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1 SELEÇÃO DE ARTIGOS DE JORNAIS

Os jornais analisados para a seleção de artigos da base ARTJOR são:

• Folha de S. Paulo
• Jornal do Brasil
• Estado de Minas
• noticiário do jornal Minas Gerais

Para o controle da seleção dos jornais e da estatística de seleção dos artigos de
jornais são utilizados respectivamente os formulários "Controle de seleção dos
jornais" (ver anexo) e Estatística dos artigos selecionados" ( ver anexo), ambos
de consolidação mensal e anotação diária. Essas estatísticas devem fazer parte
do relatório anual de atividades da Gerência.

A seleção dos artigos deve abranger notícias internacionais, nacionais e
estaduais, estas referentes a regiões do Estado, municípios mineiros e locais de
Belo Horizonte, nas seguintes áreas e assuntos do conhecimento: política,
economia, educação, saúde, ecologia, saneamento básico, telecomunicação,
violência, patrimônio histórico, municípios mineiros, Poder Legislativo, ex-
governadores de Minas, ex-presidentes do Brasil, etc.

Para a seleção das matérias devem ser levados em consideração os seguintes
pontos:

• se as matérias constituem resultados de pesquisas e/ou levantamentos
estatísticos, opiniões, que tragam informações e dados relevantes para a
pesquisa do usuário da Biblioteca.

• meras notícias, ainda que dentro dos diversos assuntos citados, não devem
ser selecionadas.

• os artigos devem constituir análise ou crítica dos fatos ou entrevista com
personalidade importante;

• notícias a respeito de fatos ainda não definidos também não devem ser
selecionadas. Deve-se aguardar matéria com a conclusão final dos mesmos.
Isto pode ser feito guardando-se os artigos separados por assuntos gerais, em
ordem cronológica, visando uma nova seleção dos mesmos, pois pode ocorrer
que determinado assunto seja publicado em diversos dias, tendo, às vezes, ao
final um artigo conclusivo dos fatos, com uma análise mais completa.

Para uma melhor seleção, consultar as informações coletadas através da
estatística de "Consulta dos recortes" na Biblioteca, elaborada pela Gerência de
Atendimento ao Usuário, observando-se os assuntos mais procurados (ver anexo
5).

Os artigos selecionados devem ter caráter de permanência, evitando-se que,
após digitados e arquivados, sejam descartados da base ARTJOR.
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2 PREPARAÇÃO DOS RECORTES

2.1 Jornais

• Guardar os jornais do dia anterior nos armários, por título, em ordem
cronológica;

• Fazer análise dos encartes dos jornais para seleção e inclusão na base de
dados ARTJOR. Os não selecionados são colocados na caixa de encartes, na
sala de leitura de jornais da Biblioteca, para consulta.
Obs.: Toda segunda-feira os encartes da semana anterior são descartados.

• Marcar o jornal analisado com a letra I X" na primeira página bem como as
matérias selecionadas e estas são cercadas e destacadas com caneta
vermelha;

• Em caso de haver matéria selecionada também no verso da mesma página,
procurar em outro exemplar do jornal, se houver, evitando-se xerox da
mesma. Caso contrário, escrever em uma das páginas a palavra xerox
visando alertar para a necessidade da confecção de cópia xerox de um
dos versos da página.

2.2 Recortes

2.2.1 Anotação dos dados do jornal e carimbo

• Para artigos selecionados que não conste as informações referenciais do
jornal, anotá-las com caneta no próprio artigo (título do jornal, data, caderno,
página(s), etc.).

• Todos os artigos selecionados devem ser carimbados com o carimbo da
Biblioteca da ALEMG.

2.2.2 Digitação

• Após a indexação, os recortes, junto com as planilhas onde serão colados,
devem ser passados para a digitação.

• Os dados de autoria, título e conteúdo são retirados do próprio recorte, pois
não constam da planilha de arquivamento.

