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CAMPANHA ANPUR 
 
COMPLETAR A 
COLEÇÃO DE 
BOLETINS 
IMPRESSOS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Estamos dando continuidade à campanha de recuperação da coleção dos antigos Boletins 
ANPUR, editados ainda em formato impresso. A Associação não detém em seus arquivos os 
números de 1 a 14 e nem os posteriores ao número 26. Com o objetivo de completar a coleção, 
estamos reiterando o pedido de Ana Fernandes (ex-presidente da ANPUR)  e sua diretoria, feito 
no boletim nº 13, a toda a comunidade anpuriana, para doação 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@ufpa.br). 

 
Edna Castro 

Presidente da ANPUR NAEA/UFPA

 
 
 
CONFERÊNCIA 
MUNDIAL SOBRE O 
DESENVOLVIMENTO 
DE CIDADES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

A “Conferência Mundial sobre o Desenvolvimento de Cidades: Inovação democrática e 
transformação social para cidades inclusivas no século 21” será realizada em Porto Alegre, Rio 
Grande do Sul, Brasil, no período de 13 a 16 de fevereiro de 2008.  

Tem como objetivo principal captar a diversidade de iniciativas de inovação e transformação 
social que vêm surgindo nos últimos anos. Ela visa criar um ambiente de reflexão coletiva, de 
discussão e apresentação de experiências, que permita uma abordagem da temática do 
desenvolvimento de cidades de modo mais orgânico ou sistêmico, focalizando, para tanto, quatro 
grandes temas centrais: 1) Direito à Cidade (Políticas Locais sobre Direitos e Responsabilidades 
dos Cidadãos); 2) Governança e Democracia em Cidades (Experiências Inovadoras de Gestão e 
Participação Democrática); 3) Desenvolvimento Local em Cidades; e 4) Sustentabilidade e 
Cidade-Rede. 

Promoção: Prefeitura de Porto Alegre (Rio Grande do Sul, Brasil), Ministério das Cidades, 
Prefeitura de Roma, Itália, Governo do Estado do Rio Grande do Sul e Confederação Nacional de 
Municípios (CNM). 

Para saber mais: http://www.cmdc2008.com.br/ 
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PREMIAÇÀO SELO 
DE MÉRITO 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X SEMINÁRIO DE 
HISTÓRIA E 
URBANISMO – 
Virginia Pontual 

 Honraria entregue pela Associação Brasileira de COHABs-ABC, que objetiva estimular e divulgar 
ações relacionadas à produção de habitação popular, à pesquisa, ao desenvolvimento de novas 
tecnologias e alternativas de produção, está na fase de recebimento inscrições. O prazo para 
novas inscrições é até o próximo dia 29/02. 

O Regulamento e maiores informações poderão ser obtidas no site da ABC : 
www.abconline.org.br / tel 61 3327 2003. 

Fonte: Informes do FNSHDU - Fórum Nacional de Secretários de Habitação e Desenvolvimento 
Urbano – Ano II – nº 06. 
 
 
 
 
Os Programas de Pós-Graduação em Desenvolvimento Urbano da Universidade Federal de 
Pernambuco, em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em 
Engenharia Urbana e Ambiental da Universidade Federal da Paraíba, o Mestrado em Dinâmicas 
do Espaço Habitado da Universidade Federal de Alagoas e o Centro de Estudos Avançados em 
Conservação Integrada convidam os pesquisadores e estudiosos da história urbana a enviarem 
trabalhos para o X Seminário de História da Cidade e do Urbanismo. É com grande entusiasmo 
acadêmico que estamos dando continuidade aos esforços da comunidade de pesquisadores que 
vêem realizando os Seminários de História da Cidade e do Urbanismo, desde 1990. As 
contribuições advindas com esses Seminários ao campo disciplinar da história urbana são 
significativas, estando registradas em trabalhos diversos. O convite que os presentes 
organizadores estão fazendo contem a expectativa de que contribua para a consolidação desse 
campo, ao mesmo tempo em que propicie a abertura de novas agendas de pesquisa. 
   
