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"""
APRESENTAÇÃO	

Este Relatório apresenta os resultados das ações de difusão científica da Rede 
INCT Observatório das Metrópoles no Ano de 2016. O tema que permeou as ações 
de Comunicação/Difusão ao longo do ano foi o Direito à Cidade, seja na divulgação 
de trabalhos científicos (livros, artigos e relatórios de pesquisa), como também na 
articulação e parceria com a imprensa; na difusão de produtos da rede nacional 
(websérie Cartas Urbanas e Projeto Prata Preta); no monitoramento dos grandes 
eventos esportivos (Jogos Olímpicos), entre outras ações. "

Nesse sentido, o foco da área de Comunicação do Observatório no ano de 2016 foi 
trazer o tema do Direito à Cidade para dentro do Boletim semanal, consolidando 
ainda mais o seu papel como principal canal de difusão e de diálogo da rede de 
pesquisa com a comunidade científica e sociedade em geral. "

Além da divulgação dos produtos da rede, a Comunicação buscou ampliar as 
articulações com os parceiros (universidades, terceiro setor etc) e com a imprensa, 
visando fortalecer a marca e o trabalho do Observatório das Metrópoles como um 
dos principais institutos de planejamento urbano e metropolitano do país. "

Podemos afirmar que o ano de 2016 foi muito positivo em termos de resultados. 
Este relatório destaca algumas das campanhas que ampliaram a difusão do 
Observatório, alcançando públicos que não conheciam o trabalho deste INCT. "

Campanhas como o “Lançamento dos 70 livros para download” (Fevereiro de 2012), 
que resultou em mais de 1 milhão de 200 mil downloads no site; a parceria com o 
site do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, no qual pesquisadores do Observatório 
colaboraram com análises para a série “O Direito à Cidade em tempos de 
crise” (abril a novembro de 2016); o lançamento do Índice de Bem-Estar Urbano dos 
Municípios Brasileiros (IBEU Municipal), que foi tema da imprensa brasileira no mês 
de setembro, contribuindo para o debate sobre as gestões das cidades no contexto 
das eleições municipais. "

Em suma, o ano de 2016 foi um ano de muitas mudanças, retrocessos e lutas. 
Apesar das dificuldades, serviu para mostrar o trabalho e o engajamento dos 
pesquisadores da Rede INCT Observatório das Metrópoles na construção de 
cidades mais justas e democráticas. "

"
"
"
 "
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CAMPANHAS 

A. 70 LIVROS PARA DOWNLOAD	

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

No mês de fevereiro, o Observatório das Metrópoles disponibilizou mais de 70 livros 
para download gratuito com o objetivo de dar continuidade à sua política de difusão 
científica com o compartilhamento amplo e gratuito de toda a sua produção de 
conhecimento. "

As publicações fazem parte da trajetória da rede de pesquisadores e seu 
compromisso com o desenvolvimento metropolitano brasileiro, especialmente os 
resultados do qüinqüênio 2009-2014 no qual o Observatório passou a integrar o 
Programa Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia (INCT/CNPq/MCT&I). Os 
livros tratam de temas como dinâmicas de metropolização, organização social do 
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território, desigualdade social e segregação urbana, megaeventos, governança 
urbana e cidadania."

O resultado da campanha foi um sucesso e alcançou números impressionantes: 
fo ram mais de 1 mi lhão e 200 mi l downloads no s i te 
observatoriodasmetropoles.net, ajudando a ampliar a difusão da temática 
metropolitana e do planejamento urbano em todo o país. Destaque para a Coleção 
“Metrópoles: transformações na ordem urbana” que alcançou a marca de 
aproximadamente 585 mil downloads."

O post da campanha foi acessado por mais de 70 mil pessoas (ver imagem acima)."

Seguem os dados referentes ao nº de downloads no site do Observatório das 
Metrópoles no período referido:"

"
LIVROS OBSERVATÓRIO!
PDFs"
Fev/2016 - 501.030"
Mar/2016 - 416.346"
Abr/2016 - 323.994"
TOTAL = 1.241.370 downloads"
"
EPubs"
Fev/2016 - 3.908"
Mar/2016 - 4.584"
Abr/2016 - 2.496"
TOTAL = 10.988 downloads"
"
COLEÇÃO "METRÓPOLES: TRANSFORMAÇÕES NA ORDEM URBANA"!
PDFs"
Fev/2016 - 224.223"
Mar/2016 - 186.585"
Abr/2016 - 174.273"
TOTAL = 585.081 downloads"
"
EPUBs"
Fev/2016 - 753"
Mar/2016 - 1.201"
Abr/2016 - 644"
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TOTAL = 2.598 downloads"
"
A campanha continua disponível no link:""
http://observatoriodasmetropoles.net/index.php?option=com_k2&view=item&id=1473%3Aobservat
%C3%B3rio-das-metr%C3%B3poles-disponibiliza-70-livros-para-download-gratuito&Itemid=167#""
========================================================= "
B. DIREITO À CIDADE EM TEMPOS DE CRISE  

