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APRESENTAÇÃO
MISSÃO
Prover
informação
à
comunidade
universitária, presencial e em meio a rede,
contribuir para a formação profissional e para
o espírito de cidadania
VISÃO
Referência em gestão da informação e
disseminação do conhecimento na Região
Amazônica

A gestão que ora se encerra apresentou um proposta de trabalho para o
período 2009-2016, em que se definiram objetivos, metas e estratégias tendo em
vista perspectivas e resultados satisfatórios. Nesse plano estavam incluídos
também, questões sobre recursos de tecnologia, humanos, materiais e de
infraestrutura.
Os resultados estão apontados nos relatórios anuais com as devidas
avaliações do período com a indicação das dificuldades enfrentadas, das quais
permanecem até o momento como a insegurança, a manutenção das instalações
prediais e a crônica falta de recursos financeiros que padecem as IFES.
Este documento demonstra a coerência entre o plano de metas de trabalho
apresentado em julho de 2009 e as realizações obtidas ao longo de seis anos
através dos produtos apresentados a comunidade universitária.
Com a certeza de ter honrado o compromisso assumido por ocasião da
nomeação para a função da Direção da Biblioteca Central, 2009-2016 apresento os
resultados que confirmam não somente o alinhamento da política de bibliotecas da
instituição como a sua relatividade aos preceitos referenciais nacionais e
internacionais de documentação e informação.
A seguir a proposta inicial, objetivos e metas estipulados e as realizações
obtidas que denotam o crescimento e o amadurecimento da prestação dos serviços
de informação cientifica e tecnológica.
Convém frisar que avanços foram notáveis, reconhecimentos pelas instancias
representativas da classe em nível nacional, como a Comissão Brasileira de
Bibliotecas Universitárias (CBBU), Federação Brasileira de Associações de
Bibliotecários e Cientistas da Informação e Instituições (FEBAB), Comitê Brasileiro
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de Desenvolvimento de Coleções (CBDC), CAPES; Instituto Brasileiro de Informação
em Ciência e Tecnologia (IBICT), Rede PERGAMUM
Em síntese, os principais acontecimentos, realizações e dificuldades desse
período foram:
REALIZAÇÕES – 2009-2016

Técnicas
1) Novos serviços implantados – Repositório Institucional (RIUFPA), Ficha
Catalográficas on line (FICAT), Ebsco Discovery Service (EDS) para
Serviço de Descoberta para busca integrada ao acervo.
2) Participação e apresentação orais em eventos nacionais
CONFOA – RS
SNBU – RJ
3) Recebimento do Prêmio Top User Award 2013 conferido duas vezes pelo
agregador de Bases de Dados PROQUEST, entre as 5 instituições
brasileiras pelo uso das bases de dados.
4) Homenagem da CAPES as help desk´s do Portal de Periódicos Capes
5) Honra ao Mérito concedido pela OAB-Pará ao Reitor e a Diretora da
Biblioteca Central pelos serviços prestados.
6) Projeto aprovados – IBICT (Repositórios Institucionais) e BNDES
(Raridades
7) Pergamum web – atualização da versão
8) Criação de duas novas bibliotecas universitárias na Região Norte com o
desvinculação do Sistema de Bibliotecas da UFPA, a da UFOPA
(Santarém) e da UNIFESSPA (Marabá).
9) Criação das bibliotecas dos novos campi Tucurui, Salinas e Ananindeua

Financeiras
10) Aumento da verba de aquisição de acervo bibliográfico: de 1 milhão para
1,5 milhões de reais.
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Recursos humanos
11) Atualização das funções das Coordenadorias da estrutura da biblioteca –
ascensão de FG-4 para FG-1
12) Realização de concurso – ingresso de 29 novos bibliotecários: 23
concursados, 6 redistribuidos, distribuídos na Bibliotecas Central (15), da
capital (2) e dos campi (6) em relação a 23 aposentadorias.

Infra-estrutura
13) Sistema de segurança eletrônica implantado – 6 câmeras instaladas
14) Climatização dos ambientes da Biblioteca

Tecnológica
15) Plataforma computacional ampliada – novos equipamentos e periféricos,
Wifi
16) Criação do site da Biblioteca Central
17) Criação da Biblioteca Digital com atendimento on line para serviços
prestados.

