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Palavra do Presidente

possam conhecer e entender
mais sobre biblioteca e
sobre a importância desta
classe para a sociedade. A
profissão e as conquistas da
categoria, ao longo dos 50
anos, advêm de muita luta e
persistência. Mesmo assim
continua sendo a leitura de
alegria, evolução, mudanças
e de adaptações.
Entre os hebreus, jubileu
era
uma
festividade
realizada de cinquenta em
cinquenta anos, onde se
comemorava a remissão da
servidão, das dívidas e das
culpas. Assim, também em
nossa profissão, podemos
dizer que passamos por
provações e temos vencido

cada uma, dia após dia,
com garra e determinação.
E com muito orgulho, você
e eu, podemos dizer que
também fazemos parte
desta história.
As discussões no que
concerne o futuro da
profissão não cessaram,
porém almejamos que
nos próximos 50 anos os
bibliotecários de todo o país
sejam reconhecidos como
os profissionais capazes
de oferecer igualdade
no acesso à informação
em áreas vitais como a
educação, a ciência e a
tecnologia.
Partindo assim para
o que mais interessa: o
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O ano de
2015
será
lembrado
com alegria
por todos nós, pelo grande
marco do Jubileu de Ouro
da Regulamentação da
Profissão de Bibliotecário.
Este momento que é o
quinquagésimo aniversário,
um aniversário solene,
do exercício legal de uma
profissão admirável.
O dia 17 de agosto de
2015 foi muito especial para
a classe dos bibliotecários,
fazendo com que as pessoas

fortalecimento da educação
em nosso país.
Abraços,
Antônio José Oliveira Silva
Presidente do CRB-1
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RECUPERANDO A HISTÓRIA DA CARTOGRAFIA
POR MEIO DA PRESERVAÇÃO

O Departamento Nacional de
Produção Mineral – DNPM, autarquia
vinculada ao Ministério de Minas
e Energia, firmou um acordo de
cooperação de digitalização,
inicialmente, de 239 mapas históricos
com o Arquivo Público do Distrito
Federal – ArPDF. Os pesquisadores e
interessados terão acesso ao acervo
por meio do sítio do DNPM na
Internet, sendo os mapas específicos
do Distrito Federal e do Estado de
Goiás disponibilizados, também, no
sítio do Arquivo Público do Distrito
Federal.
A parceria entre as instituições
citadas não prevê a aplicação de
recursos financeiros por nenhuma
das duas instituições. O processo de
trabalho será executado em fases.
A primeira fase compreenderá a
identificação dos mapas históricos
e a sua digitalização. A fase
seguinte compreenderá a pesquisa
documental e bibliográfica para
edição de um Atlas.
Como contrapartida aos serviços
prestados pelo Arquivo Público do
Distrito Federal, o DNPM oferecerá
a cópia digital de cada mapa

digitalizado e o acesso aos mapas
do Estado de Goiás e do Distrito
Federal para compor o acervo de
cartografia histórica do Estado de
Goiás que o Arquivo Público mantém.
Entretanto, a disponibilização de
acesso ao público em geral as cópias
digitalizadas pelo ArPDF depende de
autorização do DNPM.
A cartografia em questão data
dos séculos XIX e XX, e apresentam
idades variadas de publicação, sendo
o mais antigo de 1861. Ela dispõe de
informações importantes que podem
ser recuperadas sobre a autoria dos
documentos, uma vez que há autores
ilustres, como Alberto Lamego e, até
mesmo, informações técnicas sobre a
confecção dos mapas, levantamentos
de campo, sondagens, além das
características históricas. A caligrafia
e a toponímia utilizadas para fazer
referências ao relevo e às localidades
merecem atenção. Ressalta-se que
alguns mapas e cartas apresentam
características artísticas para
representar serras, escarpas e
outros elementos da geomorfologia
brasileira.
A partir de um levantamento