• O número de registro do recorte é o número de MFN gerado pelo software
Microisis, devendo ser colocado à caneta na planilha pelo digitador

1' Na digitação é necessário estar atento as instruções do modo de ajuda do
software ( TECLA FI ), bem como às orientações deste manual. Não devem
ser deixados espaços em branco de pois da digitação dos campos, não sendo
necessária a pontuação final, exceto para abreviaturas. Se parar os campos
repetitivos com sinal de porcentagem (%), mas quando este sinal fizer parte do
título, escrever por extenso, para não confundir com cam po repetitivo.
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2.2.3 Colagem

Após a digitação os artigos devem ser colados nas planilhas (Anexo 1). Para
facilitar o arquivamento nas pastas, os recortes são organizados por ordem
alfabética de assunto das pastas (ver listagem no disco P), que compõem o
arquivo de recortes na Biblioteca.

Obs: Fazer conferência dos assuntos das pastas antes de arquivar.

2.3 Relatório de conferência

Os relatórios extraídos da base ARTJOR devem ser gerados na ordem seqüencial
da digitação para tornar a sua correção mais fácil e rápida, observando-se:

• conferência da digitação, através de leitura do relatório;
• conferência da indexação, sua coerência com os assuntos constantes da base

LIVRO, visando à padronização dos mesmos e, consequentemente, à
padronização da base ARTJOR;

• conferência dos assuntos das pastas.

São os seguintes os passos para a elaboração do relatório de conferência, que é
extraído por intervalo de MFN e utiliza o formato de exibição RELJOR, o qual
exibe todos os campos da artigo.

1. Entrar na Base ARTJOR do Microisis
2. Na tela principal do Microisis entrar na letra P de SERVIÇOS DE

ORDENAÇÃO E IMPRESSÃO
3. Dentro deste menu digitar a letra P de PLANILHA DE IMPRESSÃO DO

SISTEMA
4. Dentro da planilha exibida preencher os seguintes campos, como no exemplo

abaixo:
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CAMPO LIMITES DE MFN: Preencher com o intervalo desejado, utilizando como
parâmetro o último número conferido e adotando um intervalo aproximado de 100
números

CAMPO TÍTULOS: Escrever dados do identificação do relatório

FORMATO DE IMPRESSÃO: @reljor

ARQUIVO DE IMPRESSÃO: Utilizar o nome padrão de RECO ou outro nome
qualquer até 6 letras

- Deixar os demais campos como se encontram e dar enter até o fim da
impressão, que será salva no Word.

5. Abrir o WORD
6. Dentro do WORD abrir a opção ARQUIVO e dentro desta a opção ABRIR para

procurar o arquivo salvo no Microisis com o nome RECO, que se encontra no
Diretório C:I ISIS/TRAB

á	1
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3.3 Processar de acordo com os seguintes campos:

L .	3.3.1 Campo PASTA:
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7. Dentro deste subdiretório abrir o arquivo denominado REGO que deverá abrir
com a mensagem de CONVERTER ARQUIVO que deverá ser marcada com
TEXTO MS-DOS
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OBS: Para o que WORD exiba esta mensagem, deve-se configurar o programa
através da opção FERRAMENTAS / OPÇÕES / GERAL e aí marcar a opção
CONFIRMAR CONVERSÃO AO ABRIR. Não é necessário fazer esta alteração
toda as vezes em que se vai gerar o relatório. Uma vez marcado e confirmado
ela permanece gravado no Word.

8. Com o arquivo aberto no Word, utilizar a correção ortográfica do programa para
assinalar eventuais erros de digitação antes de imprimir o relatório. Abrir a opção
FERRAMENTAS 1 ORTOGRAFIA E GRAMÁTICA e iniciar a correção.
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ØD
Após todas as conferências, o relatório é repassado para a digitação das
correções. As alterações que por ventura foram feitas deverão ser corrigidas nos
respectivos artigos arquivados na Biblioteca.

3 PROCESSAMENTO TÉCNICO (Catalogação, lndexação e Digitação)
'-4
flJ	 1 A.-.-,l--rnortirin o .,+r,inrl nnc-c-iinfn nor,1 onc- ,criintn oc,norífirnc
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8. Imprimir o relatório

Após todas as conferências, o relatório é repassado para a digitação das
correções. As alterações que por ventura foram feitas deverão ser corrigidas nos
respectivos artigos arquivados na Biblioteca.

3 PROCESSAMENTO TÉCNICO (Catalogação, Indexação e Digitação)

. Analisar o artigo, extraindo o assunto geral e os assuntos específicos;

• Verificar na Base ARTJOR a existência de artigos que tratam do mesmo
assunto, para manter uma padronização.