Eventos
18) Realização de grandes eventos:
 Encontro Benedito Nunes e Platão na Biblioteca Central
 50 anos da Biblioteca Central – 2012
 I Ciclo de Palestras - 2014
 I Encontro de Repositórios da Região Norte - 2014
 Bate papo com o Escritor - 2015

Acervo
19) Doação do rico acervo da biblioteca particular do Prof. Ricardo Teixeira de
Barros distribuído para as bibliotecas dos campi de Soure, Breves, IFCH e
Biblioteca Central.
20) Assinatura da coleção de e-books da EBSCO host com mais de 130 mil
títulos sobre todas as áreas do conhecimento
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DIFICULDADES, PENDÊNCIAS
Por outro lado permanecem dificuldades e pendências que fogem de nossa
governabilidade, como:
1) Reforma dos espaços internos e ampliação do prédio
2) Concluir o sistema de segurança
3) Manutenção predial – goteiras etc.
4) Falta de recursos financeiros para aquisição de acervo bibliográfico
impresso e eletrônico
5) Adaptação do prédio para acessibilidade de pessoas com necessidade
6) Construção de dois prédios nas laterais da Biblioteca: Praça de
alimentação e Bloco de salas de aula
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METAS – 2009-2016
Novo modelo de gestão com ênfase em
2009

Empreendedorismo de Ações

2016
 Frentes de trabalho ampliadas com novos serviços e atividades
técnicas em: acervo (desbaste, descarte, reparos, reorganização,
aquisição, e-books)
 prestação de serviços ampliado de forma presencial e online
 novos serviços: Biblioteca Digital, SOS Biblioteca, fichas
catalográficas on line (FICAT), etc.

Inovação Tecnológica

Ampliação da plataforma computacional da biblioteca, com a substituição
e aumento do número de computadores, impressoras, SCANNERS,
estação de pesquisa e Wi fi

Aumento de Produtividade

Crescimento do Registro bibliográfico do acervo corrente, de obras raras
e outras coleções

Consolidação do Sistema

 Através da visita técnica in loco as bibliotecas do sistema, capital e
interior
 implementação de novos serviços, SOS biblioteca
 treinamento e capacitação inclusive do Portal de Periódicos Capes
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OBJETIVO PRINCIPAL

2009

Consolidar o Sistema de Bibliotecas

2016

Consistência das bases de dados dos diversos acervos

Em constante revisão, conferencia e atualização de
software com vistas a inclusão total dos acervos das
bibliotecas da UFPA

Integração dos processos técnicos das BU´s

Visitas técnicas, SOS Biblioteca e treinamento Portal
Periódicos Capes e outros serviços.

Capacitação da equipe técnica e operacional

Participação em eventos, cursos em fluxo continuo,
treinamentos aos novos profissionais do quadro

Inovação tecnológica no desenvolvimento dos serviços

Intensificada e atualizada atendendo as necessidades
dos serviços, novos equipamentos, softwares e
aplicativos atualizados

Motivar e capacitar a equipe

Mediante ações em novas frentes de trabalho e estudos
de atualização nas novas metodologias, participação em
eventos
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OBJETIVOS

2009

2016

Aumentar a capacidade da produção técnica

Produtividade aumentada

Estabelecer parcerias, consórcios, convênios (projetos,

Unidades da UFPA e externas, com IBICT, Repositório
Institucional, SEER,

serviços, produtos)
Garantir recursos financeiros para manutenção dos
serviços e novos investimentos

Atendida as solicitações dentro das possibilidades da
Instituição. Aumento da verba para aquisição de acervo
bibliográfico, aquisição de livros eletrônicos..

Implementar a Biblioteca Digital

Efetuada com perspectivas de crescimento – RIUFPA,
Catalogo online, FICAT

Ampliar a infra-estrutura computacional

Aumentada com novos computadores, softwares
atualizados, impressoras e outros equipamentos.
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METAS E REALIZAÇÕES 2009-2016
SISTEMA DE BIBLIOTECAS
METAS 2009
1. integrar acervos e serviços das bibliotecas da
capital e do interior

2. Priorizar a formação do acervo digital da
produção acadêmica e cientifica da UFPA e
de outros títulos paraenses e amazônicos
3. Firmar convênios e parcerias intra e
interinstitucional para serviços, projetos e
ações de inclusão social e digital
4. Atualização do software Pergamum
5. Realização de Eventos
6. Acervo