1.      Comissão de Organização: 

•  Virgínia Pontual (UFPE) â€“ Coordenadora  
•  Ãngela Lúcia de Araújo Ferreira (UFRN)  
•  Edson Leite Ribeiro (UFPB)  
•  Geraldo Majela Gaudênncio Faria (UFAL)  
•  MaurÃcio Rocha de Carvalho (UFPE)  
•  Rosane Piccolo Loretto (UFPE)  
•  Tomás de Albuquerque Lapa(UFPE)  
•  SÃlvio Mendes Zancheti (CECI) 

 
 
2.      Período de realização: 
         08 a 10 de outubro de 2008  
 
3.      Temática central: 
         Cidade, Território e Urbanismo: Heranças e Inovações 
 
As cidades e os territórios como objeto de observação são resultado de teorias e práticas relativas 
a diversos campos disciplinares. Intenções e decisões de uma sociedade, de grupos sociais ou de 
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especialistas são tratadas como iniciativas em resposta Ã s dispersas e convergentes exigências 
em diversos espaços e segundo várias temporalidades. A história da cidade e do território tem se 
constituído em abordagens que dialogam com a disciplina do urbanismo. No campo do urbanismo 
estes objetos têm sido delineados por teorias e práticas que procuram não só antecipar como 
fazer acontecer um possível futuro, requerendo assim um contínuo movimento de crítica das 
heranças e inovação das suas ordens constitutivas. O presente da cidade, do território e do 
urbanismo requer a exploração das heranças teóricas e práticas, mas também o estabelecimento 
de elos comparativos superpondo espacialidades e temporalidades.         
 
4.      Sessões temáticas: 
4.1.   Transformações e permanências da cidade e do território: espaços naturais versus 
construídos, redes, processos físico-espaciais e seus contextos econômicos, sociais e políticos.  
4.2.   Temporalidades do urbanismo e planejamento urbano: teorias, práticas, contextos e 
resultados.  
4.3.   Representações da cidade e do território: historiografia, memórias e interpretações. 
 
5.      Comitê Científico: 

•  Alberto Souza (UFPB)  
•  Antônio Paulo Resende (UFPE)  
•  Célia Ferraz de Souza (UFRGS)  
•  Eneida Maria Souza Mendonça (UFES)  
•  Fernando Diniz Moreira (UFPE)  
•  Francisco de Assis da Costa (UFBA)  
•  Maria Angélica da Silva (UFAL)  
•  Mauricio de Almeida Abreu (UFRJ)  
•  Rosa Elizabeth Acevedo Marin (NAEA)  
•  Rubenilson Brazão Teixeira (UFRN)  
•  Sarah Feldman (EESC)  
•  Silvana Barbosa Rubino (UNICAMP) 

 
6.      Sessão de interlocução de grupos de pesquisa: 
Haverá discussões entre os diversos grupos de pesquisa participantes do seminário. Participarão 
desta sessão, os grupos que fizerem inscrição prévia, apresentando texto a ser incluído nos anais 
segundo normas estabelecidas. A seleção dos grupos caberá¡ a Comissão de Organização. 
 
7.      Datas e prazos para submissão trabalhos comunicação: 

•  Envio de trabalhos para a seleção: 10.03.2008  
•  Divulgação dos trabalhos selecionados: 20.06.2008 

 
 
8.      Datas e prazos para submissão de propostas na sessão de interlocução de grupos de 
pesquisa: 
Â·         Envio das propostas de sessão: até 02.06.2008 

•  Divulgação das sessões especiais selecionadas: 30.06.2008 
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9.      Mesas redondas: convidados internacionais e nacionais 
9.1.               Novas perspectivas e caminhos da história urbana 
9.2.               Cidade e Território: os desafios da contemporaneidade numa perspectiva histórica 
9.3.               Histórias das intervenções urbanísticas públicas. 
 
