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Os resumo~ que constituem esta publicação representam o crescimento, i~ 

teresse e dedicação dos profissionais da EMBRAPA, envolvidos na área de informa 

çao. 

Remontando-nos aos primeiros ENCONTROS, podemos lembrar que geralmente 

os bibliotecários recebiam informações, instruções e até treinamentos. Hoje 

sao esses mesmos profissionais os que estão gerando e divulgando conhecimentos. 

Apresentamos aqui os resumos originais, acompanhados de um índice de au 
tores e uma lista dos endereços, para facilitar a obtenção dos trabalhos. 

Ubaldino Dantas Machado 

Chefe do DID 





L ANALISE DAS CITAO:JES 005 PROJETOS DE PESQUISA 00 CNPT, RELATIVOS A 1980 e 1981 

Maria Sa1ete Wiggers 

CNPT 

Do período de 1980 e 1981 foram analisadas 654 citações de 80 projetos de 

pesquisa dos técnicos do CNPT, para verificar o tipo de material mais citado, re 

lação existente entre documentos utilizados c material bibliográfico do SID/CNPT; 
vida média dos documentos ; idioma das citações; autores mais citados; média das 
citações por projeto. Os dados foram levantados através da contagem das citações 

de cada projeto de pesquisa de todos os tipos de material incluídos. Os artigos de 

periÓdicos representam 52~ dos documentos citados; livros, folhetos, teses 27\; 

trabalhos apresentados em reuniões 21 •. Os resultados mostram que o pesquisador 
procura acompanhar o desenvolvimento na sua área de pesquisa através de informa 
çães, principalmente, de publicações periódicas com predominância na língua ingl~ 
sa. Utiliza a comutação bibliográfica com maior freqUência que os títulos de ~ 

riódicos constantes no SID/CNPT. 

2. ANALISE Jl4. PRODuçAo CIENTfFICA 00 CPATSA EM 1982 

Edineide Maria Machado Maia 

Gislene feitosa Brito 

Maria Cira Padilha da Luz 
[PATSA 

Levantamento dos documentos gerados no Centro de Pesquisa Agropecuária do 
Trópico Semi-Árido em 1982 para avaliar e comparar a producão científica com re 

sultados do ano anterior. Análise das çj tações b ib I iográficas dos documentos ger~ 
dos para verificar o número de citações por trabalho, índice de atualização e uso 

de periódicos. Os resultados revel~ram que, em 19R2 roram produzidos 98 trabalhos 
enquanto que em 1981 foram gerados 31. Quanto aos Projetos de Pesquisa em Andamc~ 
to verificou-se que em 93 projetos, 62 não geraram puhli cações . Entre os tipos de 
material citado, "Peri~ico" foi o que alcançou o menor índice de citação, ma s 
cresceu em relação a 1981 em 12\. Conclui-se que houve Im1 cresc imento, tanto na 

produção científica como na qualidade da citaçiio, na mai oria das área" de pesqU! 



sa do CPATSA mas que o pesquisador terá que modificar alguns de seus hábitos de 

pesquisa em relação às citações e que o Setor de Informação e Documentação prec! 

sa fortalecer o sistema de divulgação através dos Serviço~ de Alerta e do contato 
penmmente com o pesquisador. 

3. SELEçN> DE PERlODIOOS ATRAV1ls DA ~ISE OOS PEDlOOS DE CDllrrAC1\Q BIBLHXiRJi 

FICA. 

Maria Regina C. Martins 
UEPAE/Bento Gonçalves 

Foram analisados os pedidos de comutação bibliográfica, visando ampliar a 

coleção de periÓdicos da UEPAE/Bento Gonçalves. Detenninararn-se os títulos de P!': 
riÓdicos mais solicitados, com a finalidade de se adquirir esses títulos através 
de assinatura. 

4. aM1I'AçN> BIBLICXlJW:I CA: SOLICIT AÇÃO/ ATENDIMENfO/DEM)RA 

Isabel Teixeira 
Selma Blaskiviski 

e.!PASC 

Milton A. Nocetti 

DID/fMBRAPA 

Corrunicado técnico que visa levantar tópicos de discussão durante o VII E!! 
contro dos Bibliotecários da fMBRAPA. Contém tabelas e comentários baseados nas 

estatísticas do DID/fMBRAPA (janeiro-setembro de 1981) e nos dados fornecidos ~ 
las Unidades sobre as atividades de. comutação referentes a novembro de 1981. 