7. Acessibilidade

REALIZAÇÕES 2016
1. SOS Biblioteca – integrado os acervos da Fisica, Psicologia,
Teatro e Dança, Educação, ICG, ICSA na capital. Nos campi: Soure,
Cametá, Abaetetuba e Tucurui
2. RIUFPA , PLANOR (BN), BIODIVERSIDADE (SCIELO), Metodologia
SEER (IBICT), Obras Raras, Teses antigas e Fotografias
3. Convenios:
IBICT – RIUFPA, SEER
BN – PLANOR
CAPES – Portal de Periódicos – help desk para a região: Acre,
IFAC e Amazonas UFAM; para os campi da UFPA
SCIELO – Rede BHL Biblioteca sobre Biodiversidade
FEBAB, CBBU, CBDC
MPEG
Parcerias
PRO-REITORIAS da UFPA, AEDI, CTIC, CMA, CAPACIT
Acessibilidade – PROEX, PROEG
Projetos:
1) Repositórios Institucionais.IBICT.2010
2) Raridades bibliográficas da UFPA: conservação, preservação,
restauração e acesso. BNDES. aguarda liberação. 2011
4. Pergamum web
5. Eventos realizados: 50 anos da BC, Exposição, Ciclo de Palestra,
Bate Papo com o Escritor, Treinamentos Portal Capes, Encontros
etc.
6. Aumento da verba de aquisição de acervo bibliográfico
7. Ampliação do atendimento
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SERVIÇOS
METAS 2009

REALIZAÇÕES 2016

1. aumentar o índice de produção dos serviços

1) Crescente a cada ano nos diversos bancos de dados.

2. Integrar e manter todos os serviços em linha com a
versão atualizada do sistema adotado (Pergamum)

2) Versões atualizadas dos programas utilizados, Pergamum web
3) serviços online, RIUFPA, e-books, FICAT, EDS

3. Implantar novos serviços e adotar outros sistemas que
garantam o melhor desempenho
4. Prover eficiência e qualidade aos serviços e produtos do
Sistema
5. Implantar o serviço de comunicação social e de
relacionamento para interação com o público interno e
externo e divulgação dos produtos do SIBI.

4) divulgação na mídia impressa e eletrônica, em folders, no portal
da Biblioteca.
5) Redes sociais, portal da BC, serviços e produtos online.
Entrevistas, matérias e vídeos em jornais (Diario do Pará, TV
Cultura, web UFPA), TV RBA, Nazaré), redes sociais: facebook,
blog, twitter.
6) Disponibilização de coleção de e-books, com mais de 100 mil
títulos.
7) Treinamento sobre uso do Portal de Periódicos da CAPES:
campi da UFPA – 666 participações
premio Top User Award – uso da base Proquest – 2 x em 2013
Help desk – IFAC, UFAM e outras locais
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PRODUTOS
METAS 2009

REALIZAÇÕES 2016

1. Dar nova visibilidade e criar novos produtos do
Sistema.

1) portal da BC, disponibilização e links para novos
produtos.

2. Portal do Conhecimento, Biblioteca Digital de Teses
e Dissertações, e a Biblioteca Digital

2) Evoluíram para RIUFPA, FICAT, roteiro p/ elaboração de
trabalhos, Biblioteca Digital

3. Integrar o Portal da Amazonia/Informam e outros
produtos externos
4. Incrementar a divulgação dos Portais e bases de
dados: Periódicos da CAPES, Dominio Público,
Biblioteca Digital Mundial e outros
5. Eventos promovidos e participação

3) Atualizados e integrados ao RIUFPA
4) portal da BC, Programa de treinamento do Portal da
Capes, Bases de dados disponívieis em trial

5) Nacionais e locais: Exposições: Benedito Nunes, 50 anos
da BC, Feira Panamazônica do Livro, Estação do Livro,
Entre Livros
Ciclo de Palestra
Bate papo com o Escritor
Encontro Regional RIUFPA
Apresentação oral – SNBU, CONFOA
Doações: Alfredo Oliveira, Consulesa da Venezuela, Senado
Federal e outros
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TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
METAS 2009

REALIZAÇÕES 2016

1) inovação tecnológica

1) Nova plataforma computacional – substituição de todos os
computadores, impressoras e outros em todos os ambientes de
trabalho, TV, nobreaks, multimidia, lousa interativa.