realizado, até julho de 2015,
foram identificados vários
mapas e cartas, na Biblioteca do
DNPM, que retratam diversos
temas, tais como, geologia,
hidrografia, vias férreas,
divisões administrativa,
judiciária e mineralogia, em
diversas extensões, desde
áreas restritas à completa
extensão territorial nacional.
A autoria dos mapas também
demonstra a variedade dos
produtos cartográficos, uma
vez que há registros do Serviço
Geográfico do Exército, Serviço
Geológico e Mineralógico do
Brasil, Comissão Geográfica
e Geologica de Minas Gerais,
Marinha do Brasil, Divisão de
Geologia e Mineralogia do
DNPM, Comissão Geográfica
e Geologica, Departamento
Nacional de Estradas de
Ferro, Conselho Nacional de
Geografia, entre outros.
É importante ressaltar a Lei
Orgânica do Distrito Federal,
inciso V, art. 248, o qual garante
a ação do Poder Público
em políticas articuladas
por meio de permanente
intercâmbio com instituições
congêneres, que assegurem
o desenvolvimento cultural
do Distrito Federal, mediante
a constituição, preservação e
revitalização de bibliotecas,
museus e arquivos de âmbito
nacional e regional.
Nesse contexto, o Arquivo
Público do Distrito Federal
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criou a Gerência de Cartografia
– GCART a fim de desenvolver
atividades no campo da
cartografia. À GCART cabe
inventariar a cartografia
histórica do Distrito Federal e
de Goiás, agregar ao seu acervo
reprodução digital das cartas
(mapas) sobre Goiás e Distrito
Federal que se encontre em
toda e qualquer instituição
pública ou privada do Distrito
Federal e da Região Integrada de
Desenvolvimento Econômico
(RIDE), especialmente dos
municípios de Planaltina,
Luziânia e Formosa, cujo
território o Distrito Federal foi
constituído. Promover o estudo,
a divulgação e o acesso do
acervo cartográfico adquirido
por meio de recolhimento,
doação e/ou cópia digital
e propor parcerias a fim de
digitalizar acervos cartográficos
da região do Centro-Oeste,
mapas nacionais temáticos hidrografia, geologia, fauna,
flora, relevo, pertencentes a
outras instituições.
Em junho deste ano o servidor

Márcio Rezende, que à
época era Coordenador,
inscreveu o projeto no VI
Simpósio Luso-Brasileiro
de Cartografia Histórica,
que acontecerá na
cidade de Braga em
Portugal, entre os dias
4 e 7 de novembro
de 2015. O evento é
uma continuidade dos
encontros bianuais
(Rio de Janeiro 2005,
Lisboa 2007, Ouro
Preto 2009, Porto 2011,
Petrópolis 2013) e que
reúne investigadores,
professores e estudantes
interessados
na
Cartografia Histórica e
na história da Cartografia
comum a lusos e
brasileiros.
O
Simpósio
apresenta-se como
evento de necessária
continuidade e consolidação,
mas também como oportunidade
para incentivar o incremento de
contributos de e sobre outros
países de língua oficial portuguesa.

Portanto, podemos afirmar que a
sociedade em geral e o setor mineral
em particular serão beneficiados
com mais uma fonte de informações
sobre a História do Brasil.

EQUIPE ENVOLVIDA
Ana Jesuína Rabelo, Douglas Miranda Gregório; Sílvia Alves da Silva - DGADM – Biblioteca.
Márcio Marques Rezende, Eric Lennon Lourenço Pasche (estagiário) - DIPLAM – Coordenação de Distritos
Mineiros.
Sandra Pedrosa; Ângelo dos Santos; Luiz Paulo Beghelli Junior; Inara Barbosa - CGTIG – Geoprocessamento.
Elias Manoel da Silva e Wilson Vieira Júnior - Gerência de Cartografia e Coordenação do Arquivo Histórico/
Arquivo Público do Distrito Federal.

CURIOSIDADE
O DNPM possui uma biblioteca aberta ao público com extensa bibliografia especializada em geologia
e mineração. Além disso, em seu domínio, há um acervo cartográfico que representa a história do
conhecimento do território brasileiro e da atividade mineral nacional. Assim, o acordo inclui os
documentos de interesse do Arquivo Público do Distrito Federal, como mapas históricos do CentroOeste, ou mesmo nacionais que trazem informações sobre hidrografia, geologia, fauna, flora, relevo,
da região goiana onde foi implantado o Distrito Federal.