Informações detalhadas consultar: 
www.ufpe.br/xshcu 
Contato: 
Programa de Pós Graduação em Desenvolvimento Urbano - MDU/UFPE 
xshcu@ufpe.br 
Fone: 81-21268311 
Fax: 81-21268772  
 
 
 
 
 
 

ASSENTAMENTOS 
PRECÁRIOS E 
CAPACIDADES 
ADMINISTRATIVAS 
DOS MUNICIPIOS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 O Ministério das Cidades lança dois novos livros editados a partir de pesquisas feitas pelo 
CEM (Centro de Estudos da Metrópole) sobre questões habitacionais. As obras já estão 
disponíveis no site do CEM na internet (www.centrodametropole.org.br) para download gratuito. É 
possível baixar as publicações na íntegra, incluindo tabelas, gráficos e bases cartográficas. A 
versão tradicional, em papel, será lançada em breve pelo Ministério das Cidades. 

 
O livro Assentamentos precários no Brasil urbano, coordenado por Eduardo Marques, 

revela que, além dos 6,3 milhões de brasileiros morando em setores censitários classificados 
como subnormais pelo IBGE, há outros 6 milhões vivendo em condições análogas. São áreas 
com carências sociais e infra-estrutura precária, nas quais habitam 14,1% da população total dos 
555 municípios analisados no estudo, feito a pedido da Secretaria Nacional de Habitação. 

 
No material disponível na internet, há explicação pormenorizada da metodologia 

empregada, bases cartográficas relativas às principais áreas urbanas analisadas e tabelas com 
dados detalhados por município. 

 
A segunda publicação, Capacidades administrativas, déficit e efetividade na política 

habitacional, coordenada por Marta Arretche, indica que as capacidades administrativas dos 
municípios brasileiros para a política habitacional são largamente desiguais. Perto de 1 em cada 4 
municípios do país não tem nenhum instrumento específico de política habitacional, como um 
órgão especializado para gestão de programas, cadastro das demandas locais, fundo específico 
ou conselho municipal de habitação. Por outro lado, há uma elite de cerca de 800 municípios que 
contam com instrumentos institucionais para essa finalidade. A análise revela que o combate às 
carências da área melhora significativamente onde há capacidades administrativas. Apesar disso, 
a “morte” desses órgãos não é incomum – com a extinção de secretarias ou a descontinuidade de 
conselhos e fundos, por exemplo. 

 
O estudo também apontou dois perfis básicos para a carência habitacional dos municípios: 

de um lado, grandes cidades em que o déficit de moradias é proporcionalmente reduzido, mas 
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dramático em números absolutos; de outro, municípios pequenos em que a carência é 
generalizada, mas o número absoluto de domicílios a serem beneficiados é reduzido. Na internet, 
há acesso para tabelas, gráficos e resultados dos ensaios estatísticos utilizados no estudo, como 
análises de correspondências múltiplas, de cluster e reprodução de árvores de modelos CHAID. 

 
Site do Centro de Estudos da Metrópole oferece download gratuito dos estudos feitos para o 

Ministério das Cidades, incluindo dados e bases cartográficas 
 
 

Assentamentos precários no Brasil urbano 
Eduardo Marques (coord.), Sandra Gomes, 
Renata Gonçalves, Demétrio Toledo, 
Encarnación Moya, Donizete Cazzolato, Maria 
Paulo Ferreira 

Capacidades administrativas, déficit e 
efetividade na política habitacional 
 
Marta Arretche (coord.), Daniel Vazquez, 
Edgar Fusaro 

 
 
Informações: Rogerio Schlegel, tels. (11) 5574-0399 e (11) 9411-3739, rschlegel@cebrap.org.br 
 
 
 
 
 
 

TEMAS 
EMERGENTES: 
GESTÃO URBANA. 
MUITO ALÉM DAS 
ELEIÇÕES 2008 – 
Fábio Duarte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Participação popular, universalização dos serviços e infra-estruturas, descentralização político-
administrativa, valorização dos recursos naturais e controle social da propriedade. Segurança, 
saúde, educação e probidade administrativa. Estes temas têm ocupado a agenda de interesses 
de cientistas que se ocupam com a questão urbana brasileira, e certamente
voltarão à tona nas eleições municipais de 2008.  
 
