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Interesses dos EUA

^  s  * o f. “ A Biblioteca do 
r  do Congresso dos
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-* ^|l®Sjp==r °  resse nas publi- 

cações dessa ins- 
** i  * # s '  tituição. Apre

ciaríamos rece
ber as obras mencionadas em anexo, 
e outras que por ventura tenham sido 
editadas recentemente, a fim de en
caminhá-las à sede da Biblioteca em 
Washington, D .C .”

Lygia Maria Ballantyne
Fieal Director
Library of Congress Office
Edifício do Consulado Geral Americano
-  Rio

Torcida da EMBRATER

“ Continuamos torcendo para o èxito 
desse veiculo de comunicação, colo
cando-nos à sua disposição para 
quaisquer esclarecimentos ou infor
mações sobre a Extensão Rural cm 
nosso País” .

Nicolau Frederico de Souza
Assessor de Comunicação Social 
Companhia Brasileira de Assistência 
Técnica e Extensão Rural -  EMBRATER

Camaçari quer saber

“ Somos uma Fundação da adminis
tração descentralizada da Prefeitura 
Municipal de Camaçari-Bahia (...) 
Com o objetivo de conhecermos mais 
detalhadamente o trabalho dessa En
tidade, solicitamos enviar-nos por 
gentileza publicações sobre os tra
balhos desenvolvidos” .

Estênio Iriart El-Bainy 
Diretor-Executivo 
Fundação DECOM -  Prefeitura 
Municipal de Camaçari -  Bahia

Pró-Memória solicita

“ Agradeceríamos as providências no 
sentido de enviar todas as publica
ções já  editadas e não enviadas, e as 
que venham a ser publicadas por V. 
Sas.”

Selma Mendes Fortes Sodré
Chefe da Seção de Contribuição Legal
B iblioteca Nacional
SPHAN -  Fundação Nacional
Pró-Memória
Ministério da Cultura

Importância para Osasco

“ Gostaríamos de informar que este 
periódico é de grande importância 
aos usuários de nossa Biblioteca” .

Eliane Lopes Roque
Bibliotecária da Fl EO -  Fundação 
Instituto de Ensino para Osasco 
São Paulo

Elogios do CEDOC

“ Temos ainda a comunicar que a 
nossa solicitação prende-se ao fato 
desse periódico ser um veículo de 
informação bastante conceituado, 
detendo maioria expressiva de leito
res” .

Maria Elizabeth Freire Gameiro
Coordenadora do CEDOC
Centro de Documentação -  Secretaria
de Organização e Sistema, SOS
Ministério do Desenvolvimento Urbano
e Meio Ambiente
Brasília, DF.

De grande interesse

"Acusam os o recebimento da Revis
ta do Serviço Público, de grande 
interesse ao nosso Serviço” .

Benir Uehara
Diretora-Técnica do Serviço de 
Documentação e B iblioteca

Coordenadoria de Recursos Humanos 
do Estado
Secretaria de Estado dos Negócios da 
Administração de São Paulo 
São Paulo, SP

Da Justiça paulista

“ Informamos que é importante pos
suirmos a referida Revista em nosso 
acervo, bem como é de nosso inte
resse o seu recebimento contínuo, se 
possível, em doação” .

Laura do Nascimento 
Escrevente-Chefe
Biblioteca do Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo.
São Paulo, SP

Envio de artigo

“ Conforme contato mantido com 
essa Diretoria, envio, em anexo, para 
publicação na Revista do Serviço 
Público, o resumo da monografia 
premiada no Concurso de Monogra
fias sobre Administração Pública, 
realizado em 1986 por esta Funda
ção. Com o título de “ Gestão 
Tecnológica da Empresa Estatal” , 
este trabalho foi desenvolvido por 
Roberto Gregório da Silva Júnior, 
engenheiro mecânico da Companhia 
Paranaense de Energia, C O PE L ” .

Celso Ferreira Almeida
Diretor-Superintendente 
FIDEPAR -  Fundação Instituto de 
Desenvolvimento de Recursos 
Humanos do Paraná 
Curitiba, PR.

