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Palavra do Presidente

Martin David Burneo Cadillo
CRB-1 1496

 Presidente do CRB-1
Presidente do CRB-1 - Martin Cadillo. Foto: Lyzy Rayla/Ascom CRB-1

 Amigos (as) bibliotecários (as),
 Depois dos festejos pelo 
Dia do Bibliotecário, resta 
a ressaca da embriagues 
cultural que experienciamos 
nos últimos dias.
 Quero agradecer a 
todos os responsáveis pela 
organização desses eventos 
de forma calorosa e fraterna. 
Agradeço, também, à classe 
bibliotecária pela confiança 
a nós atribuída; e é sempre 
oportuno relembrar que o 
CRB-1 visa o fortalecimento e 
a união da categoria.
 É importante mencionar 
que com a aproximação da 
data estabelecida na Lei 
nº 12.244 - Lei esta que se 
apresenta como uma grande 
esperança para as bibliotecas 
no Brasil. A universalização 
das bibliotecas escolares será 

de suma importância para a 
Educação. E é ai onde tudo 
começa: com a educação.
 Atuaremos sempre como 
guias do bom saber através 
do exercício de incentivo à 
leitura, principalmente, e 
para isso esperamos contar 
com a efetiva colaboração 
e participação de todos os 
envolvidos nesse processo, 
para assim atingirmos esse 
objetivo de implementação 
de mais uma política pública 
adequada aos nossos anseios. 
Em momentos de incertezas 
temos de pensar com 
otimismo e reconhecer que 
este Conselho está realizando 
esforços para que todos os seus 
objetivos sejam alcançados. 
Lembrando que é nosso último 
ano de gestão. Desta maneira, 
aproveito e faço um chamado 

aos colegas para a este fato. 
Entretanto seguimos com 
nosso compromisso e bom 
desempenho da fiscalização 
do correto exercício da 
profissão.
 Antes de finalizar, 
gostaria de reconhecer o 
espírito de colaboração dos 
conselheiros, funcionários, 
assessores e colaboradores. 
E que cada um com suas 
atribuições contribuíram 
para o bom desenvolvimento 
de nossas atividades. 
Agradeço por seus esforços, 
trabalhos e motivação. O 
reconhecimento, aos que 
trabalham, empreendem e 
geram oportunidades, deve 
ser carregado de gratidão.
 Por fim, quero aqui propor 
um pacto a nós bibliotecários 
que somos uma referência 
enquanto “protetores do 
saber”, em especial aos da 
Região Centro-Oeste do 
Brasil. De que juntos, sem 
vaidades, possamos trabalhar 
para fazer da nossa categoria 
um exemplo de civismo, de 
prosperidade e de respeito.

 Abraços.

Sobre o Presidente

Martín David Burneo Cadillo é Bibliotecário 
e Professor e Tradutor de Língua espanhola 
formado pela Universidade de Brasília - UnB. 
Foi coordenador de Projetos da VIAAPPIA T&I, 
Empresa dedicada aos Serviços de Sistemas 
de Informação e Gerenciamento de Bibliotecas 
e Arquivos. Já trabalhou na CODEVASF, 
Presidência da República, ABIN, Conselho 
da Justiça Federal, NOVACAP, TERRACAP, 
Ministério da Justiça, AGU, SEBRAE Nacional, 
IBAMA, e atualmente na ANEEL, nas áreas de 
Bibliotecas, Bases de Dados e Arquivos. Prestou 
serviços, também, na Biblioteca do Ministério 
do Planejamento, CONTAG entre outras. Há 25 
anos trabalhando com acervos de bibliotecas e 
arquivos, como Auxiliar de Bibliotecas e Arquivos, 
Técnico de Biblioteca e Bibliotecário.
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A Sala de Leitura dos Correios 
de Campo Grande

 Inaugurada em 24 de 
janeiro de 2004, a Sala de 
Leitura é um projeto da 
Diretoria Regional dos 
Correios em Mato Grosso do 
Sul, localizando-se na Rua 
Vasconcelos Fernandes, nº 
164, Centro, no prédio do 
Centro de Tratamento de 
Cartas e Encomendas na 
cidade de Campo Grande. 
 O acervo é composto 
de 5.327 unidades e 
abrange diversas áreas do 
conhecimento como: livros, 
manuais, dicionários, enciclo-
pédias; periódicos; CD-ROM 
(Enciclopédia Barsa); e 
filmes em vídeos e DVDs. 
São considerados clientes da 

Sala, empregados da empresa, 
dependentes, estagiários e 
contratados que prestam 
serviços na cidade de Campo 
Grande, regularmente 
cadastrados no sistema Sala 
de Leitura.
 Conforme relatório, a Sala 
possui 925 clientes (usuários 
ativos até meados de 2016) 
e, desde a sua inauguração, 
já foram realizados 21.884 
empréstimos. O seu horário 
de funcionamento é de 
segunda a sexta-feira, das 
7h30 às 17h30.
 Segundo a direção dos 
Correios em MS, a Sala de 
Leitura tem como objetivo 
geral auxiliar na formação 

educacional e profissional 
de seus empregados, 
dependentes, estagiários 
e contratados, para que os 
mesmos possam adquirir 
conhecimentos através da 
educação, cultura e leitura e 
praticar esses conhecimentos, 
resultando em solidariedade 
para diminuir as diferenças 
sociais. 
 A diretoria mantém uma 
política de manutenção 
e atualização do acervo 
bibliográfico, priorizando a 
aplicação dos recursos na 
aquisição da bibliografia 
básica dos cursos ministrados 
na Diretoria Regional do Mato 
Grosso do Sul. Sem recursos 
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específicos, nos doze anos 
de existência, a literatura 
destinada à comunidade 
ecetista vem sendo captada 
por meio de projetos e 
doações.
 A Sala oferece suporte às 
atividades de treinamento 
e ensino desenvolvidas pela 
comunidade ecetista e dis-
ponibiliza a todos os seus 
usuários uma gama variada 
de serviços e produtos, 
visando sempre à sistema-
tização e disseminação do 
conhecimento produzido e 
armazenado pela ECT. 
 Ainda são oferecidos pela 
Sala de Leitura:
 1. Empréstimo domiciliar 
automatizado, através do 
catálogo eletrônico localizado 
na Intranet MS, atendendo 
todas as unidades dos Correios 
no estado de Mato Grosso do 
Sul, em seus 79 municípios, 
além de outras cidades do 
Brasil como Brasília e Rio de 
Janeiro.
 2. Empréstimo entre 
bibliotecas (Com a cidade do 
Rio de Janeiro); 
 3. Catálogos automatiza-
dos.

