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Este número compila contribuições que retratam distintas
regionalidades e contempla um dos objetivos deste periódico e do
Programa de Mestrado em Gestão e Desenvolvimento Regional da
Universidade de Taubaté, que consiste em compreender os processos
de desenvolvimento das regiões, para subsidiar a elaboração de teorias
e sistematizar modelos, contribuindo assim para a abordagem
científica do desenvolvimento.
O primeiro artigo apresenta um panorama dos consórcios
intermunicipais do Rio Grande do Sul, iniciativas para a gestão do
desenvolvimento localizado, e mostra os avanços e lacunas a serem
superadas nessa forma de cooperação.
A reorganização espacial urbana decorrente da expansão e
valorização imobiliárias é assunto do segundo texto, apresentando os
casos de municípios do Vale do Paraíba.
O terceiro artigo analisa o processo de inovação em micro e
pequenas empresas de materiais e equipamentos para uso odontológico
no Município de Araraquara-SP.
O texto seguinte traz uma análise comparada de casos de
desenvolvimento local, instigando a reflexão sobre as distintas
dinâmicas das regiões e fomentando a discussão sobre a existência ou
não de paradigmas e/ou modelos de desenvolvimento das localidades.
Uma sistematização das diferentes abordagens espaçorelacional de organização da produção em estudos de atividades de
produção agroindustrial no Brasil é apresentada no quinto artigo, que
muito contribui para a compreensão conceitual sobre o tema.
Uma abordagem etnográfica de uma comunidade de pequenos
agricultores evidencia as práticas de utilização de agrotóxicos e a
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percepção de risco entre fumicultores, revelando a necessidade de
elaboração de políticas públicas para comunidades rurais.
O texto seguinte faz uma reflexão acerca do modelo de política
de desenvolvimento sustentável no Estado do Amazonas, uma região
passível de estudos por sua representatividade e que busca ainda
soluções em busca da sistentabilidade ambiental, social e econômica.
O oitavo artigo aborda o processo de aprendizado de alunos do
ensino fundamental de Campo Grande-MS, sobre o baixo Pantanal, na
sub-região do Negro, fomentando a idéia de que o processo ensinoaprendizagem é um dos aspectos a observar sob a óptica do
desenvolvimento.
O último artigo, contemplando o enfoque em gestão que faz
parte do escopo deste periódico, descreve e compara o processo de
decisão sobre a aquisição de sistemas no padrão Enterprise Resources
Planning – ERP - em duas diferentes empresas do setor químico, que
atuam em mercados distintos e, dada a natureza dos seus produtos,
possuem diferentes abordagens de mercado.
Por fim, a sessão comunicação apresenta os resultados de uma
pesquisa que buscou apreender percepções e traçar o perfil de
catadores, numa cidade da Fronteira-Oeste do RS.
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