• Processar e digitar de acordo com os campos apresentados a seguir.

3.1 Campo MATERIAL

• Utilizar a codificação R para recortes. Campo default.
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3.2 Campo PASTA

• Utilizar a relação de assuntos das pastas já abertas (ver no disco P). No caso
de criação de novo termo, utilizar os termos autorizados do VCBS;

• Digitar o assunto da pasta em caixa alta;
• Em caso de segundo descritor, separar por dois pontos entre espaços.

Ex.: ECONOMIA: TRABALHO
• Utilizar somente dois descritores;
• Em caso de nome próprio, utilizar nome completo, seguindo as regras do

Código de Catalogação Anglo-Americano (CCAA2) e a base AUTR do Senado
Federal , com entrada pelo sobrenome. Em se tratando de político,
acrescentar o cargo.
Ex.: ANDRADE, CARLOS DRUMMOND DE

CARDOSO, FERNANDO HENRIQUE, EX-PRESIDENTE
NEVES, AÉCIO, GOVERNADOR DE MINAS GERAIS
SILVA, LUIZ INÁCIO LULA DA, PRESIDENTE

• Em caso de município mineiro, entrar pelo próprio nome do município
seguido da sigla do Estado entre parênteses.
Ex.: RIBEIRÃO DAS NEVES (MG)

SANTA BÁRBARA (MG)
• Em caso de distrito, entrar pelo nome do município ao qual pertence.
• Quando o assunto específico for referente a determinado município, este

deverá entrar na pasta do município. Caso o artigo trate de mais de um
município ou estado, entrar na pasta pelo assunto.
Ex. 1: Artigo sobre patrimônio histórico de Ouro Preto.

Pasta: OURO PRETO (MG)
Assunto: Patrimônio histórico - Ouro Preto (MG)

Ex. 2: Artigo sobre patrimônio histórico de Minas Gerais.
Pasta: PATRIMÔNIO HISTORICO
Assunto: Patrimônio histórico - Minas Gerais

3.3 Campo AUTOR

• Para matéria assinada, adotar as regras do Código de Catalogação Anglo
Americano (CCAA) e a base AUTR do Senado Federal (lista de entradas
padronizadas);

• Em caso de mais de um autor, separar pelo sinal de porcentagem (%);
• Utilizar caixa alta para sobrenome do(s) autor(es) e para autor entidade;
• Acima de três autores, utilizar a expressão et ai.
• Em caso de entrevista, entrar pelo nome completo do entrevistado. Nas Notas

Gerais escrever "Entrevista concedida à ..." (nome do jornalista). No Campo
Assunto utilizar o descritor "Entrevista" associado somente ao nome do
entrevistado.
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3.4 Campo TÍTULO ARTIGO

• Digitar o título principal e o subtítulo, se houver, precedendo título com o
sinal de subcampo Aa e o subtítulo com o sinal de subcampo Ab

• Usar letra maiúscula somente na primeira palavra do título, exceto para
nomes próprios, os três poderes, substantivos comuns, quando ligados a
nomes próprios;
Ex.: Presidente FHC,

Município de Passos;
Ministério de Ciência e Tecnologia;
Poder Legislativo;
Constituição;
Teoria do Estado

• Quando a entrada principal for pelo título, digitar a primeira palavra em caixa
alta;

• Quando o título contiver o sinal de porcentagem (%) escrever por extenso a
expressão: por cento.

• Incluir artigos entre < >, quando iniciando título, para que seja alfabetado
corretamente.

3.5 Campo JORNAL

• Utilizar o título do jornal como se segue:
v Estado de Minas
v' Folha de S. Paulo
v' Jornal do Brasil
v' Minas Gerais

3.6 Campo CADERNO (seção ou parte):

• Utilizar o título do caderno como aparece na publicação;
• Em caso de caderno especial ou fascículo, utilizar o nome adotado na

publicação.
Ex.: Informe Especial;

EM Ecologia

3.7 Campo LOCAL

• Nome da cidade de edição do jornal.