Histórico da Sala de 
Leitura

 O projeto Sala de Leitura 

foi definido no planejamento 
estratégico da Diretoria 
Regional dos Correios 
em Mato Grosso do Sul 
(2003-2006), no item 6, que 
definia estratégia e metas 
para o quesito “Pessoas”. Esse 
quesito previa a reativação do 
Acervo Histórico dos Correios, 
inaugurado no ano de 1999. 
Este acervo esteve desativado 
por cerca de 3 anos  e anterior-
mente localizado no Edifício 
Sede da Diretoria, na Avenida 
Calógeras, nº 2309. 
 De acordo com o relatório 
da Sala de Leitura de maio 
de 2003, o Acervo Histórico 
encontrava-se esquecido, 
deteriorando-se o seu acervo 
composto por 1.000 livros, 
inclusive com algumas obras 
raras do Século XIX. No Acervo 
Histórico, existia um grande 
número de livros repetidos, 
sem qualquer tratamento 
técnico biblioteconômico. 
Também não havia atividade 
de incentivo à leitura, nem 
a utilização de informação 
técnica ou controle dos 
empréstimos realizados. 
Sua localização privilegiava 
poucas pessoas.  
 Para iniciar o projeto 
previsto no plano estratégico 
de 2003-2006, a diretoria 
dos Correios em MS decidiu 
por reativar o acervo, com 

o objetivo de estimular 
a atividade cultural de 
leitura de livros, baseado na 
dificuldade que as pessoas 
têm de ler e de gostar de ler, e 
na propalada crise da leitura.
 Como a Diretoria Regional 
tinha o objetivo de reativar 
o Acervo Histórico e por 
não haver em seu quadro 
funcional um bibliotecário 
formado, adotou-se a seguinte 
estratégia: Em outubro de 
2003, foi enviada correspon-
dência à Diretoria Regional 
dos Correios no Rio de Janeiro 
pedindo apoio. A partir de 
então, o acervo histórico 
passou a receber suporte 
técnico da bibliotecária dos 
Correios do RJ, para sua 
efetiva reativação. 
 No mesmo mês, todo o 
acervo da Sala de Leitura foi 
transferido temporariamen-
te para Agência dos Correios 
Vila Rica, localizada na cidade 
de Campo Grande, enquanto 
o espaço que abrigaria defi-
nitivamente o acervo estava 
sendo criado no prédio do 
Centro de Tratamento de 
Cartas e Encomendas. 
 A comunicação foi 
implantada após consulta a 
Assessoria de Comunicação 
(ASCOM) com a finalidade 
de definir as estratégias 
de divulgação nos meios 
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internos, que tipos de mídias 
e ferramentas de marketing 
seriam utilizados e quais 
projetos de incentivo à leitura 
poderiam ser trabalhados. A 
Assessoria de Comunicação 
recomendou utilizar as 
mídias de comunicação já 
existentes na empresa, como 
forma de padronização da 
comunicação organizacional 
que são: o informativo insti-
tucional Informe MS; listas 
de distribuição do correio 
eletrônico; Carta Aberta; 
Intranet MS; a revista Correios 
MS e release à imprensa. 
 Além da utilização dos 
veículos mencionados, foi 
criada outra ferramenta para 
possibilitar o encurtamento 
de distâncias entre a Sala de 
Leitura e seus clientes, que 
foi o Sistema Automatizado 
de empréstimo da Sala de 
Leitura de Campo Grande, 
implantado em junho 2006, 
que conta com uma infraes-
trutura computacional e de 
telecomunicação ideal para 
navegação na Intranet dos 
Correios.

Encurtando distâncias 
para leitura

 Tal infraestrutura permite 
disponibilizar para consulta 
todas as bases de dados locais 

(conectados pela Intranet) 
e atender à solicitação dos 
leitores que trabalham/
residem no interior de Mato 
Grosso do Sul e nas unidades 
dos Correios distantes do 
prédio onde está localizada 
a Sala de Leitura. O sistema 
atende ainda os colaborado-
res dos Correios de outros 
estados do Brasil, pois além 
da consulta, o usuário pode 
reservar o material, consultar 
essas reservas, saber se está 
disponível para empréstimo 
ou não o material de 
interesse, saber a quantidade 
de reservas que aguardam 
este material, bem como 
gerenciar seus empréstimos. 
A solicitação dos materiais 
pode ser efetuada também 
através de e-mail, telefone ou 
carta.

 Para atingir o público 
das cidades do interior, 
semanalmente a Sala de 

Leitura publica no Boletim 
Interno e Intranet, sinopses 
de livros do seu acervo e 
realiza parceria com outras 
áreas para realização de 
eventos culturais. Desde a 
sua criação, a Sala de Leitura 
realizou diversos projetos, 
além de 17 eventos, entre eles 
nove oficinas. Só as oficinas 
contaram com um público 
aproximado de 12 mil 
pessoas, entre empregados, 
dependentes e estudantes. 
 A seguir, são demonstrados 
os resultados conforme 
os Relatórios de Gincana e 
Oficina de Sala de Leitura. 

Projetos – Resultados 
obtidos
 
 Para a realização dos 
projetos, somados aos 
esforços internos, buscou-se 
uma diversificação de 
parceiros como os estabe-
lecidos com acadêmicos da 
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Universidade Federal de Mato 
Grosso do Sul e de universi-
dades privadas; grupos de 
teatro; cantores; contadores 
de história; escolas; 
escritores; poetas regionais 
e bibliotecas públicas, entre 
outros. 
 Alguns resultados desses 
projetos podem ser vistos 
nos números que deles 
resultaram. 

