três indicações até o próximo dia 04 de maio. 
Atualmente compõem o referido comitê o Prof. Nestor Goulart Reis, da FAU-USP, cujo mandato 
expira no próximo mês de junho, e o Prof. Marco Aurélio A. de Filgueiras Gomes, da FA-UFBa, 
indicado no ano passado e com mandato até setembro de 2009. 

Para podermos fazer a indicação, estamos realizando uma consulta junto a todos os programas 
filiados e associados à ANPUR. Até o dia 03 de maio próximo, deverá ser encaminhada à 
secretaria da ANPUR uma lista contendo três nomes – e apenas três – para o comitê em 
renovação, de forma a podermos proceder a essa indicação. As normas estabelecidas pelo CNPq 
para esse processo estão disponíveis em http://www.cnpq.br/cas/renovacao_cas.htm. 

Ana Fernandes 
Presidente da ANPUR PPGAU-FAUFBA 

 

REGULARIZAÇÃO 
FUNDIÁRIA EM 

TERRAS DA UNIÃO 

 A Câmara dos Deputados aprovou, no dia 28 de março último, o Projeto de Lei de Conversão da 
Medida Provisória 335/06, que fortalece os instrumentos de reconhecimento do direito de posse 
da população de baixa renda, tornando inequívoca sua aplicação sobre terras da União. A matéria 
segue agora para votação no Senado Federal. A MP contou com apoio do Governo federal e da 
sociedade civil organizada. Com a Medida Provisória, a segurança da posse e o direito à moradia 
avançam no ordenamento jurídico do país. 

A MP também estabelece que instrumentos como a concessão especial e a concessão do direito 
real de uso, entre outros, passam a ser aceitos como garantia real em financiamentos 
habitacionais. Além disso, a MP define regras para utilização de imóveis vazios ou subutilizados 
de propriedade da União e do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) para fins de moradia 
popular, como a doação para cooperativas e a alienação direta para beneficiários de programas 
de interesse social. 

Secretaria Nacional de Programas Urbanos - Ministério das Cidades 
(notícia transcrita do site do Ministério) 

 

APPURBANA 2007 

 
 

SEMINÁRIO 

NACIONAL 
 

 

SÃO PAULO 
04-07/09/2007 

 

 
 

 

 
 

 A preparação do Seminário Nacional sobre o Tratamento de Áreas de Preservação Permanente 
em Meio Urbano e Restrições Ambientais ao Parcelamento do Solo, que acontecerá em 
setembro, no auditório da FAU-USP, vai intensificando seu ritmo. Foi desenvolvido um site 
contendo todas as informações e um mecanismo de inscrição e envio de trabalhos, seguindo o 
sistema utilizado pela ANPUR para o XII Encontro Nacional . 

A apresentação de trabalhos, sob forma de resumos ampliados, anteriormente prevista para 
encaminhamento por e-mail, agora deverá ser feita pelo site www.fau.usp.br/appurbana2007, que 
pode ser acessado diretamente ou através das páginas da ANPUR e da ANAMMA (Associação 
Nacional de Órgãos Municipais de Meio Ambiente), que é a outra instituição nacional promotora 
do evento. Em vista da implantação desse sistema, a apresentação de trabalhos foi estendida até 
30 de abril. O seminário comportará palestras, mesas redondas e as seguintes Sessões 
Temáticas, às quais as propostas devem dirigir-se: 

1 - Projetos e ações em APPs urbanas:  experiências de projetos e ações implementadas em 
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CHAMADA DE 

TRABALHOS  

 
 

ATÉ 30/04/07 

assentamentos urbanos situados em fundos de vale, áreas ambientalmente protegidas como de 
preservação permanente (em áreas urbanas consolidadas ou em expansão), cujo enfoque 
adotado tenha sido o de desenvolver: ações de minimização de impactos da urbanização; ações 
de recuperação e/ou reabilitação de ambientes construídos; regularização urbanística em áreas 
protegidas por lei.  

2 - Formas de gestão e controle do espaço: resultados de projetos de intervenção e 
procedimentos existentes para monitoramento e avaliação. Avanços nos estudos dos 
ecossistemas ciliares e suas alterações no meio urbano, periurbano e rural. Indicadores 
ambientais para o meio urbano. Resultados dos projetos de regularização, recuperação ou 
reparação ambiental. Tecnologias, formas de operação e manutenção dos equipamentos e 
serviços mais eficazes. 

