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‘Apagão’ logístico torna Brasil
menos competitivo no mercado 

Estudo desenvolvido pela engenheira agrônoma Andréa Leda Ramos de Oliveira no Instituto de Economia (IE) revela que as limitações da logística brasileira, sobretudo 
no que diz respeito à armazenagem e ao transporte, colocam o país em desvantagem na disputa pelo mercado internacional, constituindo um entrave para a exportação de 

grãos e de produtos considerados diferenciados. O trabalho resultou em tese de doutoramento orientada pelo professor José Maria da Silveira. Página 3 

Programa
detecta nuances

em redes
ecológicas

Página 2

Ações da 
FOP previnem

câncer
de boca

Página 4

Um novo
método para
a produção

de nanocanais
Página 6

O crédito
sem freio

da indústria
automobilística

Página 9

A arte de
contar

histórias na
sala de aula

Página 11

Foto: Moacyr Lopes Júnior/Folhapress

Pedro Nava, ‘um modernista no antiquário’
Tese de Júlio de Souza Valle Neto, defendida no Instituto de Estudos da Linguagem (IEL), situa a obra do memorialista mineiro Pedro Nava 

(1903-1984) no âmbito do Modernismo. O estudo revela, por exemplo, que algumas das contradições encontradas nos textos de Mário 
de Andrade também podem ser percebidas nas Memórias de Nava, cuja publicação ocorreu cinco décadas depois que a Semana de 22. 
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Contêineres empilhados no porto de Santos: estudo aponta que operacionalização das cargas é problemática 
em razão da falta de equipamentos, excesso de burocracia e carência de mão de obra especializada
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