Por – Lyzy Rayla | Assessora de Comunicação CRB-1
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A INSTAURAÇÃO DE PROCESSO
ÉTICO-DISCIPLINAR PELOS CRBS
PARA APURAÇÃO DE INFRAÇÃO
DECORRENTE DO INADIMPLEMENTO
A inadimplência de anuidades
e débitos junto aos conselhos de
fiscalização profissional, incluindo
os CRBs, sempre existiu pelos mais
diversos motivos. Entretanto, há
algum tempo o CRB da 1ª Região
vem instaurando processos
ético-disciplinares motivados
justamente pela inadimplência
de anuidades
e
outras
obrigações, o
que tem sido
censurado
por alguns
profissionais
de diversas
áreas e até por
membros do
C F B. A l g u n s
c r í t i c o s
argumentam
que a cobrança
de débitos de
anuidades e
afins por meio
de processo
ético-disciplinar fere o princípio
da legalidade. Contudo, o CRB1
não tem concordado com tal
posicionamento.
Sobre a possibilidade de
instauração de processo, constam
no art. 81 do Regimento Interno
do CRB da 1ª Região, devidamente
aprovado pela Resolução
62/2004 do CFB, a competência
e procedimento para instauração
e apuração de falta ética pela

Comissão de Ética Profissional.
Não obstante, merece menção
também os artigos 9º e seguintes
da Resolução 399/93 do CFB, os
quais autorizam a instauração
de processo ético ex officio por
simples iniciativa de qualquer
Conselheiro ou Fiscal do Conselho.
Inequívoca, portanto, a legalidade

do procedimento adotado pelo
CRB1 no que tange à instauração
de processos ético-disciplinares.
Ultrapassada explanação
procedimental, passa-se a
expor os argumentos pelos
quais entendemos equivocado
o entendimento de que o CRB
1ª Região estaria instaurando
processo ético disciplinar
administrativo com mérito
específico para a cobrança de

anuidades e taxas não adimplidas
pelos profissionais nele inscritos.
Conforme artigo 38 da Lei
9.674/98, “A falta do competente
registro, bem como do pagamento
da anuidade, caracterizará o
exercício ilegal da profissão
de Bibliotecário”. Com igual
inteligência, o inciso IV do artigo
39 do mesmo
diploma legal
inclui, dentre
as infrações
disciplinares,
a falta de
pagamentos
aos CRBs, das
contr ibuições
a que está
obrigado o
profissional
bibliotecário.
D i t o
isso, cumpre
destacar que,
ao contrário do
que se pensa, os
procedimentos ético-disciplinares
instaurados pelo CRB1 possuem
um único mérito, qual seja,
apuração da falta ética-disciplinar
(inadimplência fundamentada
nos dispositivos legais já citados),
e a consequente aplicação ou não
de penalidade prevista no rol do
artigo 42 da Resolução 399/93 do
CFB, e também no artigo 40 da Lei
9.674/98.
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Na prática, a instauração do
processo ético para aplicação
de penalidade decorrente do
inadimplemento tem se mostrado
uma ferramenta eficiente na
redução de inadimplência. Isto
porque, por diversas vezes, antes
do julgamento do processo ético
pelo Plenário, o CRB1 é procurado
pelo profissional para negociar e
regularizar sua situação, e, por
fim, adimplir suas obrigações.
Uma vez celebrado o acordo
e regularizada a situação do
profissional, antes do julgamento
pelo Plenário, ocorre a perda do
objeto do processo ético, não
havendo razão para aplicação da
penalidade.
Nota-se, portanto, que o
mérito dos processos éticodisciplinares não é a cobrança,
mas tão somente aplicação
de penalidades, salvo em caso
de perda do objeto antes do
julgamento pelo Plenário.
Assim, a instauração de
processo ético-disciplinar e
aplicação de penalidade, inclusive
de multa, não isenta o profissional
do pagamento de seus débitos,
os quais permanecem exigíveis
por meio da cabível Execução
Fiscal, ao mesmo tempo em
que a quitação do débito após
à aplicação de penalidade
decorrente do processo ético não
afasta aplicação desta.
Não obstante, diante do
mencionado fato de que a grande
maioria dos inadimplentes
procura regularizar sua situação
junto ao CRB1 antes do julgamento
pelo Plenário, pode-se dizer que a
celeridade é mais um argumento
em favor do processo ético em
razão da notória morosidade do
Judiciário em solucionar conflitos.
Noutro giro, pode-se dizer
que preterir a via administrativa
em prol da via judicial (Execução