2) ampliar a plataforma computacional

2) redeWifi em quatro ambientes da biblioteca: dois no andar térreo
(salões de leitura) e dois no superior.(periódicos, salão de leitura).
Revisão da rede lógica da BC

3) novos serviços com nova metodologia

3) Estação de pesquisa acadêmica com novos computadores (40).
4) Pergamum web, Repositório Institucional, FICAT

4) criação de bancos de dados e consistência dos atuais
5) participação em redes sociais e uso dos recursos
disponiveis

5) Produção cientifica, alimentação
6) Blog, facebook,, twitter
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RECURSOS HUMANOS
METAS 2009

REALIZAÇÕES 2016

1. elaborar programas de capacitação técnica e
administrativa em âmbito interno externo

1) programas para o PEC do CAPACIT (bibliotecários e
arquivistas)

2. realizar e permitir estágios e treinamentos

2) participação em inúmeros programas do Capacit e como
facilitadores

3. incentivar a participação de técnicos em eventos:
cursos, treinamentos, qualificação etc.
4. Movimentação de pessoal. Realização de concurso
Público

5. Revisão e retificação das funções gratificadas

3) numero representativo de participantes em eventos
nacionais, cursos a distancia etc
4) ingresso de 29 novos bibliotecários:
Redistribuidos – 6 (Abaetetuba, Ananindeua, Salinas, BC,
Numa)
Concursados - 23 (Ananindeua, Altamira, Breves,
Castanhal, Tucurui, Soure, Salinas), ICA, BC, IFCH
Aposentadorias – 23 – BC (20), IFCH, ICB, NCADR (3)
5) Eliminação das FG-6 e atualização das funções das
Coordenadorias da estrutura da BC, para FG-1

14

INFRAESTUTURA FISICA
1. Via de acesso para o prédio da BC
2. Novas instalações para o auditório inclusive
adaptação para projeção de filmes, fitas VHS, e banca
examinadora
3. Redimensionamento das instalações internas do
prédio (iluminação, climatização etc.)
4. Sinalização interna da biblioteca

1) revitalização dos ambientes da bibliotecas,
2) recuperação das cadeiras e mesas dos salões de público
e das salas de trabalho.
3) maquinas splits em substituição as centrais
4) Novo sistema de segurança do acervo
5) Cameras de circuito interno de segurança eletrônica
6) Biometria nas portas de acesso ao prédio da BC
7) Pendencia das reformas e ampliação da área física e de
acesso ao prédio, inclusive finalizar a adaptação interna
e externa do prédio para acessibilidade.
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ANEXO
REALIZAÇÕES DA BIBLIOTECA CENTRAL
Descrição
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REALIZAÇÕES 2013 - Descrição

1) PARCERIAS, PROJETOS, CONVENIOS ETC.
a) Projetos
-Repositórios Institucionais: uma realidade na UFPA. Projeto aprovado junto ao
IBICT. 2010

-Raridades bibliográficas da UFPA: Conservação, Preservação, Restauração e
Acesso. In: Memória e cidadania: Universidade Federal do Pará e seus
Acervos Bibliográficos e Arquivísticos. Projeto aprovado junto BNDES.
Cadastro de reserva, aguarda liberação. 2011.

b) Convênios
 IBICT
 Repositório Institucional da UFPA (RIUFPA) – http://www.repositorio.ufpa.br
Alimenta o banco de dados nacional e internacional de Repositórios
Institucionais e disponibiliza a produção cientifica do corpo docente, técnico
e discente da pós-graduação da UFPA: artigos científicos, capítulos de
livros, livros, trabalhos de eventos, teses e dissertações e garante o livre
acesso.
 SEER - Sistema de Editoração Eletrônica de Revistas
Assume o papel de multiplicador e fomentador da metodologia SEER coordenado pelo IBICT na edição de periódicos eletronicos, na UFPA e na
região.
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Assinatura do convenio IBICT/UFPA – Sistema de Editoração Eletrônica de
Revistas, na Biblioteca Central, 2012.