Oficina de Leitura

 Participantes: 12.000 
pessoas (incluindo equipe de 
organização, participantes 
das oficinas, workshops e 
provas da gincana); 

Gincanas

 Arrecadação de diversos 
itens, como segue:
• Gêneros alimentícios 
e materiais de limpeza: 
3.700kg; 
• Livros de literatura 
brasileira, infanto-juve-
nil e estrangeira, e gibis: 
1.000 exemplares, doados 
a presídios do município 
de Campo Grande, após 
arrecadação em prova 
cultural;
• Brinquedos novos e 

usados em bom estado de 
conservação: 250, doados a 
hospitais e creches; 
• Na área do Meio ambiente
• Plantas distribuídas: 450 
mudas doadas para plantio na 
cidade.
• Foram retirados 5.000 kg de 
papel, 250 potes de vidros, 15 
kg de plásticos (pets) e 17 kg 
de alumínio que foram doados 
para a reciclagem;
• Doação de sangue: 25 
doações para o Banco de 
Sangue de Dourados e 304 
cadastros de doadores 
para o Banco de Sangue de 
Dourados, Campo Grande e 
Serviço Social DR/MS; 
• Provas escritas: foram 
aplicadas 58 provas escritas 
contendo assuntos de 
conhecimentos específicos 
(Correios), literatura, redação, 
história do Brasil, história 
geral, regional; 
•  Cursos: foram ministrados 
30 cursos entre eles: 
motivação, liderança, 
autoestima, história da 
literatura sul-mato-grossen-
se, história do selo, técnicas 
e estrutura de redação, obras 
do vestibular, educação 
financeira infantil, etiqueta 
infantil na prática, contação 
de histórias, oficina de dança: 

a leitura do corpo (o corpo 
fala). 

 Assim, em seus doze 
anos de funcionamento, é 
praticamente impossível 
mensurar a importância 
e abrangência da Sala de 
Leitura dos Correios em Mato 
Grosso do Sul. Ela está nas 
mãos do colaborador que está 
lendo, seja por prazer ou para 
sua capacitação; no universi-
tário que precisou de um livro 
para fazer sua monografia; no 
estudante que necessitava de 
informações para fazer sua 
tarefa escolar; no brinquedo 
arrecadado que alegrou o dia 
de uma criança; na oficina que 
trouxe mais conhecimento; na 
redação produzida; no e-mail 
enviado; em uma conversa e 
em tantas outras ações. 
 São experiências e conhe-
cimentos proporcionados 
que, ao contrário de um livro, 
não terão um fim.

Ascom Correios
APBMS
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CRB-1 prestigiou a reinauguração da 
Biblioteca MMA

Biblioteca MMA funciona em um ambiente dividido em três setores, 
num ambiente de aproximadamente 350 metros quadrados

Foto: Lyzy Rayla

 Na manhã desta 
quinta-feira (22) representan-
tes do Conselho Regional de 
Biblioteconomia da Primeira 
Região (CRB-1) participaram 
do evento de reinauguração 
da Biblioteca do Ministério 
do Meio Ambiente (MMA). 
O evento contou com a 

participação de autoridades, 
servidores e representantes 
da classe bibliotecária, além 
da imprensa. 
 A abertura foi promovida 
por Elizabet da Mata – que é 
servidora há 21 anos e chefe 
da biblioteca há nove, no 
próximo mês ela estará se 

aposentando. “Estou saindo 
de alma lavada, pois lutei 
muito para essa biblioteca 
funcionar”, disse. Hoje a 
Biblioteca MMA funciona em 
um ambiente dividido em 
três setores, num ambiente 
de aproximadamente 350 
metros quadrados.
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Lyzy Rayla
Ascom CRB-1

Acervo novas aquisições da Biblioteca MMA. Foto: Lyzy Rayla

 A biblioteca funcionou 
durante onze anos em 
um espaço de 66 metros 
quadrados, na sede do MMA 
na Esplanada dos Ministérios. 
Nesse período toda a 
biblioteca era bem incipiente 
e o espaço físico inadequado. 
Com o crescimento gradual 
do acerto houve a necessidade 
de aumento do espaço. O que 
ocorreu no ano de 2009.   
Após cinco anos de funciona-
mento o serviço foi suspenso 
por cerca de dois anos, isto 
devido à infestação de insetos 
nos tablados. Após parecer 
técnico foi recomendada 

a remoção imediata da 
mobilha.
  Quando a biblioteca encon-
trava-se desativada – somente 
para o público externo, pois 
internamente continuavam 
os trabalhos, atendendo aos 
servidores - houve a visita 
da fiscal do CRB-1 – Nádia 
Ferreira Montenegro Silva, 
onde conversaram sobre 
a questão de atualização e 
preocupação de se ter um 
catálogo atualizado. “Esse é 
um trabalho fundamental que 
faz o CRB-1, não somente em 
fiscalizar, mas também em 
orientar”, ressaltou Elizabet. 

Na ocasião foi passado para 
a fiscal que eles estavam em 
processo de reestruturação 
da biblioteca MMA e, também, 
de contratação dos profissio-
nais da área de bibliotecono-
mia. 
 A representante do CRB-1, 
Nádia – bibliotecária fiscal 
CRB1-1725 – lembrou que 
numa fiscalização, há apro-
ximadamente dois anos, 
identificou que a biblioteca 
possuía muito potencial, mas 
que necessitava de reformas 
e da contratação urgente de 
bibliotecários. “A Elizabet se 
propôs a modificar e renovar 
o ambiente” ressaltou a fiscal. 
A importância do trabalho do 
Conselho relativo ao que deve 
ser aperfeiçoado - na visão 
da Bibliotecária Fiscal - é 
essencial, “a parceria faz com 
que as bibliotecas fiquem 
melhores e, consequente-
mente, ofertem serviços de 
maneira mais positiva para a 
sociedade”.
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Drielly Neres - Professora, escritora e jornalista. 
Foto: acervo pessoal

Escritora do Entorno do Sul do DF escrevendo e “desescrevendo” 
ideias inspiradas nas obras de Machado de Assis

 Drielly Neres Lúcio  - 
28 anos - é graduada em 
pedagogia, licenciada em 
letras - Língua Portuguesa e 
suas respectivas literaturas. 
Além de ser especialista 
em: direito educacional com 
ênfase em educação inclusiva, 
linguística, gramática e 
produção de texto, libras, 
Literatura brasileira e 
docência do ensino superior.
 Jovem, natural da cidade 
satélite do Gama-DF e 
residente do município de 
Novo Gama - cidade goiana – a 
30 km da Capital Federal, atua 
como docente desde 2009 e, 
atualmente, tem lecionado 
em escolas e faculdades de 
Valparaíso de Goiás, além 
de apresentar o programa 
“Entre Parênteses”, na TV 
ocidental. Revela-se uma 
apaixonada pelas letras e 
palavras desde os seus 2 anos, 

quando já folheava descom-
promissadamente as folhas 
dos dicionários. “Aquelas 
folhas pareciam predizer o 
meu destino”, menciona a 
escritora. Podemos então 
dizer que a mesma possuía 
a vocação para a literatura 
e para a escrita desde a 
infância, porém profissiona-
lizando-se anos mais tarde. 
“Iniciei a escrita profissional 
há quatro anos. Antes, tudo 
era rascunho e, posterior-
mente, ia para o lixo”, relata 
Drielly em risos.
A ideia de escrever um 
livro veio de seus alunos, 
“meus alunos do ensino 
médio do colégio objetivo, 
após apreciarem a minha 
explicação acerca da obra 
Dom Casmurro do Machado, 
me pediam todos os dias pra 
não deixar a Capitu sem voz”, 
assim surgiu a inspiração 