Fiscal) para recebimento de
débitos oneraria ainda mais o
profissional inadimplente, uma
vez que não possui capacidade
postulatória, sendo obrigado
a contratar advogado para
representá-lo nos autos do
processo de Execução.
Por fim, pode-se dizer que
a redução na inadimplência
fomenta a efetividade da
atividade fim do CRB1, que é
fiscalizar o exercício da profissão
e assegurar que não exista uma
única biblioteca sem profissional
bibliotecário, resgatando o
impor tantíssimo papel do
profissional em benefício da
sociedade e das futuras gerações.
Conclui-se, portanto, pela
legalidade do procedimento
ético-disciplinar para apuração
de infração à legislação que
rege a profissão e aplicação de
penalidades autorizadas em lei,
uma vez que o mérito do processo,
como demonstrado, não se
confunde com qualquer cobrança
de taxa, anuidades ou quaisquer
débitos ordinários. Ademais,
soluções extrajudiciais têm sido
consideradas mais eficazes,
benéficas e menos onerosas tanto
para o profissional, como para o
CRB, o Estado e própria sociedade,
não sendo crível o repúdio a tal
prática.

3ª Edição – CRB-1 em Revista | Setembro 2015

Dr. Isley Dutra
Assessor Jurídico do CRB1,
Professor Universitário no Curso
de Direito, Advogado e Sócio
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CURSO FUNDAMENTOS DA
BIBLIOTECONOMIA DE LIVROS RAROS

IV SIMPÓSIO BRASILEIRO DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SBTI

As inscrições para o curso “História do Livro das
Bibliotecas: fundamentos da Biblioteconomia
de livros raros” estão em ritmo acelerado e
restam poucas vagas. O encontro ocorre de 14 a
16 de outubro na Biblioteca Nacional, das 9h às
17h, no Auditório Machado de Assis. Para obter
mais informações, entre em contato com pelo
e-mail planor@bn.br ou ligue (21) 2220-2588.
its use.

O SBTI 2015 é um evento com foco em
Sistemas de Informação, Tecnologia da
Informação e Gestão da Informação sob uma
visão multidisciplinar, envolvendo campos
de conhecimento onde a informação e as
tecnologias sejam pesquisadas de forma
complementar. A Coordenação do Simpósio
e demais parceiros terão a honra de recebêlos, de 14 a 16 de outubro de 2015. Para mais
informações, acessem www.sbti2015.com.br.

WORKSHOP: PRESERVAÇÃO DIGITAL

PAINEL BIBLIOTECONOMIA EM SANTA
CATARINA
Acontecerá nos dias 13 e 14 de novembro
de 2015 o 33º Painel Biblioteconomia em
Santa Catarina. O tema deste ano é “Além
das paredes das bibliotecas: evolução
da atuação bibliotecária nos últimos 40
anos”. Evento estadual promovido pela
Associação Catarinense de Bibliotecários
desde 1982. Confira o site do evento:
https://33painelbiblioteconomia.wordpress.
com/
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De 19 a 23 de outubro de 2015 (carga horária: 40
horas) - USP, FFCLRP, Campus de Ribeirão Preto
– São Paulo. Número de vagas: 20. Inscrição:
gratuita. Possibilidade de hospedagem na Casa
de Hospede, Campus USP em Ribeirão Preto.
Público alvo: profissionais (bibliotecários,
analistas de sistemas e/ou outros perfis)
atuando em projeto de digitalização e/
ou de preservação (como responsáveis
ou colaboradores) com a participação de
biblioteca preferencialmente de instituição não
privada (pública, escolar ou universitária).

CIBES 2015: CONGRESSO IBEROAMERICANO DE BIBLIOTECAS
ESCOLARES
O CIBES 2015 - Congresso Ibero-Americano de
bibliotecas escolares é fruto da cooperação
entre linhas de investigação sobre competência
informacional/alfabetización em información e
bibliotecas escolares, lideradas por Helen de
Castro S. Casarin (Unesp) e Miguel Ángel Marzal
(UC3M, Espanha). Tem como objetivo reunir
pesquisadores e profissionais interessados na
temática da biblioteca escolar para refletir e
compartilhar experiências sobre o tema. Mais
informações sobre o CIBES 2015 Espanha
acesse: http://www.cibes2015.info/

CONGRESO INTERNACIONAL
LECTURA 2015: PARA LEER EL XXI
27 de outubro de 2015 - 31 de outubro de 2015.
Website: http://www.ibbycuba.org/congreso_
lectura/
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ARENAS
O OURO E O BOLO
COLUNA DE CRISTIAN SANTOS