 BIBLIOTECA NACIONAL
 Plano Nacional de Recuperação de Obras Raras (PLANOR) - Catálogo do
Patrimônio Bibliográfico Nacional (CPBN).
Reunir as obras dos séculos XV ao XIX, com o objetivo de difundir acervos
raros brasileiros e possibilitar a salvaguarda da propriedade patrimonial em
caso de sinistros, extravios ou outras ações. Outro aspecto é a visibilidade
que terá a coleção, facilitando sua submissão a projetos de conservação
e/ou processamento técnico.
 CAPES
 Portal de Periódicos da Capes
Fortalecimento das atividades das help desk com expansão para os
diversos campi da UFPA e para a Região, na IFAC, do treinamento no uso
das funcionalidades e das publicações eletrônicas disponíveis no Portal.
Capes nos campi – treinamento ministrado com total 666 participantes
Premio Top User Award – pelo uso da base Proquest, da Região Norte
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SCIELO
 Rede BHL Scielo – Biodiversity Heritage Library
Indexação, qualificação, publicação, acesso e interoperabilidade de
informação científica em Biodiversidade. Coleção de fontes de informação
em biodiversidade.

c) Parcerias - Administração Superior e Órgãos Externos
Fortalecimento de relações no apoio para a realização de metas e viabilização
das propostas da Biblioteca.
UFPA
 PROPESP/PROEG – Portal de Periódicos Capes; Portal de Periódicos da
UFPA, treinamento no campus Belem e nos municípios do Estado..
 PROPLAN - Apoio da Comissão de Avaliação, CPA; Planejamento
Estratégico da UFPA, aumento da verba para aquisição de acervo
bibliográfico.
 PROINTER - Evento sobre Repositório Institucional. Metodologia SEER.
Fórum Landi.
 PROAD – Apoio a participação em eventos. Processo de aquisição de acervo.
Infra estrutura.
 PROEX - Assistência Estudantil – doação de computadores, mesas,
poltronas; Projeto Entrelivros – troca de livros. Recuperação das cadeiras dos
salões de leitura e salas de trabalho da biblioteca .
 Assessoria de Educação a Distancia, AEDI – apoio a tecnologia da
informação.
 Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação, CTIC – apoio a
tecnologia da informação.
 Centro de Memória da Amazônia – preservação e restauração de obras raras
e sobre a Amazônia. Projeto do BNDES.
 CAPACIT – elaboração de programas e facilitadores de disciplinas
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ÓRGÃOS EXTERNOS
 Museu Paraense Emílio Goeldi, MPEG – objetivos e interesses comuns,
elaboração de projetos e repositório institucional.
 IBICT – Convênios: Repositório Institucional - RIUFPA e Sistema de
Editoração Eletrônica de Revistas – SEER.
 CAPES – Portal de Periódicos Capes e help desk para a Região Amazônica,
treinamento na UFAC (AC).
 Biblioteca Nacional – ingresso no Plano Nacional de Obras Raras – PLANOR.
 CBBU – Comissão Brasileira de Bibliotecas Universitárias – representante da
Região Norte
 FEBAB - Federação Brasileira de Associações de Bibliotecários e Cientistas
da Informação e Instituições – representante da Região Norte
 CBDC – Comitê Brasileiro de Desenvolvimento de Coleções
2) INOVAÇÃO TECNOLOGICA


Nova plataforma computacional – substituição de todos os computadores,
impressoras e outros em todos os ambientes de trabalho.



rede Wi fi em quatro ambientes da biblioteca: dois no andar térreo (salões
de leitura) e dois no superior.(periódicos, salão de leitura).



Estação de pesquisa acadêmica com novos computadores (20).

3) CAPACITAÇÃO


Treinamentos ministrados e assessoria prestada a órgãos externos, como
o IFPA e a biblioteca do CENTUR



Treinamento no sistema operacional de bibliotecas para os novos
bibliotecários.