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

A Rede INCT Observatório das Metrópoles lançou, em abril de 2016, em parceria 
com o Le Monde Diplomatique Brasil, a série O Direito à Cidade em tempos 
de crise com o objetivo suscitar a reflexão e monitorar os avanços e conquistas na 
afirmação do direito à cidade no Brasil, denunciar retrocessos e apontar tendências 
para o futuro das cidades brasileiras. Diante de um quadro de crise político-
econômica e de aumento de um movimento conservador no país, a série 
representou mais uma iniciativa da equipe Observatório em defesa dos ideais e 
princípios da reforma urbana para a construção de cidades mais justas e igualitárias. "

http://observatoriodasmetropoles.net/index.php?option=com_k2&view=item&id=1473%3Aobservat%C3%B3rio-das-metr%C3%B3poles-disponibiliza-70-livros-para-download-gratuito&Itemid=167#
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"
A série contou com 12 artigos, que foram publicados ao longo do ano com 
exclusividade no site diplomatique.org.br.""
Além de destacar a participação política e engajamento dos pesquisadores da rede 
Observatório, a série foi mais uma importante ação de difusão científica, já que 
possibilitou debater temas como direito à cidade, reforma urbana, direito à moradia, 
financeirização da cidade, mobilidade urbana etc, em um veículo de imprensa com 
alcance nacional. ""
Como desdobramento da série, o coordenador nacional do Observatório das 
Metrópoles, profº Luiz Cesar de Queiroz Ribeiro publicou o artigo “A Cidade na longa 
década perdida” na edição de agosto de 2016 do Jornal Le Monde Brasil (versão 
impressa).""
Abaixo a lista dos artigos da série “Direito à Cidade em tempos de crise”.""
1) A Cidade na longa década perdida!
Disponível em: http://www.diplomatique.org.br/acervo.php?id=3211""
2) Brasília: utopia ou segregação à brasileira?!
Disponível em: http://www.diplomatique.org.br/acervo.php?id=3217""
3) O Direito à Moradia no Brasil: retrocessos em tempos de crise!
Disponível em: http://www.diplomatique.org.br/acervo.php?id=3219""
4) Orçamentos Participativos, Direito à Cidade e crise da democracia!
Disponível em: http://www.diplomatique.org.br/acervo.php?id=3226""
5) A Casa Grande a Senzala: segregação, efeito território e desigualdades em 
Salvador!
Disponível em: http://www.diplomatique.org.br/acervo.php?id=3233""
6) O golpe político e a inflexão conservadora na política urbana!
Disponível em: http://www.diplomatique.org.br/acervo.php?id=3227""
7) Autogestão habitacional e a politização das práticas econômicas populares!
Disponível em: http://diplomatique.org.br/acervo.php?id=3241""
8) Direito à Cidade S/A: a casa de máquinas da financeirização urbana!
Disponível em: http://www.diplomatique.org.br/""
9) A financeirização da moradia no Brasil: cidade como direito ou mercadoria?!
Disponível em: http://www.diplomatique.org.br/acervo.php?id=3250""
10) Qual o lugar das mulheres nas cidades? Por um ativismo-feminista-urbano!
Disponível em: http://www.diplomatique.org.br/"

http://diplomatique.org.br
http://www.diplomatique.org.br/acervo.php?id=3211
http://www.diplomatique.org.br/acervo.php?id=3217
http://www.diplomatique.org.br/acervo.php?id=3219
http://www.diplomatique.org.br/acervo.php?id=3226
http://www.diplomatique.org.br/acervo.php?id=3233
http://www.diplomatique.org.br/acervo.php?id=3227
http://diplomatique.org.br/acervo.php?id=3241
http://www.diplomatique.org.br/
http://www.diplomatique.org.br/acervo.php?id=3250
http://www.diplomatique.org.br/
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"
11) Direito à Segurança Pública no Brasil!
Disponível em: http://diplomatique.org.br/acervo.php?id=3256.""
12) Direito à Cidade e Desigualdades Regionais no Brasil!
Disponível em: http://diplomatique.org.br/acervo.php?id=3267""
========================================================= 
"
C. JOGOS DA EXCLUSÃO 2016 

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
O Observatório das Metrópoles lançou, no dia 4 de agosto (véspera da abertura dos 
Jogos Olímpicos Rio 2016), o dossiê “What Is at Stake in these Games? 2016 
Olympics and the Commodification of the City of Rio de Janeiro”. A publicação, em 
versão bilíngue (português e inglês), foi produzida para informar a comunidade 
científica nacional e internacional, bem como jornalistas brasileiros e estrangeiros e 
a sociedade civil sobre os impactos da preparação dos JO 2016."
O documento mostra que os megaeventos esportivos se transformaram em um novo 
modelo de negócio na era da globalização, caracterizada pela atração de fluxos 
financeiros, pela reestruturação dos circuitos de circulação e pela acumulação local. 
O dossiê analisa temas como mobilidade urbana, projetos de renovação urbana 
(Porto Maravilha), transparência pública e o papel do Estado, parcerias público-
privadas e violações de direitos humanos no contexto dos Jogos Olímpicos de 2016."
"
A equipe do Observatório também participou da “Jornada de Lutas contra Rio 2016, 
os Jogos da Exclusão”, organizado pelo Comitê Popular Rio Copa e Olimpíadas, no 
período de 1 a 5 de agosto. O evento reuniu organizações, coletivos e movimentos 

http://diplomatique.org.br/acervo.php?id=3256
http://diplomatique.org.br/acervo.php?id=3267
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sociais para denunciar a violação de direitos humanos outros absurdos que estão 
em curso no Rio de Janeiro para garantia da realização das Olimpíadas, 
aprofundando os processos de mercantilização da cidade e controle urbano."

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Durante o mês de agosto, o boletim semanal do Observatório divulgou a produção 
de organizações parceiras que estavam mobilizadas em denunciar as violações dos 
Jogos. Destaque para o “Guia Violações de Direitos na Cidade Olímpica” (Justiça 
Global); os vídeos "Removidos Olímpicos: de Londres para o Rio de Janeiro”; a 
entrevista com o professor Christopher Gaffney com o título “Olimpíada Rio 2016: 
para o benefício de quem?”, entre outros materiais. "
"
========================================================= "
"
"
"
"
"
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D. IBEU MUNICIPAL 

