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O Centro de Estudos da Metrópole PCEMT desenvolve estudos avançados

sobre temas relacionados às transformações sociaisA econômicas e políticas

das metrópoles contemporâneasA sob um novo modelo de organizaçãoA com

um trabalho de equipes multidisciplinares e a interação de três linhas de

açãoF PesquisaA Transferência e DifusãoB

Xs atuais linhas de pesquisa do CEM compreendem quatro grandes

dimensõesF Quanto o Brasil mudou nos últimos x5 anos6S Entender os efeitos

independentes das políticas de estado nas condições sociais na redução da

desigualdadeS Entender o papel das instituições políticas nas decisões sobre

políticas redistributivasA particularmente o comportamento eleitoral e o

processo de elaboração das leis e Mapear formas alternativas de governança

em áreas urbanas e em suas conexões com o Estado de forma a entender

“quem faz o quêz6

O boletim pontocem é uma publicação online destinada a divulgar trabalhos

relacionados à pesquisa desenvolvida no Centro de Estudos da Metrópole

PCEMT que é um Centro de PesquisaA Inovação e Difusão PCEPIDT financiado

pela FXPESP PFundação de Xmparo à Pesquisa do Estado de São PauloTB X

presente edição abrange o período de janeiro a junho de ?50“B

Realização e divulgaçãoF Ximena IB León Contrera PComunicação InstitucionalT
DiagramaçãoF Said Bichara
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9UV*éRÃ3Sv 8adia éraújoz *éRUé8Vv *argaretz SKRWv ôila 6diruDu Genrej Racej Classe:
Travailler en France et au Brésilu Úaris4 l’Çarmattanv /ãhLu
7isponível mediante requisição4 http4ççmigreumeçui7xv

*éRõU3Sv 3duardo besar 5eão 6orguDu São Paulo in the TwentyxFirst Century: Spacesj
Heterogeneitiesj Inequalitiesu 8ew York4 Routledgev /ãhLv /QL pu
7isponível mediante requisição4 http4ççmigreumeçui7zf

éRR3TbÇ3v *artau -ederalismv Social Úolicyv and Reductions in Territorial Vnequality in ôrazilu
Vn4 SbÇ83V73Rv ôen Rossu New Order and Progressõ Development and Democracy in
Brazilu Kxford4 Kxford University Úressv /ãhLu
7isponível mediante requisição4 http4ççmigreumeçui7ôL

ôéRôKSév Rogério Werônimoz ÚRéT3Sv Vanu 5abour *arketv Vncome Vnequalities and Úovertyu
Vn4 *éRõU3Sv 3duardo besar 5eão 6orguDu São Paulo in the TwentyxFirst Century: Spacesj
Heterogeneitiesj Inequalitiesu 8ew York4 Routledgev /ãhLv pu wxqhããu

bU8Çév Wu *u Úu dau Úopulation 7ynamics and *igration4 hkkhq/ãhãu Vn4 *éRõU3Sv 3duardo
besar 5eão 6orguDu São Paulo in the TwentyxFirst Century: Spacesj Heterogeneitiesj
Inequalitiesu 8ew York4 Routledgev /ãhLv pu hãhqhhku

-Ré8Çév 7anilou Vnequalities and Residential Segregation by Race and blassu Vn4 *éRõU3Sv
3duardo besar 5eão 6orguDu São Paulo in the TwentyxFirst Century: Spacesj Heterogeneitiesj
Inequalitiesu 8ew York4 Routledgev /ãhLv pu hLãqhwLu

9UV*éRÃ3Sv 8adya éraújoz é5V3S 73 ôRVTKv *u *u *ercantilização no feminino4 a
visibilidade do trabalho das mulheres no ôrasilu Vn4 éôR3Uv élice Rangel de Úaivaz ÇVRéTév
Çelenaz 5K*ôéR7Vv *aria Rosau Gênero e trabalho no Brasil e na Françau São Úaulo4
ôoitempov /ãhLu 7isponível em4 http4ççmigreumeçui7bV

ÇKY53Rv Telmau Úrivate Sector Çousing 7evelopments4 Who Úroduces Whatv Çow and
Wherec Vn4 *éRõU3Sv 3duardo besar 5eão 6orguDu São Paulo in the TwentyxFirst Century:
Spacesj Heterogeneitiesj Inequalitiesu 8ew York4 Routledgev /ãhLv pu /hQq//wu

*éRõU3Sv 3duardo besar 5eãou 3stadov atores políticos e governançau Vn4 -3R8é873Sv
éna bristinaz 5éb3R7év 8ormaz ÚK8TUé5v Virgínia 6orgsuDu Desenvolvimentoj planejamento
e governança: expressões do debate contemporâneou Rio de Waneiro4 5etra bapitalçé8ÚURv
/ãhC 6pDv pu hYhq/ãhu