3.8 Campo DIA/MÊS

• Ex.: 1 jan.
-	 10 maio
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3.9 Campo ANO

• Utilizar quatro dígitos na data.
Ex.: 2002

3.10 Campo PÁGINA

• Colocar como aparece na publicação, utilizando página inicial e final,
separadas por hífen.
Ex.: A3

1-19

3.11 Campo NOTAS GERAIS

• Utilizar as seguintes notas, descrevendo o conteúdo quando relevante:
v' Inclui fotografia
v' Inclui mapa
v' Inclui quadro explicativo
v' Inclui gráfico

• Em caso de encarte ou fascículo, indicar o número e ilustração.
Ex.: Encarte n° i, ilustrado

3.12 Campo CONTEÚDO

• Colocar demais títulos da reportagem, seguido do nome do autor na ordem
direta, separado por barra (1). Em caso de mais de um artigo, separar por
ponto e vírgula (;).
Ex.: Pacto social vai passar pelo Congresso / Carlos Barroso; Exportação
também terá órgão especial

3.13 Campo ASSUNTO

• A busca dos descritores deve ser precedida de uma leitura técnica do artigo,
devendo necessariamente ser consultados títulos, notas, gráficos, box etc.

• Consultar o tesauro do PRODASEN (VCBS - Vocabulário Controlado Básico)
impresso ou online e a Base LIVRO. Havendo necessidade de se criar um
termo, anotar em todos os exemplares dos tesauros impressos;

• Quando a representação de um assunto exigir vários elementos (descritores,
especificadores, local e data), esses devem estar dispostos em um mesmo
parágrafo, separados por hífen (-), formando uma frase documental lógica, na
seguinte ordem:
v Descritor - especificador(es) - lugar - data
Exceções são os casos em que se usa o nome geográfico como próprio
assunto.
Ex.: Mariana (MG) -História

• Separar os descritores pelo sinal de porcentagem (%);
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• Não repetir o assunto da pasta, se este não for a assunto específico do artigo.
Ex.: PASTA: ECONOMIA

ASSUNTO: Renda
• O assunto específico do artigo deve vir em primeiro lugar.
• Quando o assunto específico for referente a determinado município, este

deverá entrar na pasta do município. Caso o artigo trate de mais de um
município ou estado, entrar na pasta pelo assunto.
Ex. 1: Artigo sobre patrimônio histórico de Ouro Preto.

Pasta: OURO PRETO (MG)
Assunto: Patrimônio histórico - Ouro Preto (MG)

Ex. 2: Artigo sobre patrimônio histórico de Minas Gerais.
Pasta: PATRIMÔNIO HISTORICO
Assunto: Patrimônio histórico, Minas Gerais

• Em caso de município, colocar a sigla do Estado. Em se tratando de distrito,
entrar pelo nome do distrito, seguido pelo nome do município;
Ex.: Brumal - Santa Bárbara (MG)

• Em caso de capitais com mesma denominação do Estado, diferenciar como
se segue-
Ex.- São Paulo (Estado); São Paulo (SP);

• Em caso de regiões de estado, país, etc.:
Ex.: Brasil, Região Nordeste - Condições sociais

Estatística - Brasil, Região Sudeste
Irrigação - Minas Gerais, Região Norte
Região Metropolitana - Belo Horizonte (MG)

• Para a capital federal utilizar o nome seguido da sigla
Ex.: Brasília (DF)

Washington (DC)
• Em se tratando de estudos comparativos e/ou de relação de reciprocidade

entre até três países, todos devem ser mencionados;
Ex.: Comércio exterior - Brasil, Argentina

Casamento civil - Direito comparado - Brasil, França
• Em se tratando de guerras e conflitos internacionais, entrar pelo nome do

conflito.
Ex.: Conflito Árabe-israelense

Conflito Estados Unidos - Iraque
• Em caso de sigla, entrar com o nome da instituição, programa, evento etc. por

extenso, com as primeiras letras em caixa alta, seguida da sigla entre
parênteses;
Ex.: Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG)

Tribunal de Contas da União (TCU)
Sistema Financeiro da Habitação (SFH)

• Em caso de nome Pessoal, entrar com nome completo em caixa baixa,
seguindo as regras do Código de Catalogação Anglo-Americano (CCAA2) e a
base AUTR do Senado Federal.
Ex.: Andrade, Carlos Drummond de
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• Nas biografias, entrar o nome do biografado na ordem inversa, seguido do
descritor "Biografia";
Ex.: Kubitschek, Juscelino - Biografia