Mesmo que esses temas se justifiquem, talvez seja agora possível e frutífero, abrir a discussão 
para questões que ainda pouco ou nada constam nas agendas de reflexão sobre o urbano, 
justamente para nos instigarmos a colocar em debate temas que consideremos emergentes 
quando se lida com a cidade.  
 
Esta iniciativa conjunta do Mestrado em Gestão Urbana da Pontifícia Universidade Católica do 
Paraná e do Portal Vitruvius (maior número de acessos para artigos de arquitetura e urbanismo, 
Qualis NB) tem o objetivo provocativo de sugerir uma investigação sobre questões emergentes 
que devem e podem agora serem discutidas. 
 
A resposta a essa provocação deve ser apresentada com não mais de 1.500 palavras. Após a 
seleção pelo conselho editorial designado pelo Vitruvius, os ensaios serão publicados na seção 
especial Temas emergentes: gestão urbana de março a outubro deste ano. Ao final, os 
organizadores buscarão concordâncias e abrangências no material recebido, a ser publicado em 
ensaio síntese.  
 
Aos interessados em responder a essa chamada: fdbr@yahoo.com ou ultramari@yahoo.com 
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Fábio Duarte  
Mestrado em Gestão Urbana PUCPR 
www.pucpr.br/ppgtu 
(41)3271.2623 
 
 
 
 
 
 

INSCRIÇÕES PARA O 
CURSO EM 
MECANISMO DE 
DESENVOLVIMENTO 
LIMPO - MDL  

 Os ministérios das Cidades e do Meio Ambiente abrem inscrições para os cursos Mecanismo de 
Desenvolvimento Limpo (MDL) Aplicado a Resíduos Sólidos. O objetivo é contribuir para o 
desenvolvimento sustentável nas cidades brasileiras por meio da capacitação de técnicos e 
profissionais do setor no correto manejo de resíduos sólidos. 

Os conteúdos do curso incluem o aproveitamento do biogás proveniente de aterros sanitários, a 
erradicação de lixões, com inclusão social dos catadores. De acordo com o Protocolo de Quioto, a 
gestão dos resíduos sólidos pode ser comercializada no mercado de carbono. Países 
desenvolvidos que assinaram o tratado se comprometem em reduzir o volume de emissões de 
carbono, remunerando os responsáveis por iniciativas na área de gestão do lixo em países em 
desenvolvimento. 
 
Os cursos serão ministrados pelo Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM) com 
recursos do Banco Mundial e do governo japonês, em dez cidades brasileiras, entre 25 de 
fevereiro e 25 de abril, conforme o calendário abaixo. As inscrições são gratuitas e podem ser 
feitas no sítio www.ibam.org.br. Mais informações podem ser obtidas no endereço eletrônico sec-
ensur@ibam.org.br ou pelos telefones (21) 2536-9737/2536-9738. 

Compromisso - O projeto MDL, dos ministérios das Cidades e do Meio Ambiente, reforçam o 
compromisso do governo Federal em reduzir o lançamento de gases de efeito estufa e em 
enfrentar os impactos negativos decorrentes das mudanças climáticas. A iniciativa alinha-se com 
a Lei do Saneamento Básico (Lei 11.445/07), sancionada em janeiro do ano passado pelo 
presidente Lula, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico, incluindo o 
conjunto de serviços, infra-estruturas e instalações operacionais de limpeza urbana e de manejo 
de resíduos sólidos. 

