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Feliz 2018! 

 

Lá bem no alto do décimo segundo andar do Ano 

Vive uma louca chamada Esperança 

E ela pensa que quando todas as sirenas 

Todas as buzinas 

Todos os reco-recos tocarem 

Atira-se 

E 

— ó delicioso vôo! 

Ela será encontrada miraculosamente incólume na calçada, 

Outra vez criança... 

E em torno dela indagará o povo: 

— Como é teu nome, meninazinha de olhos verdes? 

E ela lhes dirá 

(É preciso dizer-lhes tudo de novo!) 

Ela lhes dirá bem devagarinho, para que não esqueçam: 

— O meu nome é ES-PE-RAN-ÇA...

Mário Quintana

Restauração de mobiliário

http://mailchi.mp/c29023d55aa4/bu-16-quais-so-as-novas-1292437?e=bbbd69acd6


O tempo e uso são condicionantes para a depreciação de qualquer bem móvel. Os moveis
das Bibliotecas também estão sujeitos ao mesmo processo. Visando diminuir este impacto
nos ambientes de estudos da Biblioteca Central, foi analisado o estado de conservação das
cadeiras de uso coletivo dos usuários e verificou a necessidade de restaurar parte do
conjunto. Neste primeiro momento foram restauradas 156 cadeiras e disponibilizadas entre
os Setores Bellatrix e CETD.

Mudança de servidores 

Scott Rocco Dezorzi volta a fazer parte da equipe da Biblioteca Universitária. Scott ficará
lotado na BU e localizado na Biblioteca Setorial do CCSM, no lugar do servidor Almiro
Geraldo Albino que retorna ao CCS. Agradecemos ao Miro pela parceria destes anos e
desejamos boas vindas ao Scott.

Multa por atraso na entrega de teses e dissertações

Foi alterada, pela Resolução Normativa nº 18/2017/CC, de 16 de novembro de 2017, a
multa para entrega de Teses e Dissertações. O valor ficou fixado em R$ 5,00 com prazo
máximo de 180 dias de cobrança, após esse período será expedido um boleto para
pagamento. Caso não seja quitado dentro do prazo, o devedor será inscrito em dívida
pública da União.

Agenda de Reuniões 

Reunião: Comissão de Gestão do Conhecimento 
Data e hora: 15, 22 e 29 de janeiro de 2018, das 10h às 12h 
Local: Sala de Reuniões da Direção 



Reunião: Conselho Consultivo da BU 
Data e hora: 26 de jaeiro de 2018, das 10h às 12h 
Local: Sala Harry Laus 

Reunião: Comissão de Comunicação e Marketing 
Data e hora: 24 de janeiro de 2018, das 10h às 12h 
Local: Sala de Reuniões da Direção 

*A agenda fica disponível também no mural da Biblioteca Central.

É festa! 

Confira quem são os próximos
aniversariantes: 

05/01 - Valdinete M. B. do Nascimento
(BC) 

08/01 - Yara Menegatti (BC) 
15/01 - Pedro de Souza Martins (BC) 

Parabéns!
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