Elaboração do programa de capacitação para o do PEC do Capacit, para
bibliotecários e arquivistas da UFPA



Participação dos bibliotecários em inúmeros programas de capacitação
ofertados pelo Capacit.
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4) RECURSOS HUMANOS X MOVIMENTO
 Ingresso de 29 novos bibliotecários no quadro da UFPA, assim distribuídos:
Castanhal (1), Tucurui (1), Abaetetuba (1), Salinas (2) Ananindeua (3), Soure
(1), ICA (1) e Biblioteca Central (18).
 Aposentadoria de 23 bibliotecários
5) DIVULGAÇÃO X COMUNICAÇÃO X MÍDIA
Matérias, entrevistas e vídeos em jornais, TV e Rádio
 Jornais impresso e eletrônico – Diário do Pará, Beira do Rio, Acontece
 Rádio – UFPA, Cultura
 TV – RBA, Nazaré
 Redes sociais – facebook, twitter, blog
6) EVENTOS


Participação em Eventos nacionais: Portal Periódicos Capes (Brasilia),
Sistema

Pergamum

(Curitiba),

Seminário

Nacional

de

Bibliotecas

Universitarias, SNBU (RJ), Biblioteca Virtual de Enfermagem, BVS-Psi
(Brasilia), Seminário de Comunicação Digital e Repositórios Digitais
(Goiania), Conferencia Luso brasileira de Acesso Aberto (RJ), Simposio
Internacional de Bibliotecas digitais (Porto Alegre), Encontro Nacional de
usuários da Rede Pergamum (Paraná), Congresso Brasileiro de
Organização do Conhecimento (Rio de Janeiro).


Organização dos treinamentos para uso do Portal de Periódicos da Capes
nos campi da UFPA em conjunto com a PROPESP e PROEG



Exposições: Encontro de Benedito Nunes e Platão na Biblioteca da UFPA

 Lançamento da logo e do selo dos 50 anos da Biblioteca Central para 2012.
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Participação da Feria Pan-amazônica do Livro, estande do Senado
Federal – doação oficial de obras em Braille.

Doação de obras editadas pelo Senado Federal em Braille e em letras
aumentadas para o acervo da Biblioteca Central, e para a deputada
estadual Simone Morgado, pelo Diretor da Secretaria Especial de
Editoração e Publicação (SEEP) do Senado Federal, Florian
Madrugada, e a Diretora de Edição da Editora da Câmara Federal,
Clara Bicudo, para pessoas com deficiência visual, em nome do
Presidente do Senado, Senador José Sarney.



Criação do Programa Estação do Livro para doação e livre empréstimo de
livros doadas.



Doação de livros – escritor Alfredo Oliveira, Consulesa da Venezuela,
Senado Federal, OAB-PA e outros particulares.

Doação do Livro pela Consulesa da Venezuela
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Doação do Livro Cabanos & Camaradas, do escritor Alfredo Oliveira



Bate papo com o Escritor – encontro com o escritor Edyr Augusto
Proença, em comemoração a Semana Nacional do Livro e da Biblioteca

Jornalista Regina Alves, escritor Edyr Augusto Proença, Reitor Carlos
Maneschy e bibliotecária Graça Pena
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I Ciclo de Palestra obre Bibliotecas, Biblioteconomia e Informação

Palestrantes convidados: Horacio Schneider, Luiz Atilio Vicentini, David Vernon Vieira,
Fernando Leite, Bianca Amaro



Reunião sobre Repositórios Institucionais da Região Norte – com Bianca
Amaro (IBICT) e Prof. Fernando Leite (UNB) – Produto Carta de Belém

Carta de Belém
Belém, 24 de maio de 2014
1ª REUNIÃO DE REPOSITÓRIOS INSTITUCIONAIS DA REGIÃO NORTE
Rezam os princípios que comprometem as instituições de ensino e pesquisa
em divulgar sua produção cientifica
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7) PRODUTOS X SERVIÇOS


Biblioteca digital – acesso eletrônico estatística de uso da produção
cientifica e acadêmica da UFPA disponível no Repositório Institucional.
Perspectiva de digitalização do acervo.



Repositório Institucional da UFPA (RIUFPA) – www.repositorio.ufpa.br



Ficha Catalografica on line – www.bcfichacatalografica.ufpa.br



Roteiro para elaboração de trabalhos acadêmicos.



SOS Biblioteca – bibliotecários volantes em bibliotecas do sistema para
integralização do acervo no Sistema Pergamum nas bibliotecas de Física,
Psicologia, do ICSA e ETDUFPA.

8) INFRA-ESTRUTURA


revitalização e modernização da infra-estrutura física.



recuperação de 300 cadeiras da Biblioteca Central dos salões de leitura e
salas de trabalho.



reforma interna de vários ambientes de trabalho



instalação de máquinas splits para climatização em diversos ambientes de
trabalho.



