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O CaderNAU-Cadernos do Núcleo de Análises Urbanas chega ao
número sete em sete anos. Com gênese em uma experiência coletiva entre
estudantes de graduação, de pós-graduação e pesquisadores no então
Laboratório de Geografia do Departamento de Geociências, o CaderNAU
tornou-se um periódico com corpo editorial nacional e passou a receber artigos
que são resultados de pesquisa realizadas por pesquisadores brasileiros com
múltiplos enfoques e recortes. Com o apoio do Instituto de Ciências Humanas e
da Informação (ICHI), o CaderNAU número 6 referente ao ano de 2013 foia
avaliado com B3 no QualisCapes. Mantendo o processo de qualificação o
CaderNAU 7 está no tradicional formato impresso e inserido no portal de
periódicos da instituição (http://www.seer.furg.br/).
A nova apresentação esta combinada com a conformação do alcance do
periódico. O CaderNAU número 7 é o primeiro que inclui um artigo de
pesquisadores estrangeiros. Esta condição está ligada com uma temática
significativa para o desenvolvimento brasileiro e a filosofia da FURG: as
interações entre a logística portuária e as cidades. José Vargas-Hernadez e
Manuel Rocha da Universidad de Guadalajara (México) discutem as
possibilidades de um projeto regional que permita a articulação institucional
para garantir eficácia entre as cadeias produtivas regionais, o mercado interno
e a qualidade dos empregos com base no porto mexicano de Manzanillo no
Oceano Pacífico.
Os cinco artigos seguintes estão centrados no principal foco do
periódico: a diversidade das leituras das dinâmicas da sociedade urbanoindustrial nas diversas escalas. O professor Luiz Fernando Mazzini Fontoura da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), aborda as relações
entre a modernização da agricultura e a urbanização na Campanha do Rio
Grande do Sul. A temática das chamadas cidades médias esta presente no
estudo sobre o município de Sobral no Ceará no artigo de Juscelino Gomes

Lima da Universidade Estadual Vale do Acaraú. A habitação como tema
urgente para a sociedade brasileira esta no artigo de Gerusa Gonçalves Moura
e Leilaine Ferreira da Universidade Federal de Uberlândia, com uma análise do
Plano Nacional de Habitação e em especial do Programa Minha Casa, Minha
Vida. Uma parte das dinâmicas internas das cidades está contemplada nos
artigos de Luciano Pedroso da UFRGS sobre os espaços públicos de Porto
Alegre e de Emanuela F. Wenning da Universidade Federal de Santa Catarina
(UFSC) acerca da centralidade intra-urbana em Blumenau no estado
catarinense.
A análise da dinâmica econômica hegemonizada pelas grandes
corporações e suas conexões com as transformações regionais e urbanas esta
contemplada pela análise das ações da Moto Honda da Amazônia realizada
por Elias O. Moraes e Ricardo B. Nogueira da Universidade Federal do
Amazonas (UFAM).
O CaderNAu n°7 encerra com três artigos que ampliam os temas do
periódico. A abordagem das dimensões culturais presente desde a formatação
do Núcleo de Análises Urbanas em 2002 com certificação da FURG e registro
no diretório de grupos de pesquisas do Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico (CNPq). Assim, música e cidade são estudados em
Nilópolis no estado do Rio de Janeiro por Enderson A.A. Albuquerque,
professor em escolas municipais do estado fluminense; religião e cidade estão
presentes no texto de Karina A.G.Meneses da Universidade do Estado do Rio
de Janeiro (UERJ); os impactos da rápida transformação de uma localidade
majoritariamente rural com a vida baseada na pesca artesanal no estuário da
Laguna dos Patos em suas aproximações e afastamentos com núcleos
urbanos importantes do sul do Brasil são desenhados por Jualiano Loureiro e
Tatiana Pimpão da FURG.
O conjunto com dez artigos revela a confirmação da tendência na
diversificação das temáticas do CaderNAU e a atenção recebida por
pesquisadores espalhados no território brasileiro: publicamos artigos enviados
de seis estados e de sete instituições distintas.
Nossos agradecimentos especiais para os colaboradores que enviaram
suas contribuições, aguardaram os ritos da submissão num periódico que
afirma seus passos. Por último, reafirmamos a gratidão com os colegas que

aceitaram o desafio e o trabalho de colaborar no conselho editorial e
reafirmamos uma manifestação especial com a direção do ICHI-FURG, através
da diretora Derocina S. Campos e com a administração superior da FURG,
que articula e organiza a implantação do Sistema Eletrônico de Editoração de
Revista da FURG para qualificar as revistas da instituição com o esforço e
qualidade do trabalho da professora Angélica D. C. Miranda da área de
Biblioteconomia do ICHI.
Deixamos o convite para a leitura do CaderNAU e a inserção de artigos
para a avaliação, pois no encerramento deste número, estamos trabalhando
para os próximos números.