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

No mês de setembro, o Observatório das Metrópoles promoveu o lançamento do 
Índice de Bem-Estar Urbano dos Municípios Brasileiros (IBEU Municipal). No 
contexto das eleições municipais em todo o país, o Observatório inovava mais uma 
vez ao oferecer um instrumento para avaliação e formulação de políticas públicas.""
O índice apresenta um levantamento inédito sobre as condições urbanas dos 5.565 
municípios brasileiros, a partir da análise de dimensões como mobilidade, condições 
ambientais urbanas, condições habitacionais, atendimentos de serviços coletivos e 
infra-estrutura.""
A Comunicação do Observatório divulgou o IBEU Municipal para os principais 
formadores de opinião do país, e conseguiu que o lançamento fosse noticiado em 
mais de 80 veículos de imprensa do Brasil. Um resultado muito importante para 
difundir os dados do IBEU e seu papel para incluir a questão urbana na pauta de 
elaboração de políticas públicas para as cidades brasileiras. ""
NÚMEROS DE ACESSO!"
Durante o mês de setembro de 2016, o site do INCT Observatório das Metrópoles foi 
acessado por aproximadamente 41 mil pessoas, sendo que a média mensal de 
acesso é 30 mil. Somente a matéria de apresentação do IBEU Municipal contou com 
26.228 visualizações.""
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Já a postagem sobre o IBEU Municipal na página do Facebook do Observatório das 
Metrópoles alcançou mais de 15 mil pessoas, e teve 282 compartilhamentos.""
CLIPPING IBEU MUNICIPAL!"
A Assessoria de Comunicação da Rede Observatório das Metrópoles fez um 
trabalho de difusão científica do IBEU Municipal em nível nacional, buscando 
divulgar o levantamento para todos os estados brasileiros.""
O resultado foram mais de 80 menções ao IBEU Municipal e ao Observatório das 
Metrópoles em veículos de imprensa do país, tanto veículos de circulação nacional, 
como o Jornal Estado de São Paulo, Jornal Folha de São Paulo, Isto É, Exame, 
Veja, UOL, R7, Rádio Band News, EBC, TV Record; quanto veículos regionais como 
Gazeta do Povo de Curitiba, Jornal Estado de Minas, Jornal Hoje em Dia (BH), TV 
Globo São Paulo, Diário de Goias, Jornal A Crítica (Manaus), Bahia Notícias  etc. 
Além disso, o IBEU foi noticiado no site do CNPq — importante veículo de 
comunicação científica no Brasil.""
1) ESTADÃO!
! ""

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

"
"
"
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2) UOL!

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

3) PORTAL CNPQ!

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

"
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4) ISTO É!

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

"
5) R7!

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
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6) EXAME.COM! !

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

7) GAZETA DO POVO CURITIBA!

"

http://EXAME.COM
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8) VEJA.COM!

"
"
""""""""""""""""""

