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REVISTA DE DIREITO DA CIDADE
Editorial para o vol. 09-3 (2017)
A Revista de Direito da Cidade, revista classificada pelo MEC/CAPES como Qualis A1,
Direito e cadastrada na Web of Science, tem o prazer de informar a todos os seus leitores que
foi cadastrada no COBISS (Virtual Library of Slovenia), portal que congrega mais de 500
bibliotecas

eslovenas,

na

República

da

Eslovênia,

no

Leste

Europeu

(ver

em:

http://cobiss6.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=99999&rid=525904409&fmt=1
1&lani=si).
Publicamos nesse número o artigo “Dibujar un discurso ¿Cómo se diseña la noción del
riesgo en los mapas institucionales?” do Professor

Felipe de Alba,

Professor Titular da

Universidad Autónoma Metropolitana Cuajimalpa, México, membro do Conselho Editorial da
Revista de Direito da Cidade e do Professor Georges Farina, Professor da Sciences Po,
considerada a mais influente instituição acadêmica em ciências sociais e políticas da França.
Esse artigo “Dibujar un discurso ¿Cómo se diseña la noción del riesgo en los mapas
institucionales?” contém uma proposta de análise dos discursos institucionais sobre o risco
(hidrológico). Se aportam elementos de análise de como se constrói o risco, sua definição no
corpus teórico producido por algunas instituições, e, específicamente, no caso das inundações
no município de Valle de Chalco, Estado de México. Se busca a representação, a ação de poder,
na qual a formulação de uma noção de risco é entendida como um exercício de ação política, da
representação de poder através de ferramentas (representações gráficas) cuja cientificidade
deve estar longe da discussão pública, ou, no seu caso, se sobrepor a ela.
Como nos números anteriormente publicados, no presente volume 09, número 03,
publicamos 20 (vinte) artigos inéditos, sendo 05 artigos de professores estrangeiros: o já citado
“Dibujar un discurso ¿Cómo se diseña la noción del riesgo en los mapas institucionales?” do
Professor

Felipe de Alba,

Professor Titular da Universidad Autónoma Metropolitana

Cuajimalpa, México, membro do Conselho Editorial da Revista de Direito da Cidade e do
Professor Georges Farina, Professor da Sciences Po, França; “Globalización, neoliberalismo y
sistemas de salud” de Ruslan Posadas Velázquez, doutor em Ciencias Políticas y Sociales pela
UNAM e professor investigador da Academia de Ciencia Política y Administración Urbana da
Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) e de Jenni Andrea Ibarra Carbajal,
doutora em Ciencias Políticas y Sociales pela Universidad Nacional Autónoma de México –
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UNAM e especialista no sistema de saúde mexicano, com ampla experiência na administração
pública federal; “Una revisión de la investigación sobre justicia ambiental urbana en
Latinoamérica” de José Mario Mayorga Henao, sociólogo, Magister en Planeación Urbana e
Magister en Geografía, Profesor catedrático do departamento de arquitetura da Pontificia
Universidad Javeriana, Colômbia; “La exclusión del inmigrante en el proceso de determinación de
sus derechos” da Professora Emilia Santana Ramos, Professora de Filosofia do Direito na
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria e Doctora en Derecho por la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria, Espanha; “Degradación ambiental en los márgenes urbanos. Los
efectos sociales de una orden de relocalización en un barrio popular de Buenos Aires” de Andrés
Scharager, doutorando em ciências sociais e docente da Facultad de Ciencias Sociales da
Universidad de Buenos Aires, Argentina.
Em nossa Seção Ensaios publicamos 04 (quatro) ensaios inéditos: “A logística reversa do
pós-consumo como expressão da função social da empresa”, de Paulo Roberto Pereira de Souza,
Professor Titular do Programa de Mestrado em Direito da Universidade de Marília - UNIMAR,
Marília, São Paulo e de Jordana Viana Payão, Mestre em Direito pela Universidade de Marília UNIMAR; “A concretização dos direitos humanos e a questão dos aglomerados subnormais nas
cidades brasileiras” de Elenise Felzke Schonardie, doutora em Ciências Sociais e Professora do
Programa de Pós-Graduação Mestrado em Direitos Humanos da Universidade Regional do
Noroeste do Rio Grande do Sul – UNIJUI; “Remoção de favelas” do Professor Ricardo César
Pereira Lira, professor emérito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ; e, por fim,
“Corrupção, urbanismo e improbidade administrativa: um estudo de caso” de Rogério Gesta
Leal,

Doutor em Direito pela UFSC e UBA, Professor Titular da UNISC e da FMP e

Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul e de Carla Luana da Silva,
mestranda em Direito na Universidade de Santa Cruz do Sul - UNISC.
Nesse

número

da

Revista

ampliamos

também

nosso

corpo

de

nossos

pareceristas/avaliadores, com a inclusão de muitos Professores, de inúmeros Estados do país e
também de muitos professores estrangeiros.
Publicamos ainda, para consulta imediata dos leitores, os links dos diversos indexadores
nacionais e internacionais de Revistas e periódicos onde nossa Revista de Direito da Cidade está
indexada.
Agradecemos, como sempre, a todos os leitores, autores, avaliadores e colaboradores
pela colaboração e confiança e pelo sempre excelente trabalho realizado. Lembramos sempre
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que as submissões para a Revista de Direito da Cidade são permanentes e devem ser realizadas
pelo sistema, diretamente na página da Revista.
Boa leitura a todos!
Mauricio Mota
Editor da Revista de Direito da Cidade
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