Andrade, Carlos Drummond de - Biografia
• Em caso de entrevistas, utilizar o descritor "Entrevista" associado somente ao

nome do entrevistado, não utilizando-o nos assuntos específicos.
Ex.: Neves, Lucas Moreira, Cardeal - Entrevista%Igreja e problemas sociais

• Para notícias sobre congressos, seminários, fóruns, etc., utilizar o descritor
"Congresso" após o assunto específico, seguido do local. Caso seja
necessário, citar o nome do evento, seguido da data.
Ex.: Recursos hídricos - Congresso - Minas Gerais%Seminário Legislativo

Aguas de Minas 11(2002)
Fórum Social Mundial (2001 )%Fórum Econômico Mundial (2001)

• Indicar jurisdição e data em casos de códigos, eleições e eventos
periódicos (copas, olimpíadas etc.).
Ex.: Eleição - Brasil (2002)

Futebol - Coréia, Japão (2002)
Código de processo civil - Brasil (1973)—Alteração (1994)
Constituição - Brasil (1988)
Planejamento econômico - Brasil (1975-1979)

• Verifica-se exceção à regra de ordenação de data quando esta compõe o
descritor, em especial os períodos históricos.
Ex.: Revolução (1930) - Brasil

• Em se tratando de períodos históricos, não colocar entre parênteses.
Ex.: Documento histórico - Serro (MG) - Séc. XVIII

Filosofia - Idade Média

3.14 Campo REGISTRO

• Preencher este campo com o número de registro do recorte é que retirado da
numeração de MFN do próprio software Microisis, que adota uma numeração
seqüencial para entrada de dados Este número deve ser precedido do sinal de
subcampo Aa e das letras AJ (artigo jornal) mais o sinal de traço (-).
Ex.: AaAJ...1 045

• Preencher também o subcampo Ad, referente ao tipo de acervo, com as letras
AJ (artigo de jornal).
Ex.: AaAJI 045"dAJ

4 ESTATÍSTICA

• Mensalmente são elaboradas as seguintes estatísticas:
- controle de processamento de jornais (Anexo 2)
- estatística de jornais e recortes (Anexo 3)
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• Mensalmente é realizada a estatística com as seguintes informações
(Anexo 4):
- Descarte de recortes
- Indexação e digitação
- Arquivamento
- Descarte do arquivo
- Recortes
- Jornais analisados

• Diariamente é realizada uma estatística de consulta por assunto, visando
subsidiar a seleção dos artigos nos jornais. (Anexo 5)





Anexo 1 - Planilha para arquivamento
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I	ÁSSiMBLI1Á LEGISLATIVA	Base ARTJOR - Registro: AJ-_____________
DO ESTADO DE MINAS GERAIS Pasta:

Jornal:	 Caderno:



Anexo 2 - Controle de processamento de jornais

CONTROLE DE PROCESSAMENTO DE JORNAIS
mês:	 Ano:______________________

Jornais	 123456789101112131415
Dias

ESTADO DE MINAS

FOLHA DE SÃO PAULO

JORNAL DO BRASIL

MINAS GERAIS

Jornais	 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Dias

ESTADO DE MINAS

FOLHA DE SÃO PAULO

JORNAL DO BRASIL

MINAS GERAIS
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C:\E298 100I\Meus documentos\Biblioteca\Formulários\Controle de processamento de jornais.doc
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Anexo 3 - Estatística de jornais e recortes

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

BIBLIOTECA

ESTATÍSTICA DE JORNAIS E RECORTES

DIA 	DIA MÊS:	 /200--
1 0	Jornais	 16°	Jornais

recortes 	Recortes
20	Jornais	 170	Jornais

recortes 	Recortes
30	Jornais	 18°	Jornais

recortes 	Recortes
40	Jornais	 19°	Jornais
_____ recortes 	Recortes

5°	Jornais	 200	Jornais
recortes 	Recortes

60	Jornais	 210	Jornais
recortes 	Recortes

70	Jornais	 22°	Jornais
recortes 	Recortes

80	Jornais	 23°	Jornais
recortes 	Recortes

90	Jornais	 24°	Jornais
recortes 	Recortes

100	Jornais	 250	Jornais
recortes 	Recortes

11 0	Jornais	 26°	Jornais
recortes 	Recortes

120	Jornais	 27°	Jornais
recortes 	Recortes

130	Jornais	 280	Jornais
recortes 	Recortes

140	Jornais	 29°	Jornais
Recortes 	Recortes

150	Jornais	 30°	Jornais
Recortes 	Recortes

310	Jornais
Recortes

C:\E298 1001\Meus documentos\Bib1ioteca\Formu1rios\Estatística de recortes.doc
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Anexo 4 Banco de recortes - Estatística
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Anexo 5 Estatística de consulta por assunto
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ESTATÍSTICA DE CONSULTA/ASSUNTO - BASE ARTJOR - MÊS:	NO:2003
ASSUNTO	 QUANTIDADE	 TOTAL