10) BAHIA NOTÍCIAS!"
http://www.bahianoticias.com.br/noticia/196715-levantamento-aponta-indice-de-bem-estar-urbano-
salvador-esta-em-16-posicao.html!""
11) DIÁRIO DE GOIAS!"
http://diariodegoias.com.br/brasil/30998-goiania-aparece-em-segundo-lugar-no-indice-de-bem-estar-
urbano!""
12) PORTAL CADA MINUTO ALAGOAS!"
http://www.cadaminuto.com.br/noticia/293098/2016/09/27/ranking-mostra-maceio-com-um-dos-piores-
indices-de-bem-estar-urbano!""
13) DIÁRIO DO GRANDE ABC!"
http://www.dgabc.com.br/Noticia/2318749/sp-fica-em-12-lugar-em-ranking-de-bem-estar!""
14) O ESTADO MARANHÃO!"
http://imirante.com/mobile/oestadoma/noticias/2016/09/27/sao-luis-fica-em-22o-lugar-entre-as-
capitais-em-ranking-que-avalia-bem-estar-nas-cidades.shtml!"
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"
15) O POVO ONLINE FORTALEZA!"
http://www.opovo.com.br/noticias/fortaleza/2016/09/fortaleza-ocupa-14-lugar-no-ranking-de-bem-
estar-urbano-das-capitais.html!""
16) FOLHA VITÓRIA!"
http://www.folhavitoria.com.br/geral/noticia/2016/09/vitoria-aparece-em-1-lugar-no-ranking-de-bem-
estar-urbano-das-27-capitais-brasileiras.html!""
17) BAND NEWS VITÓRIA!""
18) BAND NEWS BELO HORIZONTE!""
19) BAND NEWS SALVADOR!""
20) JORNAL HOJE EM DIA BH!"
http://hojeemdia.com.br/horizontes/mobilidade-urbana-%C3%A9-entrave-para-que-bh-se-destaque-
em-ranking-de-bem-estar-1.416755!""
21) UAI - JORNAL ESTADO DE MINAS!"
http://www.em.com.br/app/noticia/nacional/2016/09/27/interna_nacional,808190/presidente-sarney-no-
maranhao-e-a-pior-do-pais-em-bem-estar.shtml!""
22) JORNAL DE BAURU!"
http://www.jcnet.com.br/Nacional/2016/09/sp-fica-em-12o-lugar-em-ranking-de-bemestar.html!""
23) JORNAL GIRO S/A SAO PAULO!"
http://www.girosa.com.br/cidade/barueri-e-osasco-estao-a-frente-da-capital-em-bem-estar!"""
24) A TARDE.COM.BR!"
http://atarde.uol.com.br/brasil/noticias/1804512-presidente-sarney-no-maranhao-e-a-pior-do-pais-em-
bemestar!""
25) DIÁRIO DE PERNAMBUCO!"
http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/brasil/2016/09/27/interna_brasil,666912/
presidente-sarney-no-maranhao-e-a-pior-do-pais-em-bem-estar.shtml!""
26) JORNAL DA PARAÍBA!"
http://www.jornaldaparaiba.com.br/vida_urbana/noticia/175654_joao-pessoa-e-a-2a-cidade-com-
melhor-bem-estar-do-nordeste--aponta-pesquisa!""
28) JORNAL FLORIPA!
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"
http://www.jornalfloripa.com.br/noticia.php?id=602934!""
29) JORNAL A CRÍTICA (MANAUS)!"
http://www.acritica.com/channels/manaus/news/manaus-esta-entre-as-cinco-capitais-com-pior-indice-
de-bem-estar-urbano-diz-pesquisa!""
30) O POPULAR GOIÁS!"
http://www.opopular.com.br/editorias/vida-urbana/goi%C3%A2nia-%C3%A9-a-segunda-melhor-
capital-brasileira-em-ranking-de-bem-estar-urbano-1.1154324!""
31) O LIBERAL (SP)!"
http://liberal.com.br/cidades/regiao/americana-fica-entre-as-60-do-pais-444580/!""
32) INFOMONEY!"
As 100 melhores e as 100 piores cidades Brasileiras em qualidade de vida!"
http://www.infomoney.com.br/minhas-financas/turismo/noticia/5592821/100-melhores-100-piores-
cidades-brasileiras-qualidade-vida!""
33) JORNAL DE HOJE - CEARÁ!"
Nenhuma cidade entre as 600 melhores no Índice de Bem-estar Urbano!"
http://www.opovo.com.br/app/opovo/cotidiano/2016/09/28/noticiasjornalcotidiano,3661124/nenhuma-
cidade-entre-as-600-melhores-no-indice-de-bem-estar-urbano.shtml!""
34) PRAGMATISMO POLÍTICO!"
http://www.pragmatismopolitico.com.br/2016/09/levantamento-inedito-revela-o-indice-de-bem-estar-
urbano-das-capitais-brasileiras.html!""
35) O POVO ONLINE!"
Fortaleza ocupa 14º lugar no ranking de bem-estar urbano das capitais do Brasil!"
http://www.opovo.com.br/noticias/fortaleza/2016/09/fortaleza-ocupa-14-lugar-no-ranking-de-bem-
estar-urbano-das-capitais.html!""
36) DIADEMA JORNAL!"
Qual cidade é líder no ranking de bem-estar urbano no ABC ?!"
http://www.diademajornal.com.br/2016/09/29/regional/qual-cidade-e-lider-no-ranking-de-bem-estar-
urbano-no-abc/!""
37) PORTAL JORNAL CANA!"
https://www.jornalcana.com.br/cidade-com-usina-de-cana-lidera-ranking-nacional-de-bem-estar/!""
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38) CAMPO GRANDE NEWS!"
http://www.campograndenews.com.br/cidades/campo-grande-fica-em-6o-no-ranking-de-bem-estar-
urbano-entre-capitais!""
39) SALES.NAFES.COM!"
http://selesnafes.com/2016/09/macapa-e-a-ultima-cidade-do-pais-em-bem-estar-urbano/!""
40) PORTAL GANDU!"
http://portalguandu.com.br/noticia/47837/vitoria-aparece-em-1--lugar-no-ranking-de-bem-estar-
urbano-das-27-capitais-brasileiras!""
41) INSTITUTO HUMANITAS UNISINOS!"
http://www.ihu.unisinos.br/?catid=0&id=544894!""
42) JORNAL OPÇÃO!"
http://www.jornalopcao.com.br/ultimas-noticias/goiania-e-eleita-2a-capital-com-maior-indice-de-bem-
estar-urbano-76237/!""
43) RD REPÓRTER DIÁRIO!"
http://www.reporterdiario.com.br/noticia/2242499/seis-cidades-do-abc-ficam-fora-de-ranking-de-
melhor-bem-estar-urbano/!""
44) Site ZH Vida e Estilo!"
http://zh.clicrbs.com.br/rs/vida-e-estilo/noticia/2016/09/pesquisa-da-ufrj-aponta-porto-alegre-em-5-
lugar-em-ranking-de-bem-estar-urbano-entre-capitais-7591112.html!""
45) SITE DM!"
http://www.dm.com.br/cotidiano/2016/09/segunda-melhor-capital-do-brasil.html!""
46) GUIA MURIAÉ - MG!"
http://www.guiamuriae.com.br/noticias/regiao/antonio-prado-de-minas-e-a-melhor-cidade-do-estado-
em-qualidade-de-vida/!""
47) Folha de Alphaville!""
48) TV Globo - Interior SP (Franca/Buritizal)!""
49) NET10!"
Entre as capitais, Recife aparece em 15º no ranking de bem-estar urbano no Brasil!"
http://noticias.ne10.uol.com.br/grande-recife/noticia/2016/09/27/entre-as-capitais-recife-aparece-
em-15-no-ranking-de-bem-estar-urbano-no-brasil-639791.php!"
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"
50) MUNDO CONECTADO!"
Conheça as 100 melhores cidades de bem-estar urbano do Brasil!"
http://mundoconectado.net/bem-estar/conheca-as-100-melhores-cidade-de-bem-estar-urbano-do-
brasil/!""
51) BLOG DO CLAUDIO BARROS!"
Maranhão e Pará têm 71 das 100 piores cidades brasileiras para viver!"
https://www.portalaz.com.br/blog/blog-do-claudio-barros/380931/maranhao-e-para-tem-71-das-100-
piores-cidades-brasileiras-para-v!""
52) GREENME!"
QUAIS SÃO AS MELHORES (E TAMBÉM AS PIORES) CIDADES DO BRASIL?!"
https://www.greenme.com.br/informar-se/cidades/4133-melhores-e-tambem-as-piores-cidades-do-
brasil!""
51) JORNAL DA CIDADE - POÇO DE CALDAS (MG)!"