Local  (*) Data 
Rio de Janeiro (RJ)  25 a 28 de fevereiro 
Recife (PE)  04 a 07 de março 
Porto Alegre (RS)  10 a 13 de março 
Salvador (BA)  10 a 13 de março 
Belo Horizonte (MG)  24 a 27 de março 
Londrina (PR)  24 a 27 de março 
Florianópolis (SC)  31 de março a 03 de abril 
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Campinas (SP)  07 a 10 de abril 
Fortaleza  (CE)  07 a 10 de abril 
Brasília (DF)  22 a 25 de abril 
*datas sujeitas a alteração 
Ministério das Cidades, Acessória de Comunicação - 61 21081602 
 

 

 

 
3ª CONFERÊNCIA E O 
PlanHAB 
 
 

 O Plano Nacional de Habitação foi tema de seminário na 3ª. Conferência Nacional das Cidades. 
O evento foi promovido pela Secretaria Nacional de Habitação durante o dia 28 de novembro, 
quarta-feira, entre 9h e 11h, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães – Mezanino – Sala 8. 

O seminário apresentou os resultados dos Seminários Regionais que aconteceram nas regiões 
Centro-Oeste, Sudeste, Sul e Nordeste durante os meses de outubro e novembro. O seminário da 
região Norte acontecerá nos dias 17 e 18 de dezembro. O objetivo dos seminários é a coleta de 
informações que identifiquem a diversidade regional da questão habitacional e que possam servir 
de subsídio ao Plano Nacional de Habitação – PlanHab. 

A realização dos seminários foi aprovada em reunião do Conselho das Cidades e representa o 
esforço de governo federal em formular uma proposta coerente e pactuada com diversos setores 
da sociedade. O PlanHab deverá ser concluído no primeiro semestre de 2008 e vai orientar o 
planejamento das ações públicas e privadas, com o objetivo de melhor direcionar os recursos 
existentes e aqueles a serem mobilizados para o enfrentamento das necessidades habitacionais 
do país. 

Miguel Lodi Carvalho 
www.cidades.gov.br  
 

 

 

 

PETRÓLEO E REGIÃO 
NO BRASIL – o 
desafio da 
abundância. 

 Os textos reunidos na coletânea Petróleo e Região no Brasil – o desafio da abundância, 
organizado por Rosélia Piquet e Rodrigo Serra e publicado pela Editora Garamond em dezembro 
de 2007, reflete o amadurecimento das pesquisas em desenvolvimento no âmbito do Mestrado 
em Planejamento Regional e Gestão de Cidades, da Universidade Candido Mendes – Campos 
dos Goytacazes, bem como o papel de articulador deste centro, ao reunir contribuições acerca 
das implicações espaciais da atividade petrolífera no país.   



7 

    Dezembro de 2007/Janeiro de 2008                                                                                      boletim da anpur n. 16  
 

A principal razão para a publicação desta segunda coletânea (a primeira coletânea foi publicada 
em 2003, pela mesma editora) mantendo o foco nas relações entre as atividades petrolíferas e as 
regiões que lhe dão suporte é a clara deficiência deste debate. Sendo esta atividade fundamental 
e estratégica para a soberania de qualquer Estado Nacional e capaz de gerar rupturas drásticas 
no plano internacional, seus aspectos geopolíticos, econômicos e tecnológicos são os mais 
estudados e divulgados. Em contrapartida, as áreas produtoras são vistas como simples 
territórios de extração de riqueza, com relevância secundária. A presente coletânea busca 
justamente suprir esta lacuna ressaltando a importância dos impactos espaciais desta atividade. 
Neste sentido, foram selecionados textos centrados em questões que afetam as regiões e os 
municípios onde se dão tais atividades.  