ABORTO
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
AGROPECUÁRIA
ALCOOLISMO
ARQUEOLOGIA
ARQUITETURA
ARQUIVO PÚBLICO
ARTE / ARTISTAS
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASTRONOMIA
BANCOS
BELO HORIZONTE (MG)
BIBLIOTECA
CALAMIDADE PÚBLICA
CENSURA
CIÊNCIA : GENÉTICA
CIÊNCIA E TECNOLOGIA
CINEMA
CÓDIGO CIVIL
COMBUSTÍVEL
COMPORTAMENTO
CONSÓRCIO
CORRUPÇÃO
CRIME ORGANIZADO
CULTURA
DEFICIENTE
DIREITOS HUMANOS
DISCRIMINAÇÃO
ECOLOGIA
ECONOMIA
ECONOMIA INFORMAL
ECONOMIA INTERNACIONAL
ECONOMIA POPULAR
EDUCAÇÃO
ELEI ÇÀO
ENERGIA
ENERGIA ELÉTRICA
ENERGIA NUCLEAR
ENTORPECENTE
ESPIONAGEM
ESPORTE
FAMÍLIA
FAVELA
FERROVIA
FOLCLORE
FOME
GUERRA
HABITAÇÃO
HISTÓRIA DO BRASIL
HORÁRIO DE VERÃO
IDOSO
IMPRENSA
ÍNDIO
INDÚSTRIA
INFORMÁTICA
JOGO
LIMPEZA PÚBLICA
LÍNGUA PORTUGUESA
LITERATURA/ESCRITORES
MEDICINA
MENOR
MIGRAÇÃO
MINERAÇÃO
MOVIMENTO ESTUDANTIL
MULHER
MUNICÍPIO(S)
MUSEU
NAVEGAÇÃO FLUVIAL
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*

NEGRO
NEPOTISMO
ORGANIZ. INTERNACIONAL
ORIENTE MÉDIO
PAÍSES
PARTIDO POLÍTICO
PATRIMÔNIO HISTÓRICO
PETRÓLEO
PIRATARIA
POBREZA
PODER JUDICIÁRIO
PODER LEGISLATIVO
PODER LEGISLATIVO:ALMG
POLÍCIA
POLÍTICA / POLÍTICOS
POLÍTICA INTERNACIONAL
POPULAÇÃO
PORTO
PREFEITURA MUNICIPAL
PRÊMIO NOBEL
PRESIDENTE
PREVIDÊNCIA PRIVADA
PREVIDÊNCIA SOCIAL
PROSTITUIÇÃO
PUBLICIDADE
RACISMO
RÁDIO
RECURSOS HÍDRICOS
REFORMA AGRÁRIA
RELIGIÃO
RESÍDUO
RODOVIA
SANEAMENTO BÁSICO
SAÚDE
SAÚDE BUCAL
SAÚDE DA MULHER
SAÚDE INFANTIL
SAÚDE MENTAL
SAÚDE PÚBLICA: ZOONOSE
SECA
SEGURANÇA NACIONAL
SEGURANÇA PÚBLICA
SEXUALIDADE
SIDERURGIA
SINDICATO
SISTEMA PENITENCIÁRIO
TABAGISMO
TECNOLOGIA ESPACIAL
TELECOMUNICAÇÃO
TELEVISÃO
TERMINAL RODOVIÁRIO
TRÂNS 1 TO
TRANSPORTE
TRIBUNAL DE CONTAS
TURISMO
VIOLÊNCIA
VOLUNTÁRIO
VULCÃO
TOTAL
C:\E298 1001\Meus documentos\Biblioteca\Formulários\Esatística assunto artor.doc
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