S. SERVICO DE DISSrMINAÇAO DA INroRMAÇ)\O TI!CNIOJ-CIENTfFlCi\ 00 SID/CPATIJ 

Nazira Leite Nassar 

CPATIJ 

Com base em um estudo de usuários foram implantados dois novos serviços 
de disseminação da informação no Setor de Informação e Documentação do Centro de 

Pesquisa Agropecuária do Trópico Omido, objetivando facilitar o acesso ao docume!! 

to ao ingressar na biblioteca. O Serviço de Alerta consiste na divulgação de li 

vros, teses, folhetos e separatas, em forma de listagem, distribuídas quinzena! 
mente, incluindo dez grandes assuntos: Botânica; Ecologia e Climatologia; Cultu 

ras; Economia e Es~tÍstica; Entomologia e Fitopatologia; Floresta; Gado, Pasta 
gem e Piscicultura; Hortaliças; Sementes; Solos; Tecnologia. O Serviço de Apoio. 
Bibliográfico aos Projetos de Pesquisa fornece informações resultantes da análi 

se de publicações periódicas e de anais ou atas de congressos, seminários, reu 
niões, etc. Tendo por base, na formulação dos perfis, os projetos de pesquisa. E 
relatado o plaIl? geral, o mecanismo de execução, os usuários e as vantagens que 

apresentam esses serviços. 

, 
6. IDEm'IFICACAO DO ~ BÁSHD DE PERIODlffiS SOBRE FRlITlaJLTIJRA TROPICAL E . ' ' . 

SUBTROPICAL • 

Maria P.N. de Souza 
CNPMF 

Aplica urna metodologia para identificar o núcleo básico de periódicos de 

fruticultura tropical e subtropical. Utiliza a distribuição Bradford-Zipf para e~ 
trair o subconjunto dos periódicos do conjunto A (referências do Serviço de ~ 

tacão Bibliográfica) e o sub-conjunto dos periódicos do conjunto B (referênci~s 

da base de dados AGRICOLA). Entrevista os pesquisadores da Equipe de Fruticultura 
do Centro Nacional de Pesquisa de Mandioca e Fruticultura visando obter títulos 
de periódicos para formar o conjunto C. Como dado adicional, obtém o perfil de 
busca e uso da informaç,ãó do pesquisador da área. O núcleo básico de fruticultura 
tropical e subtropi~al formado por dezessete periódicos é identificado através do 

processo de interseção dos subconjuntos A e B e do Conjunto C. Revela que o pe~ 



quisador de fruticultura utiliza mais frequentemente os canais de 
mais que os informais. Espera que a lista básica obtida, atenda as 

conunicação for 
I 

necessidades 
de informação do usuário, porém sugere uma revisão periódica nesta lista, em fun 

cão dos novos títulos que se editem sobre o tema. 

7. ESruOO EXPlDRATOIUO oos UsuAAIOS 00 SETOR DE INFORMAÇÃO E OOCI.f.IENrACJID DA 
EMBRAPA-UEPAE ALTAMIRA, PA. 

Rubenise Farias Gato 
UEPAE/Altamira 

Um questíonário para avaliar a interação da biblioteca x usuários, foi 
aplicado aos elementos que compõem o quadro técnico da Unidade de Execução de Pe~ 

quisa de Ambito Estadual de Altamira-PA., objetivando um estudo exploratório como 

usuários dp Setor de Ivformação e Documentação (SI~). Tentou-se detectar barrei 
rás existentes e in11uenciáveis na utilização da biblioteca quanto a atuação do 

SID através do; serviços prestados e do relacionamento interpessoal. Investigou
se dos pesquisadores e técnico& agrícolas aspectos gerais de desenvolvimento da 
atividade de pesquisa técnico-científica e antecedentes que contribuissem para ~ 
1hor compreensão das atitudes e comportamento em relação a biblioteca. Os result~ 

dos indicaram que a atuação do SID precisa ser modificada de acordo com as nece~ 

sidades e limitações do usuário para otimização do setor como apoio a pesquisa. 

8. A pAATICA DA POLfTICA EDITORIAL, A !'JrVEL DE CENrRO NACIONAL DE PE~JISA 

Marina de Lourdes Biava 
CNPAF 

Relatou-se e avaliou-se ps procedimentos adotados pelo Setor de Publica 
çães e Canitê de Publicações do Centro Nacional de Pesquisa de Arroz e Feijão (CN'AF1. 

desde o JIIlIIIento do recebimento de um trabalho, no Setor de Publ icações, em sua fo! 
ma manuscrita, até a d~stribuição do mesmo em sua forma impressa. Os principai s 
obstáculos e limitações encontrados pela autora , quanto a sua atuação na área ed~ 
toriaI, foram apontados e discutidos, sendo ainda apresentadas sugestões visando 

um melhor desempenho dos profission~ is desta área. 

, 
1 



9. A FUNCAD 00 ClX)RDENAOOR e.t SIsrnlAS DE INroRMAÇ!\O 

Anna de Souza Ayres Lopes 
CPA11J 

Estudo realizado com o objetivo de estabelecer parâmetros, melhorar as 
diretrizes, caracterizar c~rtamentos ideais e subsidiar os agentes da ação co 
ordenadora, prevenindo ou corrigindo desvios que poderão interferir no desempenho 
dos funcionários e na produtividade do próprio SITCE. Utilizou-se um questionário 
aplicado entre bibliotecários e coordenadores do Sistema de Informação da EMBRAPA. 
A análise dos resultados permitiu traçar o perfil funcional do coordenador. 