para sua primeira obra - 
Vozes de Capitu (2015). Um 
ano mais tarde, através dos 
pedidos dos fãs que ouviram 
a “voz de Capitu” e não 
acharam justo que Escobar 
também não completasse 
essa tríade, Drielly lançou 
o intitulado “Vozes de 
Escobar” (2016). Em 
sequência ela sentiu o desejo 
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Lyzy Rayla
Ascom CRB-1

de realizar uma homenagem 
póstuma a sua avó, com a obra 
Amor além da vida (2016), 
quando questionada sobre 
sua motivação para esta, ela 
diz: “- Minha motivação? - A 
saudade e o amor além da 
existência material!”.
 Ela acredita que o Brasil 
tem investido e incentivando 
muito pouco a literatura 
brasileira e seus escritores, 
pois investem somente 
naqueles que têm a literatura 
como “profissão” e procuram 
rentabilidade diante disso. 
“Eu (apenas uma escritora 
em um ponto qualquer do 

Goiás), independentemen-
te da qualidade do meu 
trabalho, encontro barreiras 
até mesmo no preenchimento 
para aquisição de recursos 
financeiros voltados para 
essa área de produção 
científica”. Em sua opinião 
falta muito – “muito mesmo, 
porque a partir do momento 
que o brasileiro entender 
que a literatura traduz a 
sua própria existência, já 
era para o governo (sic)” 
ressalta. Porém, acredita 
que o país possua muitos 
criativos, podendo, também, 
ser conhecido como o país da 
leitura e da escrita. Para isto 
basta arregaçar as mangas 
e sair do comodismo, do 
conformismo.
 Apesar de não ter contado 
com incentivo do governo 
ou da iniciativa privada nos 
lançamentos de seus livros, 
ela alega que o processo 
de edição do livro foi rela-
tivamente tranquilo. “Os 
lançamentos dos meus livros 
foram momentos únicos. 
uma delícia!”. Sua inspiração 

surge em saber que alguém 
vai se identificar com alguma 
linha por ela escrita e 
sente-se motivada em poder 
compartilhar experiências 
por meio da literatura. Aos 
jovens escritores ela indica 
que estudem e aprimorem 
suas técnicas, pois uma 
boa história precisa ser 
presenteada com uma escrita 
condizente.
 Entre seus livros 
preferidos, cita o clássico de 
Antoine de Saint-Exupéry - O 
pequeno príncipe. Enquanto 
escritora, Drielly Neres, tem 
o sonho de um dia ingressar 
na Academia Brasileira de 
Letras, “...dá tempo! Estou 
nova ainda! (risos)”. E 
enquanto este dia não chega, 
a pequena grande escritora, 
em primeira mão, nos informa 
que há um novo título em 
produção. Em breve lançará 
a obra: “Ben, dormir!”, uma 
ficção que envolve sonho, 
realidade e muito misticismo.

AMOR ALÉM DA VIDA (2016)

   Se não for,
Vou desenhar uma oração
E pedir para que Deus
 Te guarde, abençoe 
    e dê proteção!

A ponte



XX Encontro Regional dos 
Estudantes de Biblioteconomia, 
Documentação e Gestão da 
Informação

  O EREBD é um evento anual de 
estudante do Norte e Nordeste. O 
tema “Informação para gestão e 
responsabilidade socioambiental” 
aborda de imediato a questão da 
sustentabilidade e foi escolhido para 
ser debatido durante o congresso 
entre os dias 24 e 29 de Abril de 
2017.

III Seminário Internacional de 
Preservação Digital - SINPRED 
e Encontro de Usuários de 
Sistemas de Publicação - 
SISPUB
 
 Evento está aberto a usuários 

de sistemas de publicação de 
conteúdos como editores de 
revistas, bibliotecários, arquivistas, 
comunidade acadêmica, 
governamental e demais 
pesquisadores.

3º INTEGRAR 
Congresso 
Internacional de 
Arquivos, Bibliotecas, Centros 
de Documentação e Museus. 
“PRESERVAR PARA AS 
FUTURAS GERAÇÕES”

  O INTEGRAR foi concebido 
como um evento multidisciplinar, 
focado nas áreas de Arquivologia, 
Biblioteconomia, Ciência da 
Informação e Museologia, que 
pretende colocar a discussão 
de forma integrada entre os 
profissionais que atuam em 

Arquivos, Bibliotecas, Museus, 
Centros de Documentação e 
Centros de Memória. São Paulo, 
19 a 21 de julho de 2016. Mais em: 
www.integrar.febab.org.br.

XXVII Encontro 
Brasileiro de 
Biblioteconomia 
e Documentação 
e Ciência da 
Informação (CBBD) 

  Maior congresso brasileiro de 
Biblioteconomia chega à sua 27ª 
edição com o tema “Agenda 2030 
do desenvolvimento sustentável: 
como as bibliotecas podem 
contribuir com sua implementação! 
O CBBD (Congresso Brasileiro de 
Biblioteconomia e Documentação) 
acontecerá este ano em Fortaleza, 
de 16 a 20 de outubro.

Selfie: fotografia
O substantivo selfie encontra-se dicionarizado como 
substantivo feminino e como substantivo masculino. 
Existem vários tipos de selfies, tanto individuais, como de 
grupo.

Exemplos com selfie:
Tirei uma selfie com o elenco da novela das nove.
Tirei um selfie com o elenco da novela das nove.
Você vai postar essa selfie agora?

Self: si mesmo
O substantivo self é um conceito muito utilizado na 
psicologia. Nos substantivos compostos com a palavra 
self, esta pode ser traduzida como auto: self-service ou 
autosserviço, self-induction ou autoindução.

Exemplos com self:
É muito importante termos a consciência do self.
Este restaurante é self-service.
Para ser mais rápido, vou nas caixas self-service.

 As palavras selfie e self são palavras inglesas, usadas 
como estrangeirismos no português. Embora ambas possam ser 
traduzidas, são usadas majoritariamente na sua forma original. 
 O substantivo selfie se refere a uma fotografia que uma pessoa 
tira de si mesma com um celular, tendo grande uso nas redes 
sociais:
 O substantivo self indica a própria individualidade e identidade 
de uma pessoa. É também usado em palavras compostas que 
transmitem uma ação feita por si mesmo: 

Selfie ou Self?