http://www.jornaldacidade1.com.br/qualidade-de-vida/!""
52) Site NeRepercussão (Aracajú)!"
Aracaju é a 7ª no ranking de bem-estar urbano entre as capitais brasileiras!"
http://www.nenoticias.com.br/98445_estadao-aracaju-e-a-7a-no-ranking-de-bem-estar-urbano-entre-
as-capitais-brasileiras.html!""
53) Blog do Marcelo!"
São Luís está entre as seis piores capitais brasileiras em bem-estar urbano!"
http://www.marcelovieira.blog.br/politica/sao-luis-esta-entre-as-seis-piores-capitais-brasileiras-em-
bem-estar-urbano/!""
54) A CIDADE - JORNAL DE VOTUPORANGA!"
http://www.acidadevotuporanga.com.br/local/2016/09/votuporanga-fica-em-10-no-ranking-de-bem-
estar-urbano-entre-municipios-de-todo-o-pais-n31649!""
55) DIÁRIO DA REGIÃO - SÃO JOSE DO RIO PRETO!"
26 cidades da região estão no ranking do Índice de Bem-Estar Urbano!"
http://www.diariodaregiao.com.br/cidades/26-cidades-da-regi%C3%A3o-est%C3%A3o-no-ranking-do-
%C3%ADndice-de-bem-estar-urbano-1.461082!""
56) COLUNA DO JOÃO ALBERTO - PERNAMBUCO.COM!"
Cidades do interior têm o melhor Índice de Bem Estar de Pernambuco!"
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http://www.joaoalberto.com/2016/09/28/cidades-do-interior-tem-o-melhor-indice-de-bem-estar-de-
pernambuco/!""
57) NOVO JORNAL (NATAL)!"
Natal fica em 18º lugar no ranking de ‘Bem-Estar Urbano’!"
http://novojornal.jor.br/cotidiano/natal-fica-em-18o-lugar-no-ranking-de-bem-estar-urbano!""
58) CT - O PORTAL DE NOTÍCIAS DE TOCANTIS!"
Palmas é a 11ª melhor capital e a 1ª da região Norte em bem-estar urbano!"
http://www.clebertoledo.com.br/n82295!""
59) FUNDAÇÃO ASTROGILDO PEREIRA!"
Vitória lidera ranking de bem-estar urbano entre as capitais brasileiras, mostra estudo da UFRJ!"
http://www.fundacaoastrojildo.com.br/2015/2016/09/27/vitoria-lidera-ranking-de-bem-estar-urbano-
entre-as-capitais-brasileiras-mostra-estudo-da-ufrj/!""
60) NEWS RONDONIA.COM!"
LEVANTAMENTO INÉDITO REVELA O ÍNDICE DE BEM-ESTAR URBANO DAS CAPITAIS 
BRASILEIRAS -!"
http://www.newsrondonia.com.br/noticias/levantamento+inedito+revela+o+indice+de+bem+estar
+urbano+das+capitais+brasileiras/80730#sthash.0GBVsSts.dpuf!""
61) CIDADÃO.NET!"
Fernandópolis está entre as 100 melhores cidades do país!"
http://cidadaonet.com.br/materia/14793/fernandopolis-esta-entre-as-100-melhores-cidades-em-bem-
estar-do-pais.html!""
62) PORTAL G1 MACAPÁ!"
Macapá é a pior capital na oferta de condições de bem-estar a população!"
http://g1.globo.com/ap/amapa/noticia/2016/09/macapa-e-pior-capital-na-oferta-de-condicoes-de-bem-
estar-populacao.html!""
63) RD REPÓRTER DIÁRIO!"
Presidente Sarney, no Maranhão, é a pior do País em Bem-Estar!"
http://www.reporterdiario.com.br/noticia/tag/indice-de-bem-estar-urbano/!""
64) O IMPARCIAL PRESIDENTE PRUDENTE!"
6 cidades estão entre 100 melhores em “bem-estar”!"
http://www.imparcial.com.br/site/6-cidades-estao-entre-100-melhores-em-bem-estar!"
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"
65) ECRAU.COM (MANAUS)!"
http://www.ecrau.com/manaus-ocupa-24o-lugar-em-indice-de-bem-estar-urbano/!""
66) JORNAL TERCEIRA VIA (RJ)!"
Itaperuna, Macaé e Quissamã oferecem mais bem-estar do que Campos!"
http://www.jornalterceiravia.com.br/noticias/opiniao/90881/itaperuna-maca!""
67) BEM PARANÁ!"
Curitiba é a 3º colocada entre as capitais brasileiras no Índice de Bem-Estar Urbano!"
https://www.bemparana.com.br/noticia/466595/curitiba-e-a-3o-colocada-entre-as-capitais-brasileiras-
no-indice-de-bem-estar-urbano!""
68) RÁDIO EBC!""
69) BLOG DO MARCELO PATRIOTA (PERNAMBUCO)!"
Tuparetama ficou em 1º lugar , Brejinho,S.J.Egito,Carnaiba e Itapetim entre as 10 cidades melhor 
colocadas no Índice de Bem-Estar Urbano de PE.!"
http://www.blogdomarcellopatriota.com.br/2-uncategorised/12194-tuparetama-ficou-em-1-lugar-
brejinho-s-j-egito-carnaiba-e-itapetim-entre-as-10-cidades-melhor-colocadas-no-indice-de-bem-estar-
urbano-de-pe!""
70) Blog do Garrone (Maranhão)!"
Presidente Sarney é a pior cidade do País em índice de bem-estar!"
http://garrone.com.br/mera-coincidencia-presidente-sarney-e-a-pior-cidade-do-pais-em-indice-de-
bem-estar/!""
71) JORNAL MEIO-DIA (MOCOCA-SP)!"
Mococa fica na pior posição em ranking nacional de bem-estar urbano, revela índice de municípios!"
http://www.jornalmeiodia.com.br/pg-leitura.php?id=10192!""
72) DIÁRIO ONLINE (PARÁ)!"
Belém é a 3ª pior capital do Brasil em bem-estar!"
http://www.diarioonline.com.br/noticias/para/noticia-381306-belem-e-a-3%C2%AA-pior-capital-do-
brasil-em-bem-estar.html!""
73) JORNAL DE BRASÍLIA!"
Presidente Sarney, no Maranhão, é a pior do País em Bem-Estar!"
http://www.jornaldebrasilia.com.br/brasil/presidente-sarney-no-maranhao-e-a-pior-do-pais-em-bem-
estar/!"
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"
74) RÁDIO RIO DE JANEIRO AM!"
Levantamento divulga o ranking das cidades com o melhor índice de bem-estar urbano no Brasil!"
http://www.radioriodejaneiro.am.br/noticia/levantamento-divulga-o-ranking-das-cidades-com-o-melhor-
indice-de-bem-estar-urbano-no-brasil/#.V-7p26IrLoA!""
75) SITE SILVA&SILVA (ADVOGADOS)!"
Balneário Camboriú é a única cidade catarinense presente em ranking de bem-estar urbano!"
http://www.silvaesilva.com.br/noticia/balneario-camboriu-e-a-unica-cidade-catarinense-presente-em-
ranking-de-bem-estar-urbano!""
76) COLUNA CACAU MENESES (FLORIANOPOLIS)!"
Florianópolis ocupa nona posição em ranking nacional que determina o Índice de Bem-Estar Urbano!"
http://dc.clicrbs.com.br/sc/colunistas/cacau-menezes/noticia/2016/09/florianopolis-ocupa-nona-
posicao-em-ranking-nacional-que-determina-o-indice-de-bem-estar-urbano-7613897.html!""
77) TRIBUNA DO NORTE!"
Jandaia é destaque em bem-estar urbano!"
http://tribuna.tnonline.uol.com.br/noticias/jandaia-e-destaque-em-bem-estar-urbano!""
78) MASSA NEWS PARANÁ!"
Maringá e Umuarama estão entre as melhores do país em bem-estar urbano!"
http://massanews.com/noticias/plantao/maringa-e-umuarama-estao-entre-as-melhores-do-pais-em-
bem-estar-urbano-KRjQa.html!""
79) RÁDIO WEB!"
 !
80) MIDIAMAX!"
Estudo coloca Campo Grande em 6º lugar no índice de bem-estar!"
http://massanews.com/noticias/plantao/maringa-e-umuarama-estao-entre-as-melhores-do-pais-em-
bem-estar-urbano-KRjQa.html!"
81) Revista Prefeituras em Ação (versão impressa)!"
Bem-Estar Urbano — Buritizal-SP é 1ª em qualidade de vida (Edição Dezembro de 2016)!""
========================================================= """"