3 - Articulações e complementaridade: justiça social e justiça ambiental; pacto federativo; 
complementação da cidadania e serviços públicos; saúde, saneamento e meio ambiente urbano; 
relação entre situação real e legislação. Princípios para nortear uma avaliação. Valores 
ambientais e valores urbanos. Posicionamentos institucionais e da justiça face aos conflitos. 

Tendo entre seus promotores duas entidades nacionais: uma de pós-graduação e pesquisa 
(ANPUR), outra de gestão pública (ANAMMA), o seminário adquire um perfil bastante 
interessante, acolhendo trabalhos de pesquisa, projetos e ações empreendidas. Incluirá uma 
exposição de experiências organizada pela ANAMMA e visitas técnicas coordenadas pela 
UFABC. Interessados nessa apresentação poderão em breve encontrar detalhes quanto ao 
padrão e formato dos painéis no site do evento. O prazo para elaboração dos painéis é o final de 
julho. 

Conforme previsto na organização do APPURBANA2007, várias atividades relacionadas para 
estimular e enriquecer o debate vão se desenvolvendo.  Uma primeira discussão sobre 
“Licenciamento de Obras de Habitação de Interesse Social em Áreas de Preservação 
Permanente (APPs) Urbanas” foi realizada na PUC de Campinas em 13 de março.  Dia 17 de 
abril ocorrerá, na FAUUSP, debate sobre Habitação de Interesse Social em Áreas de Proteção 
Ambiental e apresentação do livro Moradia e Mananciais - Tensão e Diálogo na Metrópole, de 
Maria Lucia Refinetti Martins, edição FAUUSP/FAPESP.  

No quadro de debates preparatórios está ainda por vir, dentro da programação do XII Encontro 
Nacional da  ANPUR, a sessão livre “Dinâmica urbana e preservação ambiental: possibilidades, 
interações e conflitos”, que terá lugar no dia 22 de maio, das 18:15 às 20:15 horas. O tema será 
abordado pelos professores das instituições acadêmicas que promovem, com ANPUR e 
ANAMMA, o APPURBANA2007: Adauto Cardoso – IPPUR-UFRJ, Dulce Bentes – FAU-UFRN, 
Heloisa Soares de Moura Costa – Geografia-UFMG, Laura Machado de Mello Bueno – CEATEC-
PUCCampinas e Maria Lucia Refinetti Martins – FAU-USP  

Outros eventos estão previstos nessas instituições: ainda em abril, “Expansão metropolitana e 
preservação ambiental”, em Belo Horizonte (UFMG) e, em junho, “Ocupação Extensiva e 
Preservação Ambiental na Zona Costeira – RMN”, em Natal, na UFRN, núcleo da RMNatal 
vinculado à Rede Nacional “Observatório das Metrópoles”. A ANAMMA realiza, a partir de 30 de 
julho, seu 17º Encontro Nacional, em Recife, com debates e exposição de projetos e 
experiências.  

Maria Lucia Refinetti Martins 
Comissão Organizadora APPURBANA  FAU-USP 
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CIÊNCIAS SOCIAIS 

E BARRAGENS 
 

 

CHAMADA DE 
TRABALHOS 

 
 

ATÉ 01/07/2007 

 Em Salvador, entre 19 e 22 de novembro próximo, acontece o II ENCONTRO BRASILEIRO 
CIÊNCIAS SOCIAIS E BARRAGENS, bem como o I ENCUENTRO LATINOAMERICANO 
CIENCIAS SOCIALES Y REPRESAS. O evento tem como objetivo reunir cientistas sociais 
estudiosos dos processos associados ao planejamento, implantação e operação de barragens, 
gerando uma visão de conjunto do estado atual da pesquisa e das práticas e fomentando o 
diálogo com os diversos agentes envolvidos na consecução dos projetos, em especial com as 
populações atingidas, os grupos ambientalistas e o Estado. Maiores informações: 
www.ecsb2007.ufba.br. 

Guiomar Inez Germani 
Co-Coordenadora Geral Encontro MGEO/UFBA 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

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@ufba.br  
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