Nota do Editor -  Tivemos o imenso 
prazer em receber a monografia vitorio
sa no concurso da FIDEPAR. Espera
mos que o exemplo frutifique em todo o 
Pais. A monografia, em forma de artigo, 
está publicada nessa edição da Revista. 
Teremos a máxima satisfação em poder 
receber artigos e idéias para a admi- 
nistração pública brasileira, com o 
mesmo interesse em contribuir para a 
reforma administrativa do Pais demons
trado pela FIDEPAR.
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Solicitação da Amazônia

"M uito agradeceríamos a remessa 
da Revista do Serviço Público por 
doação ou permuta, e agradecemos a 
remessa do n.° 4 ” .

Eunice Penha Neves de Farias
Chefe do CEDOC
Centro de Documentação da Diretoria
Administrativa
Banco da Amazônia SA.
Belém, PA.

FGV solicita números

"Desejam os receber, em doação, to
dos os números da REVISTA DO 
SERVIÇO PÚBLICO em 1985” .

Silvia Chermont de Miranda
Biblioteca da Fundação Getúlio Vargas 
Rio de Janeiro, RJ

Bahia agradece

"Recebemos e agradecemos, e es
tamos interessados em receber a 
continuidade dos exemplares” .

Maria das Graças Burgos Severiano 
Chefe da Biblioteca 
Escola Técnica Federal da Bahia 
Salvador, BA.

Santa Úrsula quér mais

"Estam os interessados em continuar 
recebendo as edições posteriores” .

Wardie Tourna
Bibliotecária da Bibl.ioteca Central da 
Universidade Santa Úrsula 
Rio de Janeiro, RJ

Repúdio à ameaça ambiental

"IN A M B  autoriza caça, transporte, 
abate, captura e cativeiro de ani
mais” . Esse poderá ser o entendi
mento do leigo que ao ler a “ N ota de 
Esclarecimento” do Instituto de Pre
servação e Controle Ambiental do 
Mato Grosso do Sul -  INAM B, pu
blicada em 25.09.86, a qual discri
mina serviços que não serão mais 
fiscalizados pelo órgão, conforme 
demonstra a cópia em anexo. Tal 
documento, apócrifo, tece detalhes 
sobre serviços que deixarão de ser 
fiscalizados pelo INAM B, e que por 
isso à vista do leigo, poderão ser 
executadas (OBS: grifo do leitor). 
Como conservacionista, sugiro, seja 
divulgado nota de repúdio a esse tipo 
de esclarecimento que só serve para 
confundir a opinião pública, e por via 
de conseqüência atentar contra as 
nossas tão sofridas fauna e flora” (...) 
Agradeço envio de exemplares” .

Jair Sanches Molina 
Engenheiro civil 
Sorocaba, SP

N ota do Editor -  A transcrição de 
sua carta de protesto e repúdio, en
dereçada a esta Redação, já  serve 
como form a  de divulgação da elo- 
giável posição do leitor em fa vo r  da

preservação ambiental de M ato  
Grosso e do P q ís . A R E V IS T A  DO  
SE R  VIÇO PÚ BLIC O  está aberta a 
artigos sobre idéias de como a adm i
nistração pública poderá agir para 
enfrentar o grave problema que preo
cupa a toda a nação. Nossa Revista 
está honrada por ter sido escolhida 
como canal para a denúncia.

Proposta à Constituinte

“ Envio sugestão de proposta de 
emenda à Constituição, ou sugestão 
para a nova Constituição: As Mesas 
da Câm ara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do art. 4° 
da Constituição Federal, promulgam 
a seguinte Emenda ao texto consti
tucional:

Art. Único -  O art. 102 da Consti
tuição Federal passa a vigorar com a 
seguinte redação:

“ Art. 102. Os proventos de apo
sentadoria serão:

I- in teg ra is , quando o funcioná
rio:

a) contar trinta anos de serviço; ou
b) se invalidar por acidente em 

serviço, por moléstia profissional ou 
doença grave, contagiosa ou incurá
vel, especificada em lei” . Justifica
ção:

“ A presente proposta de Emenda à 
Constituição se baseia fundamental
mente na média do tempo de vida do 
brasileiro, que é de 60 anos” .

Edmo Frossard Paixão 
Departamento de Administração 
Câmara dos Deputados 
Brasília, DF

Nota do Editor -  Vamos encaminhar 
a integra de sua proposta à Comissão de 
Ser\'iço Público da Câmara, como con
tribuição.

Chegou a Londrina

"Recebemos e agradecemos” .

Aparecida J. Panício Caitar
B iblioteca Central da Universidade 
Estadual de Londrina 
Londrina, PR
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