http://massanews.com/noticias/plantao/maringa-e-umuarama-estao-entre-as-melhores-do-pais-em-bem-estar-urbano-KRjQa.html
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E. ELEIÇÕES 2016 

No dia 29 de setembro, a Rede Observatório das Metrópoles divulgou a série 
especial “O Direito à Cidade nas Eleições Municipais 2016” contendo análises dos 
programas dos candidatos a prefeito, das principais capitais do país, a partir do 
recorte da política urbana e do ideário do direito à cidade. "

Foram analisados os programas dos candidatos das cidades do Rio de Janeiro, 
Recife, Curitiba, Fortaleza, Natal, Porto Alegre e Goiânia. "

A série representou mais um esforço da rede para oferecer conteúdo reflexivo para 
orientar a sociedade em geral na escolha das melhores alternativas de políticas 
públicas para as cidades. "

"
"
""""

========================================================= """"
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NÚMEROS DE ACESSO (AUDIÊNCIA)	

Este relatório apresenta também os números de acesso (audiência) ao Portal 
Observatório das Metrópoles e demais produtos do instituto, como Revista Cadernos 
Metrópole, Revista eletrônica e-metropolis, Redes Sociais (Facebook e Twitter), e 
mais dados relativos ao envio do boletim semanal."

É importante apontar que o acesso ao Portal Observatório das Metrópoles cresceu 
no ano de 2016 em termos de acesso, aproximadamente 38%, e bateu recordes 
comparados aos anos anteriores: no mês de setembro de 2016 (período do 
lançamento do IBEU Municipal) o site foi acessado por 41.000 usuários, alcançando 
74.886 visualizações das páginas."

Ao todo o Portal Observatório, no ano de 2016, foi acessado por 292.501 usuários e 
teve mais de 630 mil visualizações de páginas. Ou seja, mais de meio milhão de 
visualizações das páginas internas do portal.	

"
Acesso Ano 2016                                          Acesso Ano 2015!
JANEIRO A DEZEMBRO                              JANEIRO A DEZEMBRO !
Sessões: 398.922  " " " "  Sessões: 285.565  
Usuários: 292.501 " " "            Usuários: 216.335 
Visualizações de página: 634.237" "  Visualizações de página: 459.657"

""""
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Acesso por país de origem!

"
Acesso por cidade de origem""
"

"""
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"
"
"""""""""""""""""""""""
Obs.: Moscou ocupa a 34º, com 1.743 acessos ao site do Observatório; em seguida 
em Lisboa com 1.667 acessos. """"
========================================================= """""""
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SITE REVISTA CADERNOS METRÓPOLES	

"
""""
Acesso Ano 2016                                          Acesso Ano 2015!
JANEIRO A DEZEMBRO                              JANEIRO A DEZEMBRO !
Sessões: 10.481  "" " "            Sessões: 14.518  
Usuários: 7.819 " " "                      Usuários: 11.092 
Visualizações de página: 38.200" "  Visualizações de página: 54.850"""
O site da Revista Cadernos Metrópole perdeu audiência (números de acesso) 
no ano de 2016, uma queda em torno de 28%. Provavelmente a diminuição 
de usuários no site ocorreu por conta dos problemas de mudança da 
plataforma, o que acarretou problemas de navegação para o site. Sendo que 
muitas vezes, ao longo do ano, o site da CM ficou fora do ar. ""
O gráfico abaixo mostra que a queda no acesso ao site começou em julho e 
se estendeu ao longo do segundo semestre de 2016 (período da mudança de 
plataforma). "
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"
========================================================= "