Descomplica | Língua Portuguesa

Fonte: Dúvidas de Português
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Arenas | Coluna de Cristian Brayner

Temos o que celebrar, bibliotecários?
Hoje é 12 de março. Tenho uma 

afeição pela data desde a época de bom 
menino católico. É que ainda catequista de 
crisma, acabou chegando às minhas mãos 
um livretinho sobre a vida e obra de Gregório 
de Nazianzo, o santo fundador da teologia 
mística cuja liturgia é celebrada hoje. Gravei 
o dia para nunca mais esquecer. Mais tarde, 
descobri tantos outros personagens que 
consagraram essa data: Foi numa tarde como 
essa que Gandhi liderou uma marcha popular 
em protesto ao monopólio britânico do sal. Foi 
também em um dia 12 que a Igreja Anglicana 
ordenou sua primeira sacerdote feminina. Ah! 
E como esquecer do 12 de março de 2010, em 
que o papa João Paulo II pediu perdão pela 
violência dos católicos contra seguidores de 
outras religiões e pelo descaso para com os 
pobres. Na ocasião, o mesmo Papa perdoou as 
ofensas cometidas contra a Igreja, e chamou 
esse duplo movimento de “purificação da 
memória”. Pois bem, proponho que o 12 de 

março de 2017 tenha um quê de purgativo. Vou 
chamá-la de mea culpa pela desinformação. 

“Nada mais assustador que a ignorância 
em ação.” Gosto desta frase de Goethe1. É fato 
que o desconhecimento, que tende a ser um 
tipo bem desavergonhado, chegou a níveis 
alarmantes com as redes sociais. Ele se torna 
mais grave quando praticado por profissionais 
que juraram defender o humanismo no 
exercício de suas atividades. O senso comum 
é culpar o Estado por todas as nossas 
mazelas. A tentativa de responsabilizar, pura 
e simplesmente, a máquina pública pelo 
não funcionamento de nossas bibliotecas, 
é de uma desonestidade intelectual que, 
lamentavelmente, tem prosperado, inclusive 
entre os bibliotecários mais jovens. Camus, 
em “A Peste”2, afirma que “chega sempre um 
momento na história em que quem se atreve a 
dizer que dois e dois são quatro é condenado 
à morte.” Não pretendo ter o mesmo fim. 
Contudo, se a troca da saudação “feliz dia do 

1 GOETHE, Johann Wolfgang von. Maxims and reflections. London: Penguin, 1998. máxima 542, tradução nossa.
2 CAMUS, Albert. La peste. Paris: Gallimard, 1947. p. 125, tradução nossa.

artigo
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bibliotecário” depender de jogar feixes de luz 
sobre o que Simone de Beauvoir3 chamou de 
“fuga diligente perniciosa da verdade”, o risco 
vale a pena.

Jogos de inverdade são particularmente 
perigosos quando atentam contra uma 
estrutura historicamente vulnerável, como é 
o caso das políticas públicas do livro, leitura, 
literatura e biblioteca. É que esses jogos 
buscam, em última instância, provar a justeza 
de suas regras, o que, em último grau, implica 
destruir as sementeiras e queimar os celeiros. 
Acredito que esse discurso costumeiro – 
de que nada tem sido feito pelo Ministério 
da Cultura (MinC) em prol das bibliotecas 
e da leitura – seja fruto da ignorância. É 
evidente que o Estado tem uma dívida para 
com a sociedade brasileira em matéria de 
equipamentos culturais. Estou fazendo agora 
meu o mea culpa enquanto agente público. 
Precisamos atuar, sim, mas negar o que tem 
sido feito é um equívoco. Outorguemos a 
César o que é de César e celebremos.

Celebremos a agudeza do MinC em 
otimizar as boas ações desenvolvidas 
em gestões anteriores, sem incorrer na 
reinvenção da roda. Celebremos a ampliação 
do orçamento direto de 2017 do Departamento 
de Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas em 

relação a 2015. Celebremos a nomeação de 
um bibliotecário para assumir essa pasta. 
Celebremos a proposta de regionalização 
das feiras literárias, principiando pela região 
cearense do Cariri. Celebremos a motivação 
das editoras em colaborar com o MinC no 
desenvolvimento de coleções das bibliotecas 
mais pobres. Celebremos o investimento em 
feiras literárias pequenas, que garantirá às 
crianças e aos jovens de nossos municípios 
o acesso ao mundo mágico do livro e dos 
escritores. Celebremos a iminente criação do 
grupo de trabalho, que proporá a revisão da Lei 
do Depósito Legal.4  Celebremos a campanha 
publicitária do MinC, que trouxe, pela primeira 
vez na história, a figura do bibliotecário 
enquanto agente cultural. Celebremos os 
editais saindo do forno, que garantirão a 
modernização de muitas bibliotecas em 
nosso país continental. Celebremos a criação 
do Prêmio Literário Ferreira Gullar, destinado 
a fomentar, entre os estudantes de escolas 
públicas, o gosto pela obra do neoconcretista. 
Celebremos a aprovação, na Câmara dos 
Deputados, do projeto de lei que regulamenta 
a profissão do técnico em Biblioteconomia.5 
Celebremos a aproximação entre o DLLLB 
e o Conselho Federal de Biblioteconomia 
na defesa de uma pauta que beneficia a 