*éRõU3Sv 3duardoz R3õU38év barolinaz ÇKY53Rv Telmau 3strutura socialv segregação e
espaçosu Vn4 ?KWéRVb?v 5úcioz -RÚ9K5V Wrv Çeitoru Pluralidade urbana em São Paulo
Vulnerabilidadej marginalidadej ativismosu São Úaulo4 3ditora xQv /ãhLv pu xChqxYãu

*éRõU3Sv 3duardo besar 5eãou Vntroduction4 Çeterogeneities and Vnequalities in a Southern
*etropolisu Vn4 *éRõU3Sv 3duardo besar 5eão 6orguDu São Paulo in the TwentyxFirst Century
Spacesj Heterogeneitiesj Inequalitiesu 8ew York4 Routledgev /ãhLv pu hqxãu

6pD 8ão divulgado nas edições anterioresu

livros

capítulos de livros

http://migre.me/uiDxv
http://migre.me/uiDB6
http://migre.me/uiDzf
http://migre.me/uiDCI
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*VRêU/S; /duardo Fesar ”eãoO São õaulo Zistories; Wnstitutions and ”egaciesO Wny
*VRêU/S; /duardo Fesar ”eão porgO3O São Paulo in the Twenty-First Century Spaces,
Heterogeneities, Inequalities. áew Yorky Routledge; mJôD; pO TôB7DO

*VRêU/S; /duardo Fesar ”eãoG 'VR'xSV; Rogério ?erônimoG õRVT/S; WanO
Socioeconomic Transformations and Social StructureO Wny *VRêU/S; /duardo Fesar ”eão
porgO3O São Paulo in the Twenty-First Century Spaces, Heterogeneities, InequalitiesO áew Yorky
Routledge; mJôD; pO 7DBvmO

*VRêU/S; /duardo Fesar ”eãoG R/êU/áV; FarolinaO ’iverse ’emographic Trajectories
and ZeterogeneityO Wny *VRêU/S; /duardo Fesar ”eão porgO3O São Paulo in the Twenty-First
Century Spaces, Heterogeneities, Inequalities. áew Yorky Routledge; mJôD; pO ômJBôTvO

*VRêU/S; /duardo Fesar ”eãoG Rx’RWçU/S; ”eandroO õublic Zousing õroductionO Wny
*VRêU/S; /duardo Fesar ”eão porgO3O São Paulo in the Twenty-First Century Spaces,
Heterogeneities, InequalitiesO áew Yorky Routledge; mJôD; pO ôjDBmôTO

*VRêU/S; /duardo Fesar ”eãoO The Social Spaces of the *etropolis in the mJJJsO Wny
*VRêU/S; /duardo Fesar ”eão porgO3O São Paulo in the Twenty-First Century Spaces,
Heterogeneities, InequalitiesO áew Yorky Routledge; mJôD; pO ôThBô7jO

R/êU/áV; FarolinaO *obility Wnequalities in a Road Transport SystemO Wny *VRêU/S;
/duardo Fesar ”eão porgO3O São Paulo in the Twenty-First Century: Spaces, Heterogeneities,
Inequalities. áew Yorky Routledge; mJôD; pO mmhBmfJO

SVRVWVV; Famila õereiraO The ’ynamics of São õaulo6s íavelasy Socioeconomic Fonditions
and Territorial õatternsO Wny *VRêU/S; /duardo Fesar ”eão porgO3O São Paulo in the Twenty-
First Century: Spaces, Heterogeneities, InequalitiesO áew Yorky Routledge; mJôD; pO ôvvBôj7O

V*RWTZ; *eghaO Tentative friendships among lowBincome migrants in São õaulo’s
commercial districtsO Urban Studies; first published on íebruary mTémJôD; ô7 pO
’isponível mediante requisiçãoy httpyéémigreOmeéui’’Y

VáS/””; FristopherG 'WFZWR; RenataG ZZxU; ShiO Who Says áetworks; Says xligarchyq
xligarchies as “Rich Flub” áetworksO Connections; vO T7; nO m; mJô7 p-3; pO mJBTmO
’isponível emy httpyéémigreOmeéui’/y

'/RT/””W; çiordano 'O Vntropofagiay uma viagem panti3identitáriaq Lugar Comum pUíR?3;
vO ô; *aioémJôD; pO DôBhJO ’isponível emy httpyéémigreOmeéui’íq