SITE REVISTA ELETRÔNICA E-METROPOLIS 

"
"""""""
Acesso Ano 2016                                          Acesso Ano 2015!
JANEIRO A DEZEMBRO                              JANEIRO A DEZEMBRO !
Sessões: 14.419  "" " "            Sessões: 15.961  
Usuários: 10.520 " " "                      Usuários: 12.032 
Visualizações de página: 31.516" "  Visualizações de página: 37.904"""
O site da Revista eletrônica e-metropolis também perdeu audiência (números 
de acesso) no ano de 2016, uma queda em torno de 12%. Entre as possíveis 
hipóteses para a queda na audiência, estão a falta de periodicidade da 
revista, e a escolha de temas que dialoguem diretamente com alunos de pós-
graduação de planejamento urbano e áreas afins — público alvo da revista.""
Um exemplo disso são os temas de destaque das duas últimas edições. Na 
edição nº 25 (publicado em 21 de julho de 2016), o destaque foi o artigo “A 
hinterlândia, urbanizada?”, do professor Neil Brenner que propõe uma nova 
perspectiva crítica a respeito da chamada “Era Urbana”. Apesar do apelo 
internacional do tema, a revista não conseguiu dialogar com o contexto atual 
do país — que vivia um processo de impeachment da sua presidente, com 
manifestações e escolas ocupadas.""
Já na edição nº 26 (publicada em 3 de novembro de 2016), o destaque foi o 
artigo “Bahia Urbana” que trata da política de desenvolvimento urbano da 
Bahia. Para o lançamento no site do Observatório, optou-se por destacar a 
entrevista “Ofício de Sociólogo” com o professor Ruben Katzman. ""
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Apesar da importância da trajetória de Katzman, o lançamento chamou pouca 
atenção dos leitores, sendo que o site da e-metropolis no mês de novembro 
teve apenas 2.158 visualizações. Importante destacar que nos mês de 
novembro o Rio de Janeiro estava vivendo uma crise econômica e política; 
Marcelo Crivela havia vencido a disputa para a Prefeitura; e no contexto 
federal os pesquisadores de esquerda assistiam os retrocessos do governo 
de Michel Temer. ""
O gráfico abaixo mostra que os picos de audiência no site da Revista e-
metropolis ocorreram nas datas de lançamento das edições, sendo que foram 
apenas 3 no ano de 2016 (janeiro, julho e novembro). "

""
========================================================= "

"
"
"
"
"
"
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"
REDES SOCIAIS 

FACEBOOK 

""
A página do Facebook do Observatório das Metrópoles foi a ferramenta que 
mais cresceu e ajudou na difusão científica da produção da rede. ""
Em janeiro de 2016 a página tinha 11.265 seguidores, ou seja, pessoas que 
seguiam e visualizavam os posts do Observatório. ""
Em janeiro de 2017 a página ampliou a sua influência, e é seguida por 
19.047 pessoas, figurando como o segundo canal de divulgação do 
Observatório — visto que o site recebe muitas visitas espontâneas. ""
Nesse sentido, podemos dizer que a página do Facebook funciona como um 
mailing, no qual a rede divulga sua produção para pessoas interessados por 
planejamento urbano e áreas afins, e pelo debate sobre a cidade. 	"""
"
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"
TWITTER 

Já a página do Twitter do Observatório das Metrópoles também cresceu em 
2016, passando de 2.723 para 3.128 seguidores."
"

"
"
=====================================================""""""""""""""""
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"
CLIPPING OBSERVATÓRIO  

A seguir matérias que saíram em veículos de imprensa ao longo do ano de 
2016 com entrevistas e menções ao Observatório das Metrópoles.""
O clipping do IBEU Municipal foi apresentado em outra seção deste relatório. ""
1) Pesquisa mostra que 'bicicleta é o meio de transporte do trabalhador'!
Veículo: Jornal O Dia!
Entrevistado: Juciano Rodrigues! !
Fevereiro 2016! ! ! ! !
Disponível em: http://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2016-02-27/pesquisa-
mostra-que-bicicleta-e-o-meio-de-transporte-do-trabalhador.html!"
2) 70 livros para download!
Blog do Eurico Paz! ! !
Fevereiro 2016! ! ! ! !
Disponível em: http://euricopaz.blogspot.com.br/2016/02/observatorio-das-
metropoles-oferece-70.html!"
3) Livro Metrópoles: fragmentação e coesão social! ! !
A Voz do Cidadão! !
Janeiro 2016!
http://www.avozdocidadao.com.br/agentesdecidadania/internet-observatorio-
das-metropoles-lanca-a-edicao-virtual-do-seu-livro-metropoles-entre-a-
fragmentacao-e-a-coesao-social-a-cooperacao-e-o-conflito/!"
4) Inter Press Service! ! !
Orlando dos Santos Jr.! !
Maio 2016! ! ! ! !
http://www.ipsnews.net/2013/05/official-bullying-lurks-behind-prep-for-
olympics-in-brazil/!"
5) Forbes México! ! !
Orlando dos Santos Jr.! !
Maio 2016! ! ! ! !
http://www.forbes.com.mx/las-crisis-llegaban-despues-de-concluidos-los-
olimpicos-no-en-brasil/!"