3 BEAUVOIR, Simone. Mémoires d’une jeune fille rangée. Paris: Gallimard, 1958. p. 43, tradução nossa.
4 BRASIL. Lei nº 10.994, de 14 de dezembro de 2004. Dispõe sobre o depósito legal de publicações, na Biblioteca Nacional, e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10994.htm>. Acesso em: 9 mar. 2017.
5 BRASIL. CONGRESSO. CÂMARA. Projeto de lei nº 6.038, de 2013. Regulamenta o exercício da atividade profissional de Técnico em Biblioteconomia. Disponível em: <http://www.camara.gov.br/
proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1113116&filename=PL+6038/2013>. Acesso em: 9 mar. 2017.
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sociedade brasileira. Celebremos o trabalho 
desenvolvido pelo MinC no sentido de aprovar, 
ainda neste semestre, o Projeto de 212/20166, 
que cria a Política Nacional de Leitura e Escrita. 
Celebremos a continuidade do Território 
Leitor, que, investido de uma pretensão mais 
gerencial, será realizado nas cinco regiões 
do país. Celebremos o mapeamento dos 
comitês do Proler e a consolidação dos 
dados das bibliotecas públicas. Celebremos 
a aproximação entre Brasil e Cuba, destinada 
a criar uma biblioteca brasilianista na Casa 
de las Américas. Celebremos a celeridade na 
tramitação da proposição que institui a Política 
Nacional de Bibliotecas7, transformando o livro 
em bem cultural. Celebremos o compromisso 
do MinC em entregar, ainda este ano, uma nova 
Biblioteca Demonstrativa, acessível e inclusiva. 
Celebremos a escolha do Brasil como sede de 
um estágio laboratorial promovido pelo Centro 
Regional para o Livro na América Latina e no 
Caribe. Celebremos o espírito de empenho e 
liberdade que tem movido a pequena equipe 
de bibliotecários e outros profissionais do 
DLLLB a atuar, corajosamente, em prol dessas 
políticas. Celebremos, na figura do querido 
Emir Suaiden, agraciado com a medalha 
Rubens Borba de Morais, uma Biblioteconomia 
comprometida com os pobres, negros, 

índios e homossexuais. Celebremos o nosso 
despertar: trataremos, nesta tarde, do acesso 
e da inclusão das pessoas com deficiência às 
bibliotecas. Estamos falando de 45 milhões 
de cidadãos brasileiros que alijados do direito 
de consumir nossos produtos e serviços de 
informação. Falo de efetivação de direito, não 
de caridade. Celebremos o lançamento do livro 
“Fortalecimento de Bibliotecas Acessíveis 
e Inclusivas”, um manual publicado pelo 
MinC e a OSCIP Mais Diferenças, destinado 
a fomentar entre os bibliotecários a cultura 
da alteridade. Enfim, celebremos todas essas 
sementes de verdade. Pois sem verdade, 
não há democracia. Feliz dia para todas as 
bibliotecárias e bibliotecários!

Dr. Cristian Brayner |CRB1 1812
Diretor do DLLLB

Ministério da Cultura

6 BRASIL. CONGRESSO. SENADO. Projeto de lei do Senado nº 212, de 2016. Institui a Política Nacional de Leitura e Escrita. Disponível em: <http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/
materia/125776>. Acesso em: 10 mar. 2017.
7 BRASIL. CONGRESSO. SENADO. Projeto de lei do Senado nº 28, de 2015. Institui a Política Nacional de Bibliotecas. Disponível em: <http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/
materia/119687>. Acesso em: 10 mar. 2017.
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Achado de Carcinoma Papilífero de 
Tiroide por Ecografia de Rotina

 A tireoide é uma 
glândula localizada no 
pescoço e constituída por 
dois lobos, tem um grande 
número de folículos, por 
essa razão a tireóide possui 
células tireóides foliculares, 
são essas células que 
produzem os hormônios T3 
e T4. O câncer de tireoide 
atinge três vezes mais as 
mulheres e os tipos mais 
comuns são os carcinomas 
papilífero, folicular, medular 
e o anaplásico, podendo 
ser identificados em um 
simples exame de rotina. 
Cirurgias e tratamentos 
específicos podem levar a 
uma cura se diagnosticados 
precocemente5.
 A glândula endócrina é 
constituída por dois lobos, o 
esquerdo e o direito, ligados 
por um istmo, tem formato 
similar a uma gravata ou 
borboleta de asas abertas, 
e produz dois hormônios 
iodados independentes: tri-
iodo, tironina (T3) e tiroxina 
(T4)6,11. A glândula secreta 
calcitocina, envolvida na 

regulação dos níveis de 
cálcio no sangue. Quando 
a tireoide não funciona de 
maneira correta, pode liberar 
hormônios em quantidade 
insuficiente, causando o 
hipotireoidismo, ou em 
excesso, ocasionando o 
hipertireoidismo. Nestas 
duas situações o volume da 
glândula pode aumentar 
o que é conhecido como 
bócio. Alguns distúrbios 
relativamente raros. Os 
carcinomas papilares ou 
foliculares constituem cerca 
de 90% de todos os cânceres de 
tireoide. Acomete indivíduos 
cada vez mais jovens (entre 
a terceira e quarta décadas 
de vida), podendo ocorrer 
em crianças, seu crescimento 
é lento e apresenta baixo 
grau de malignidade, de 

modo que são necessários 
períodos longos para o seu 
aparecimento. Apresenta 
disseminação por meio dos 
linfáticos intraglandulares. 
Dessa forma, lesões 
multicêntricas na glândula são 
comuns, e já no diagnostico, 
25% dos pacientes têm 
metástases cervicais, 20% 
têm invasão extratireoidiana 
e 5% apresentam metástases 
à distância. O carcinoma 
folicular é mais agressivo 
e frequentemente se 
apresenta com metástases 
especialmente para o pulmão, 
ossos ou cérebro9,10.
 Atinge três vezes 
mais as mulheres do que 
os carcinomas papilífero, 
folicular, medular e o 
anaplásico. Os sinais e os 
sintomas mais comuns nas 
fases iniciais são os módulos 
palpáveis ou visíveis na 
região da tireoide ou do 
pescoço, geralmente indolor, 
único e de crescimento rápido 
histórico familiar, exposição 
à radioterapia através de 
exames mamográficos e 

CRB-1 em Revista 17

7ª Edição | Março de 2017



ortodônticos, quando não 
há proteção adequada no 
pescoço, face, rouquidão, 
quase sempre achados 
através de exames clínicos de 
rotina.
 Um relato de caso de 
uma paciente de 51 anos de 
idade, que foi submetida à 
tiroidectomia total, por ter 
um diagnostico histológico 
de carcinoma tireoideo 
papilifero no lobo direito 
de diâmetro de 0,8 cm com 
metástase linfo nodal cervical, 
estagiamento pT1, pN1a.
 A cintilografia da 
região anterior do pescoço 
131i, pós-operatória realizada, 
registrou a presença 
de resíduos tireoideos 
iodocaptantes e foi submetida 
a um ciclo de terapia com iodo 
radioativo de 120mCi de 131i 
(4440MBQ).
 Em um controle 
sucessivo a cintilografia 
total 131 feita depois da 
dose terapêutica de iodo 
radioativo, registrou a 
presença de tantas áreas de 
patológica concentração do 
radio iodo em conformidade 
a região anterior do pescoço, 
já evidenciada após dose 
diagnóstica a serem atribuídos 
resíduos glandulares.