'WFZWR; RenataO áovas agendas; novos desafiosy reflexões sobre as relações entre
transferência de renda e assistência social no 'rasilO Novos Estudos Cebrap; nO ôJf;
*arçoémJôD; pO ôôôBôTDO ’isponível emy httpyéémigreOmeéui’çô

'WFZWR; RenataO *OG x”WV/WRV; *aria FlaraG FVáVTx; õamella FO õara além da
transferência de rendaq ”imites e possibilidades na articulação intersetorial de políticas
sociaisO Cadernos de Estudos - Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação; nO mD; mJôD;
pO hôBôJmO ’isponível emy httpyéémigreOmeéui’çí

p-3 áão divulgado nas edições anterioresO

artigos em periódicos

http://migre.me/uiDDY
http://migre.me/uiDEy
http://migre.me/uiDFq
http://migre.me/uiDG1
http://migre.me/uiDGF
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çêTTéR- MarianaD Trajetórias educacionais de jovens residentes em um distrito da periferia de
São PauloD Revista Brasileira de Ciências Sociais [online]- vD g:- nD HV- /:hC *4)- pD LE6OhD
qisponível emb httpbíímigreDmeíuiqLr

;OQLYO- Vera Schattan PD qebateD CadG Saúde Pública [online]- vD gh- nD h:- /:hC *4)-
pD /D:OV6/D:EhD qisponível emb httpbíímigreDmeíuiqMz

kUêMéRÃQS- Nadya éD ;asa e mercado- amor e trabalho- natureza e profissãob controvérsias
sobre o processo de mercantilização do trabalho de cuidadoD Cadernos Pagu *UNê;éMP)-
vD LO- /:hO- pD CV6EED qisponível emb httpbíímigreDmeíuiqNP

kUêMéRÃQS- ND éDz éLVQS qQ çRêTO- MD MDz çéRONQ- LD SD D Mercantilização no femininob
a visibilidade do trabalho das mulheres no çrasilD Revista Brasileira de Ciências Sociais
*Online)- vD V:- /:hO- pD hE6gHD qisponível emb httpbíímigreDmeíuiqPm

kUêMéRÃQS- Nadya éDz YêRéTé- YelenaD La frontera entre el empleo domestico y el trabajo
profesional de cuidados en çrasilD Pistas y correlatos del proceso de mercantilizaciónD
Sociología del Trabajo- vD HO- /:hO- pD E6/ED
qisponível mediante requisiçãob httpbíímigreDmeíuiqPV

MéRQUQS- QduardoD Urban Poverty- Segregation and Social Networks in São Paulo and
Salvador- çrazilD International Journal of Urban and Regional Research *Print)- vD h- pD nía6nía-
/:hOD qisponível mediante requisiçãob httpbíímigreDmeíuiqNf

MéRQUQS- Qduardo ;esar LeãoD Notas sobre a política e as políticas do urbano no çrasilD
São Paulob Centro de Estudos da Metrópoleã Working Papers SerieD ND hHí/:hO- êSSNb
/hEE6V:hCb /:hOD qisponível emb httpbíímigreDmeíuiqQy

kOqOY- Samuel Ralize deD Muito além da lata de lixo: a construção da política pública e a
organização do mercado de limpeza urbana no município de São PauloD qissertação de
Mestrado em ;iência PolíticaD waculdade de wilosofia- Letras e ;iências Yumanas-
Universidade de São Paulo *USP)- /:hC *4)D qisponível emb httpbíímigreDmeíuiqRa

SéRUQ- çetinaD Grandes projetos urbanos e a governança de metrópoles: o caso do Porto
Maravilha do Rio de JaneiroD qissertação de Mestrado em ;iência PolíticaD waculdade de
wilosofia- Letras e ;iências Yumanas- Universidade de São Paulo *USP)- /:hC *4)D
qisponível emb httpbíímigreDmeíuiqRQ

SêLVé- Patrick ;unhaD O poder legislativo municipal: estruturaã composição e produçãoG
qissertação de Mestrado em ;iência PolíticaD waculdade de wilosofia- Letras e ;iências
Yumanas- Universidade de São Paulo *USP)- /:hL *4)D qisponível emb httpbíímigreDmeíuiqSg

*4) Não divulgado nas edições anterioresD

série de textos para discussão

teses e dissertações

http://migre.me/uiDLr
http://migre.me/uiDMz
http://migre.me/uiDNP
http://migre.me/uiDPm
http://migre.me/uiDPV
http://migre.me/uiDNf
http://migre.me/uiDQy
http://migre.me/uiDRa
http://migre.me/uiDRE
http://migre.me/uiDSg
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