http://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2016-02-27/pesquisa-mostra-que-bicicleta-e-o-meio-de-transporte-do-trabalhador.html
http://euricopaz.blogspot.com.br/2016/02/observatorio-das-metropoles-oferece-70.html
http://www.avozdocidadao.com.br/agentesdecidadania/internet-observatorio-das-metropoles-lanca-a-edicao-virtual-do-seu-livro-metropoles-entre-a-fragmentacao-e-a-coesao-social-a-cooperacao-e-o-conflito/
http://www.ipsnews.net/2013/05/official-bullying-lurks-behind-prep-for-olympics-in-brazil/
http://www.forbes.com.mx/las-crisis-llegaban-despues-de-concluidos-los-olimpicos-no-en-brasil/
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6) Rio On Wacht! ! !
Orlando dos Santos Jr.! ! ! ! ! !
http://www.rioonwatch.org/?p=28023!"
7) Jornal Floripa! !
As metrópoles brasileiras que proporcionam mais bem-estar! ! !
Maio 2016! ! ! ! !
http://www.jornalfloripa.com.br/noticia.php?id=11013759!"
8) Site Boquerão News (Santos)! !  
Marinez Brandão! !
Maio 2016! ! ! ! !
http://www.boqnews.com/cidades/regiao-apresenta-diferenca-social-em-
varios-indicadores/!"
9) ANTP! !
Entrevista Chris Gaffaney! ! !
Julho 2016! ! ! ! !
http://www.antp.org.br/noticias/clippings/olimpiada-rio-2016-para-o-beneficio-
de-quem.html!"
10) TV Escola! !
Mobilidade Urbana! !
Entrevista Juciano Rodrigues! !
Julho 2016! ! ! ! !
h t t p : / / t v e s c o l a . m e c . g o v . b r / t v e / s a l t o /
nestasemana;jsessionid=45B5ABCAB775B21477996AFA87582EFB!"
11) Gazeta do Povo (versão impressa)! !
Porto Maravilha! !
Entrevista Mariana Werneck! !
Julho 2016!"
12) Jornal Zero Hora! !
Jogos Olímpicos! !
Orlando dos Santos Jr. ! !
Julho 2016!"
13) Revista Radis (FioCruz)! !

http://www.rioonwatch.org/?p=28023
http://www.jornalfloripa.com.br/noticia.php?id=11013759
http://www.boqnews.com/cidades/regiao-apresenta-diferenca-social-em-varios-indicadores/
http://www.antp.org.br/noticias/clippings/olimpiada-rio-2016-para-o-beneficio-de-quem.html
http://tvescola.mec.gov.br/tve/salto/nestasemana;jsessionid=45B5ABCAB775B21477996AFA87582EFB
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Jogos Olímpicos! !
Orlando dos Santos Jr. ! !
Julho/Agosto 2016!
Revista versão impressa!"
14) Revista Atlântico (Sede Fortaleza)! !
Políticas de Habitação! !
Renato Pequeno! !
Agosto 2016!"
15) Jornal @Verdade! !
Olimpíadas! !
Luiz Cesar Ribeiro!!
Julho 2016! ! ! ! !
http://www.verdade.co.mz/desporto/58644--olimpiada-acentua-desequilibrios-
no-brasil!"
16) Jornal Hoje em Dia!
Manifestantes se reúnem em protesto contra os Jogos na região do Marac!!
Orlando dos Santos Jr. ! !
Agosto 2016! ! ! ! !
http://hojeemdia.com.br/esportes/manifestantes-se-re%C3%BAnem-em-
protesto-contra-os-jogos-na-regi%C3%A3o-do-maracan%C3%A3-1.403582!"
17) O Liberal! !
Manifestantes se reúnem em protesto contra os Jogos na região do Maracanã!
Orlando dos Santos Jr. ! !
Agosto 2016! ! ! ! !
http://liberal.com.br/esporte/rio2016/manifestantes-se-reunem-em-protesto-
contra-os-jogos-na-regiao-do-maracana-410820/!"
18) Estadão!!
Manifestantes se reúnem em protesto contra os Jogos na região do Maracanã!
Orlando dos Santos Jr. ! !
Agosto 2016! ! ! ! !
http://esportes.estadao.com.br/noticias/jogos-olimpicos,manifestantes-se-
reunem-em-protesto-contra-os-jogos-na-regiao-do-maracana,10000067226!"

http://www.verdade.co.mz/desporto/58644--olimpiada-acentua-desequilibrios-no-brasil
http://hojeemdia.com.br/esportes/manifestantes-se-re%C3%BAnem-em-protesto-contra-os-jogos-na-regi%C3%A3o-do-maracan%C3%A3-1.403582
http://liberal.com.br/esporte/rio2016/manifestantes-se-reunem-em-protesto-contra-os-jogos-na-regiao-do-maracana-410820/
http://esportes.estadao.com.br/noticias/jogos-olimpicos,manifestantes-se-reunem-em-protesto-contra-os-jogos-na-regiao-do-maracana,10000067226
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19) Manifestantes se reúnem em protesto contra os Jogos na região do 
Maracanã! !
Orlando dos Santos Jr. ! !
Agosto 2016! ! ! ! !
http://www.folhavitoria.com.br/esportes/noticia/2016/08/manifestantes-se-
reunem-em-protesto-contra-os-jogos-na-regiao-do-maracana.html!"
20) Manifestantes se reúnem em protesto contra os Jogos na região do 
Maracanã! !
Orlando dos Santos Jr. ! !
Agosto 2016! ! ! ! !
https://www.noticiasaominuto.com.br/brasil/262417/manifestantes-protestam-
em-area-proxima-ao-maracana!"
21) Uai! !
Manifestantes se reúnem em protesto contra os Jogos na região do Maracanã!
Orlando dos Santos Jr. ! !
Agosto 2016! ! ! ! !
http://www.mg.superesportes.com.br/app/noticias/especiais/olimpiadas/
jogos2016/jogos2016-noticias/2016/08/05/noticia-jogos2016,341882/
manifestantes-se-reunem-em-protesto-contra-os-jogos-olimpicos-na-regiao-
do-maracana.shtml!"
22) WortFM!Forced Evictions Taint Olympics’ Legacy In Rio! !
Orlando dos Santos Jr. ! !
Agosto 2016! ! ! ! !
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