 Negativo o 
escaneamento dos resíduos 
dos componentes corpóreos 
explorados, paciente recebe 
alta com prescrição de 
radioproteção e indicação de 
ultrassonografia dentro de 
seis meses, e no prazo de 10 
meses a cintilografia total 131i.
 A ultrassonografia 
da tireoide é um excelente 
método para a detecção de 
nódulo. A cintilografia da 
tiroide é um procedimento 
de Medicina Nuclear que 
consiste na obtenção de 
imagens da glândula tireóidea 
após a administração de rádio 

fármacos (pertecnetato. 
Tc99m, iodo-131 ou iodo-
123). As células foliculares 
produzem hormônios a 
partir de aminoácidos e iodo, 
presentes no sangue. Ou seja, 
as células da tireoide captam 
substâncias no sangue para 
produzirem hormônios tudo o 
que é preciso para a realização 

de um exame de cintilografia. 
Sendo que há uma preparação 
toda especial. O preparo 
para cintilografia da tireoide 
consiste em evitar alimentos, 
medicamentos e exames 
médicos que contenham ou 
utilizem iodo, como: evitar 
por duas semanas o consumo 
de peixes de água salgada, 
frutos do mar, camarão, algas 
marinhas, whisky, produtos 
enlatados, condimentados 
ou que contenham sardinha, 
atum ou soja e derivados, 
como shoyo, tofu e leite de 
soja7.
Nós últimos três meses 
não realizar exames como 
tomografia computadorizada 
com contraste, urografia 
excretora, colecistografia, 
bronco grafia, colpocopía e 
histero-salpingografia. No 
mês anterior não utilizar 
suplementos de vitaminas, 
hormônios da tireoide T4, 
medicamentos que contenham 
iodo e medicamentos para 
o coração com a substância 
Amivdarona, como Ancoron 
ou Atlansil, além disso, na 
última semana não se deve 
consumir Propiltivuracil 
(PTU), topazol, e corticoides8.
 No mês anterior ao 
exame, evitar tintura de 
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cabelo, óleo de bronzear, 
iodo ou álcool iodado na 
pele. E importante lembrar 
que mulheres grávidas não 
podem fazer cintilografia 
da tireoide, e as mulheres 
que amamentam devem 
suspender a amamentação 
durante dois dias após a 
realização do exame7.
 O tratamento do 
câncer de tireoide é muito 
variável, dependendo de 
fatores como tipo histológico, 
estadiamento, condições 
clínicas do paciente, entre 
outros. Contudo, em linhas 
gerais, pode-se resumir o 
tratamento em três partes 
fundamentais: cirurgia, iodo 
terapia e reposição hormonal. 
Muito se discute sobre 
prós e contras das opções 
cirúrgicas para o tratamento 
de câncer; e a mais indicada 
é a tireoidectomia total, 
como a melhor opção 
frente às cirurgias parciais, 
10% (dez por cento) dos 
pacientes apresentam 
recorrência do tumor no 
lobo contralateral quando 

submetidos a procedimentos 
parciais4. Podendo usar como 
tratamento a iodo terapia, 
sendo realizada após a 
cirurgia. E tem por objetivo:
• Ablação dos eventuais 
remanescentes tireoidianos.
• Eliminação de focos 
microscópicos de câncer.
• Tratamento da sensibilidade 
da pesquisa de corpo inteiro 
com radio iodo (PCI).

Indicada apenas para 
os casos de carcinoma bem 
diferenciado, a iodo terapia 
baseia-se na utilização de 
iodo 131 como radio fármaco 
e na habilidade do tecido 
neoplásico bem diferenciado 
em captar esse iodo2. Para um 
diagnóstico preciso da doença 
é usado um estudo de imagem 
e exames. A incidência de 
tumor maligno de tireoide 
tem evolução lenta e bastante 
séria, podendo levar a morte1.

As chances de cura não 
podem ser generalizadas, pois 
depende muito da imunidade 
do paciente e do acesso de 
tratamento que permita 
intervenções curativas, seja 

por cirurgia ou cirurgia e 
tratamento. Todo nódulo deve 
ser investigado, o paciente 
pode ser curado, se tratado 
precocemente4.

*Artigo com adaptações
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ENTRE LIVROS & PETISCOS
Fundado em 29 de abril de 2006, pelos 
amigos Márcia, Nádia e Walcenio, o clube 
tem por objetivo a diversão, mas agregando 
conhecimento, troca de ideias, experiências 
e energia positiva. Para eles o papel faz parte 
da história da humanidade e o livro em papel 
sempre terá seu lugar. Costumam dizer que 
o livro digital pode ser prático, mas apenas o 
livro de papel tem cheiro.

O projeto surgiu numa roda de conversa - 
entre os fundadores - sobre um livro que 
ambos tinham lido. Walcenio percebeu que 
Nádia também tinha lido e teve a ideia dos 
três reunirem-se uma tarde para trocar a 
experiência de leitura de cada um. Outros 
amigos gostaram e resolveram juntar-se ao 
grupo. Desde então, os encontros ocorrem, 
geralmente uma vez por mês na casa de 
cada integrante ou em qualquer outro lugar. 
“Já fizemos encontros no Parque da Cidade, 
Jardim Botânico, Caldas Novas e Pirenópolis” 
lembra Nádia. O clube promove também 
encontros temáticos e em dezembro um 
encontro natalino com direito a amigo oculto. 

Atualmente o grupo conta com 10 integrantes 
ativos, mas isso pode variar de tempos 

em tempos, quando contam com mais 
participantes. Para fazer parte deste clube 
o mais importante é gostar de ler, de jogar 
conversa fora e se divertir. Não há mensalidade, 
a única coisa que pedem é que cada integrante 
leve um prato culinário ou uma bebida. No 
geral cada um lê um livro e o apresenta. Se não 
tiver lido nada, pode-se apresentar um filme, 
artigo, reportagem ou qualquer outra coisa 
que ache interessante e queira compartilhar 
com o grupo.

Muitos livros marcaram o grupo. Apesar 
da escolha de leitura ser livre, na maioria 
das vezes, acabam escolhendo títulos com 
assuntos interligados e as apresentações 
acabam se tornando terapias. No total o clube 
já partilhou 492 livros, além de 12 filmes, 9 
artigos e 5 reportagens. Desde a fundação até 
agora já realizaram 90 reuniões, todas elas 
registradas em ata.