O tema se reveste de interesse para todos que trabalham em planejamento urbano e regional 
uma vez que, segundo dados do BNDES, os maiores investimentos do país até 2010 estarão 
concentrados no setor petrolífero.  

 

  

REUNIÃO ANPUR EM 
BELÉM  
 

 Estiveram reunidos em novembro na sede da ANPUR em Belém, os diretores e conselho fiscal da 
associação.  Temas como a representação da ANPUR no CAPES e reformas na Revista 
Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais - RBEUR foram abordados em dois dias de encontro. 
Dentre as ações de caráter urgente, ficou decidido a elaboração de uma carta aberta escrita por 
membros da ANPUR para o CNPQ e a mudança no site da instituição, a ser integrado com o 
boletim informativo produzido bi-mensalmente. 

Informes sobre as atividades da GPEAN, da qual a ANPUR é um dos membros, foram 
transmitidos e alterações na RBEUR anunciadas pelo novo editor, Geraldo Magela. Além de 
dobrar o número de páginas para o próximo fascículo (maio de 2008), a revista publicará dossiês 
compostos de vários artigos, sendo o que um dos temas já definido será a respeito da Amazônia. 
A intenção é aumentar a sua penetração a nível internacional.     

 A próxima reunião da ANPUR deverá acontecer no próximo mês de março em Belém.   
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AULA MAGNA 
UNIVERSIDADE 
CANDIDO MENDES 
EM CAMPOS DOS 
GOYTACAZES.  
 

 A aula magna do ano de 2008 do Programa de Mestrado em Planejamento Regional e Gestão de 
Cidades da Universidade Candido Mendes em Campos dos Goytacazes, RJ, será proferida pelo 
Professor Eduardo Luiz Rios Neto do CEDEPLAR, UFMG. O interesse do Programa em convidar 
um dos maiores especialistas em demografia do país prende-se ao fato de ser esse mestrado o 
único na área de planejamento urbano e regional que incorporou em sua grade curricular uma 
disciplina sobre demografia, questão central para o planejamento. 
 
 
 

ANAIS À VENDA NA 
EDITORAÇÃO DO 
NAEA 
 

 Estão à venda na Editoração do NAEA os anais do XI e XII ENANPUR, os interessados em obtê-
los podem entrar em contato pelo endereço abaixo ou ainda pelo Site da ANPUR 
(www.anpur.org.br). 
E-mail: editoração_naea@ufpa.br 
Endereço: NAEA/UFPA - Campus Universitário do Guamá, Setor Profissional Rua Augusto 
Correa, no. 1 – CEP 66.075-900 – Belém 
Fones: (91) 3201 7696 
Valor R$ 10,00 
 

 
ÚLTIMOS 
LANÇAMENTOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REVISTA 
BRASILEIRA DE 
ESTUDOS URBANOS 
E REGIONAIS  
 

 Estes são os dois últimos números de nossa RBEUR. O próximo número sairá brevemente, fique 
atento. Para adquirir estes números e os anteriores, acesse: www.anpur.org.br 

 

 
 

Maio (v. 8 – N. 1) e Novembro (v. 8 – N. 2) de 2006 
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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  
 

A N P U R
Presidente: Edna Castro (UFPA) 

Secretario Executivo: José Julio Lima (UFPA) 
Secretario Adjunto: Luiz Aragon (UFPA) 

 
Diretores: Adauto Lúcio Cardoso (IPPUR/UFRJ) 

Leila Christina Dias (CFH/UFSC) 
Roberto Luís de Melo Monte-Mór (CEDEPLAR/UFMG) 

Virgínia Pontual (MDU/UFPE) 
 

Conselho Fiscal: Brasilmar Nunes (SOC/UNB) 
João Rovatti (PROPUR/UFRS) 

Renato Anelli (EESC/USP) 
 

Projeto Gráfico: Xico Costa (UFBa) 
Editoria: Edna Castro (NAEA-UFPA) 
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