                                   

                                    
E quanto ao jubileu de ouro? Pelos
lados da Esplanada, tudo saiu nos
conformes. Para os indiferentes e
ausentes, ofereço os meus pêsames.
Ficaram sabendo do bolo? Ah, o
bolo! Desprezei a empadinha de
legumes e devorei, sem culpa, três
fatias da iguaria suculenta. Mas o
prato principal foi servido bem mais
cedo, e em forma de discurso, nos
salões e auditórios do Congresso
Nacional. Vozes diluídas em sorrisos,
demandas e silêncios.
Emocionei-me, já cedinho, com
a chegada dos colegas à Câmara.
Subindo as escadarias de acesso ao
Salão Verde, traziam em seus olhares
e sotaques as venturas e desventuras
dos tantos ‘Brasis’ que, de forma
consciente ou não, aspiram por mais
bibliotecas e cidadania.
Logo que transpus a porta do
Plenário, lancei um riso vitorioso para
o Melquisedeque, um antigo colega
de profissão que adora repetir,
como um papagaio treinado, que
bibliotecário só se reúne uma vez
por ano, no dia 12 de março, para
rever os amigos e ganhar calorias. E

naquela manhã de segunda, vazia
de deputados, as cadeiras estavam
todas preenchidas para a Sessão
Solene em homenagem aos 50 anos
de regulamentação da profissão.
Acabei faturando, a título de aposta,
um belíssimo exemplar de A Divina
Comédia, traduzida por João Zeller.
Pobre, Melquisedeque!
Apoiado em uma das pilastras
laterais e investido do espírito
moscoviciano, observei o burburinho
criado lá no miolo do Plenário da
Câmara. Constatei, amargamente,
que a Biblioteconomia brasileira
continua tendo sexo. Recordei-me
que, segundo o Banco Interamericano
de Desenvolvimento, o salário das
mulheres brasileiras é 30% menor
que o dos homens. Não me fiz de
rogado: lancei um olhar devotado ao
Crucificado da parede do Plenário,
implorando que concedesse ao
Brasil varonil uma Biblioteconomia
andrógina. Também notei que os
colegas da velha guarda, semelhante
aos legionários romanos, ocupavam
as primeiras filas do plenário e
os mais jovens se colocaram,
respeitosamente, no fundo. Parcela
substancial da manhã foi consumida

em homenagens, o que me pareceu
bastante justo. Afinal de contas,
como bem ressaltou Jean-Jacques
Rousseau, “embora a memória e o
raciocínio sejam duas faculdades
essencialmente diferentes, uma só
se desenvolve completamente com
a outra”.
Os discursos proferidos foram
um show à parte. Não me refiro,
exatamente, ao uso e combinação
das palavras, nem ao tom
laudatório adotado. Na verdade,
creio que, no fundo, deputados e
senadores acabaram reproduzindo
o s p re d i c a d o s c o m u m e n t e
atribuídos a nós pela sociedade
brasileira. Teimosamente, o Brasil
– independentemente do gênero,
cor, classe e partido – continua nos
encarando como guardiões do saber,
custodiadores de documentos e
mantenedores da memória coletiva.
Embora lamente muitos os títulos
canhestros, havia algo de saboroso
naquelas falas parlamentares, quase
todas enviadas por meio de vídeos
ou de mensagens.
O presidente da Câmara,
deputado Eduardo Cunha (PMDB/
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RJ), por exemplo, enfatizou o papel
fundamental do bibliotecário na
construção da cidadania. O deputado
Lobbe Neto (PSDB/SP), por sua vez,
ridicularizou a profecia maldita e
velhaca de que seremos substituídos
por robôs e seu colega de partido, o
senador mineiro Antônio Anastásia,
reconheceu a maior abrangência
e dinamismo, garantidos pela
profissão nos últimos anos. Já o
deputado Henrique Fontana (PT/
RS) enfatizou a natureza pedagógica
e transformadora da biblioteca,
bem como a necessidade de que
o bibliotecário seja um intelectual.
Jean Wyllys (PSOL/RJ), recorrendo
a sua própria história, destacou a
potencialidade da biblioteca em
livrar os homens de seus destinos
imperfeitos. Não deixa de ser
curioso que legendas distintas, com
propostas díspares para o Brasil,
cultivem uma visão tão positiva da
biblioteca. Alguns dirão que se trata
de conversa mole, característica da
política demagógica de nosso país.
Prefiro continuar refletindo a esse
respeito com a parcimônia devida.
De todo modo, garanto que pelo
número de proposições tramitando,
há interesse dos deputados e
senadores em discutirem a respeito
das práticas sociais envolvendo as
nossas bibliotecas.
Mas, para ser sincero, o que
mais me impressionou foram os
ditos compartilhados na tarde
calorenta do dia 17 de agosto. O
silêncio intercalado por palmas
da Sessão Solene deu lugar a uma
rica discussão envolvendo políticas
públicas. Embora estivéssemos
celebrando um jubileu – do hebraico,
yobhel, evoca, no judaísmo, o ato
de libertar os escravos de dívidas e
faltas –, temos consciência do débito
que o Estado tem com a sociedade
brasileira em relação às bibliotecas.
Levantamos muitas interrogações:

1) O Parlamento brasileiro tem
se preocupado com a prática da
leitura, seja em espaços públicos ou
privados? 2) Quais as proposições em
tramitação na Câmara e no Senado
envolvendo as biblioteca e áreas
afins? 3) Como sanar os desníveis
de percepção entre a literatura
biblioteconômica e a administração
pública quanto a figura da biblioteca
e suas tipologias? 4) O Poder
Executivo tem firmado políticas de
leitura adequadas, contemplando
a figura do bibliotecário como
agente imprescindível? 5) Quais as
estratégias que nós, bibliotecários,
podemos adotar para que as
proposições legislativas e políticas
públicas atendam as nossas
demandas?
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que devemos celebrar a profissão
com maior regularidade. Desse
modo, entre uma fatia de bolo e um
cumprimento caloroso, podemos
trocar impressões a respeito do
presente, dando cabo à letargia
coletiva que, segundo o meu velho
amigo Melquisedeque, ainda impera
entre os bibliotecários brasileiros.

Dr. Cristian Santos
Bibliotecário da Câmara dos
Deputados

Voltei para casa convencido de
3ª Edição – CRB-1 em Revista | Setembro 2015
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“Vem olhar o
inabordável,
vem contemplar
o invisível,
vem olhar o
improvável,
vem transpor o
intransponível,
vem justificar
o injustificável,
vem realizar
o não real,
vem provar o
improvável.”

Marcel Souto Maior | Jornalista, escritor, roteirista, diretor brasileiro e autor
de 10 livros. Marcel nasceu no dia 2 de abril, mesma data do nascimento
de Chico Xavier, em 1910, e do sepultamento de Allan Kardec, em 1869.
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KARDEC A
BIOGRAFIA

K

ardec a Biografia, escrita
por Marcel Souto Maior
com um olhar estritamente de repórter, nos
mostra a persistência
do homem e estudioso
Hippolyte Léon Denizard Rivail, popularmente conhecido como Allan
Kardec. Uma
figura que
s e to r n a r i a
conhecida,
admirada e
perseguida.
O livro nos
remete às
questões: O
que transformou um professor cético
em líder de
uma doutrina?
O que o fez
enfrentar
adversários
ferrenhos da
igreja e da
imprensa?
Seria tudo isso
uma maneira de levar ao mundo
uma crença que outrora era apenas
motivo de pesquisas? Ou foi um
modo excêntrico de ampliar seus
conhecimentos?

13

                                  

Difícil de afirmar, porém o que se
sabe é que aos 53 anos de idade,
depois de pôr à prova o invisível,
Allan Kardec não somente mudou
de nome, mas também de vida. Tudo
isso para dar voz à doutrina que até
os dias de hoje nos faz refletir sobre
a verdadeira essência do nosso
espírito.
Uma leitura que
prende a atenção
da primeira à
última página,
não apenas no
conceito religioso. Fazendo
com que o leitor,
estudioso ou
não da doutrina
espírita, passe a
refletir sobre os
mistérios da vida
fora da matéria.

Por - Nilia Amorim
(Leitora anônima,
sem nenhum
vínculo com a
doutrina espírita).

O fato é que diante de seus olhos
ele presenciou mesas girarem no
ar e ditarem ao som de pancadas
mensagens vindas do além. Fraude?
Hipnose? Autossugestão?
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Leitura é a
chave para se
ter um universo
de ideias e uma
tempestade de
palavras.
Pedro Bom Jesus
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