Para entrar em contato com o Clube: 

Fone: (61) 99267-2794

Facebook: EntreLivros&Petiscos

E-mail: nadiafmsilva@hotmail.com Lyzy Rayla
Ascom CRB-1

mailto:nadiafmsilva@hotmail.com
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Fonte - nomundodoslivros*

Espaço do Leitor

A Biblioteca Perdida do 
Alquimista  é o segundo livro 
de  Marcelo Simoni. A capa do 
livro é interessante para criar 
um clima pré-leitura. Evoca algo 
mágico, misterioso e, ao mesmo 
tempo, tenebroso e ancestral. 
Bem típico desse gênero 
literário que tem como tema 
central a alquimia medieval. 
Adorei a parte gráfica do livro, 
ótima qualidade!
Esse é o primeiro livro que 
leio do autor. E, como dizem a 
primeira impressão é a que fica. 
Por isso, posso garantir que 
gostei muito.
 Foi uma grata surpresa, 
uma leitura fascinante e uma 
ótima oportunidade para 
conhecer um autor que possui 

um excelente potencial como 
escritor, ainda com uma brilhante 
carreira pela frente. Quanto 
ao livro em si,  A Biblioteca 
Perdida do Alquimista  é um 
ótimo  thriller  histórico de 
mistério. Fascinante, pra dizer o 
mínimo. Tem intrigas nas cortes 
de Espanha e França, envolvendo 
o rapto de uma rainha, traições, 
experiências alquímicas (aliás, 
uma tenebrosa experiência 
de alquimia como eu nunca 
tinha visto antes, nem mesmo 
em filmes), seitas secretas 
envolvendo um tenebroso 
castelo e um misterioso e 
sombrio conde, a busca por 
um livro raro sobre alquimia, 
perseguições, trapaças, 
inquisição, tortura, os místicos 
e misteriosos cátaros, romance 
(sim, romance) e um mercador 
habilidoso na arte de se meter 
em encrencas.
 Em suma,  é um livro 
agradável, interessante, com 
um bom suspense, ótimo 
mistério, história e ficção, com 
uma narrativa instigante e 
personagens fascinantes. Não 
é um tratado sobre alquimia 
ou um maçante romance de 

conspirações contra a  Igreja 
Católica  (felizmente). Dos 
quais tive oportunidade de 
ler,  A Biblioteca Perdida do 
Alquimista  sem dúvida, é 
um dos melhores livros do 
gênero. Leiam, e surpreendam-
se!

A Biblioteca Perdida do Alquimista, de Marcello Simoni

SOBRE O AUTOR

Marcello Simoni nos encanta com 
uma narrativa rica em historicidade, 
conhecimento alquímico, literatura 
mística do século XIII e uma ótima 
ambientação de época com personagens 
bem caracterizados. O mistério sobre 
o Conde de Nigredo e o castelo de 
Airagne se mantém do começo ao fim 
do livro, com um desfecho aterrador. Por 
trás da narrativa que mistura ficção e 
história, Simoni destila seu conhecimento 
filosófico, ou teológico, ou místico, se 
preferirem.

*Resenha com adaptações



Inspiração do Escritor

Minutinho
 Ontem, num papo de bar, 
sem ópio de qualquer espécie, 
falávamos que o tempo está 
passando rápido, o que foi 
comprovado por pesquisadores 
do primeiro mundo e que tem a 
ver com explosões solares, ou 
algo parecido.
 Depois, a discussão 
evoluiu para a ideia de que o 
tempo, como o medimos em 
dias e horas, seus múltiplos e 
divisores, é convenção humana.
 Onde foi para o papo 
intelectual, não me recordo. 
Perdi-me em pensamentos de 
fatos da vida contemporânea, 
que comprovam não a rapidez 
com que o tempo está passando, 
mas sua relatividade.
 No meu trabalho, ao 
atender um cliente que me 
requer informação que, por sua 
vez, demanda pesquisa, procuro 
dizer que levará ‘um tempo, 
o mais curto possível no que 
depender de mim’.
 Digo isso porque, quando 
eu sou o cliente, fico louco 
quando me pedem um minutinho. 
Durante o silêncio, se ao telefone, 
ou enquanto espero em pé ou 
sentado, se pessoalmente, fico 
tentando entender o que seria 
(ou será) um minutinho... ‘Trinta 
segundos, pois vai ser rápido?’ 
(então, por que não me pediu 

meio minuto?)... ‘cinquenta e 
dois segundos, igual à hora 
de trabalho noturno?’ (a Lei 
alterando a Natureza)...
 Para meu desespero, o 
minutinho tem mais de sessenta 
segundos (normalmente muito 
mais). E eu fico pensando se o 
atendente não tem noção de que 
o diminutivo diminui o tamanho 
das coisas (e não aumenta, 
faculdade do aumentativo) ou se 
quis fazer hora comigo.
 Seja como for, um minuto, 
fração da hora que contém 
sessenta segundos, uma vez 
‘diminutizado’, joga à sorte, ao 
destino, à empatia despertada no 
interlocutor, sua duração efetiva.
 Então, o sufixo ‘inho’, 
penso, serve muito mais à ironia 
do que ao dimensionamento a 
menos das coisas.
 Quadrinho, quadro menor, 
é isso e pronto?
 Mas... e quando você 
chega para o almoço a que foi 
convidado e o anfitrião fala 
que vai fazer um churrasco 
rapidinho?, Você enlouquece por 
dentro pois não comeu nadinha 
antes de sair de casa ... e esse 
rapidinho vai longe.
 E se você comentar que 
ficou bonitinha a roupa que a 
esposa vestiu, então você pode 
ter garantido uma DRzinha pois, 

dependendo da época do mês, 
bonitinha pode ser bom... ou 
bem ruim.
 Linguagem de vó, ou de 
tia que ficou pra titia, é o melhor 
exemplo de um mundo nada 
diminuto:
 - Filhinha, fez a 
comidinha?
 - Meu netinho, olha o 
presentinho que a vovó trouxe!
 - Leva o agasalhozinho, 
filhinha!
 E por aí vai...
 - Eita povinho...
 - Ficou fofinho...
 - Legalzinho demais...
 Enfim, os diminutivos 
estão sujeitos a todos 
os tamanhos, a diversas 
interpretações...
 Exceto este textinho, é 
claro! 

Walcenio Silva
 Professor de Língua Portuguesa 

e Técnico Judiciário do TST
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Na sexta edição demos início ao espaço do escritor e os leitores questionaram: “- A porta II? - Mas e a porta I?
Atendendo aos pedidos, vocês podem se divertir com “A Porta I” clicando aqui.

%20http://crb1.org.br/site/wp-content/uploads/2017/03/aporta1_cronica.pdf
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