~ 10. CARAcrERlZAÇJIO E eCfATIVAS OOS BIBLIarEcAAIOS 00 SISI'e.tA EMBRAPA: BASES PA 
! RA O DESENVOLVIMENIU DE REaJRSOS HUMANOS. 
1 

Maria José de Oliveira 

SID/SEDE 

Através de questionáriOS enviados por correio, procurou-se conhecer· as 

Potencial~~des e .expectativas dos bibliotecários do Sistema EMBRAPA. As informa 
cães foram solicitadas de a modo fornecer dados sobre cursos realizados, conheci 
mento em idiomas estrangeiros, expectativas para realização de cursos e trabalhos 
produzidos. Os resultados foram anal isados, ainda, considerando-se as categorias 
de responsável e não responsável por áreas ou SIDs e segundo sua distribuição g~ 
gráfica. 

11. O VALOR DA CIRCULAOD DA INroRMAçAO: REVISÃO BIBLIOGRÃFICA 

Palmira Costa Novo Sena 
CNPSD 

~ destacada a .~rtância que a circulação da informação tem para o de 
senvolvimento sócio-econômico-cultural de uma sociedade. Sem a existência de bi 



bliotecas, centros de infonnacões e outros, não é possível fazer circular a infor 

mação de maneira eficaz. Porém, só a existência dessas instituições não fará com 

que a infonnação (que hoje em dia é impressa em quantidades enormes) chegue ao 

usuário. Atualmente os países procuram cada vez mais aprimorar suas técnicas de 

controle, armazenagem e disseminação da informação. Há avanço notáveis nos proce~ 
sos de impressão exigindo especialistas bem treinados na área para que o controle 
e a distribuição da infonnação atinja a todos de uma maneira rápida e eficiente. 

Mas, para que haja bibliotecas, centros de infonnação e especialistas bem treina 

dos é preciso que as' autoridades de lDn país dedique atenção especial para o p~ 
blema do controle e disseminação da informação. Em nações altamente industrializ! 

das as redes de infonnação exercem papeis importantes no processo educacional,cu! 

tural e científico. 

12. GJIA OOS PESQUISAIXRES AGRfmLAS I'M AAEAs DE CERRAOOS 00 BRASIL: a:MJNICAOO 

'I1!cNIm. 

Maria Fcrreira de Melo 
Zcnaide Paiva do R. Barros 
Rose ~lary J. Longo 

CPAC 

.Em face da necessidade de dar apoio infonnacional aos pesquisadores que 

atuam em áreas de cerrados, a nível nacional, de divulgar as pesquisas do CPAC 
às lhidades da EMBRAPA e Instituições correlatas e de promover lDn melhor entros! 
mento entre as mesmas, propõe-se a criação de lDn Guia de Pesquisadores Agrícolas 

desta região, contribuindo, assim, com uma fonte de informação valiosa para o Pro 

jeto Adoção de Tecnologia do Centro de Pesquisa Agropecuária dos Cerrados. 



13. <DLETA DE IlOCl.MFNIUS OOS TRABAlIDS APRESENfAOOS NA SBPC 

João Batista Tavares da Silva 
Cléa Lúcia Lira 

H-lBRAPAIDID 

Utilizando os resumos dos trabalhos apresentados e publicados nas 3l~, 

32', 33' e 34' Reuniões Anuais da Sociedade Brasileira para o Progresso da ciên 

cia - SBPC, realiz8das em FOrtaleza-CE (1979), Rio de Janeiro-RJ (1980), Salva 

dor-BA (1981) e Campinas-SP (1982), respectivamente, foram enviados questionários 

aos autores dos trabalhos, solicitando informações como: 1) se o resumo publicado 
na reunião gerou a~gum artigo; 2) mencionar a referência bibliográfica completa 

do artigo; 3) enviar uma cópia do artigo ou indicar o nome da biblioteca que for 
neceria esta cópia. Dos 264 questionários enviados (um para cada resumo) a partir 

de 19 de novembro de 1982, foram respondidos, até 31 de janeiro de 1983, 99 que~ 

tionários (37,S\), sendo que 66 (66,6 t dos respondidos) geraram artigos completos 
em 'revistas, anais, etc., e 33 não produziram um artigo final. Dezoito questioná . -
rios foram devolvidos, por não ter sido encontrado o destinatário. Apesar de es 

tanoos enviando, pela segunda vez, os questionários aos pesquisadores, considera 

mos positiva a metodologia empregada, por ser uma reunião que concilia os mais , 
eminentes çientistas brasileiros, apresenta os mais diversos assuntos em Agron~ 

mia e Zootecnia, e seus anais só publicam resumos, Atualmente, estamos diagnost! 
cando a porcentagem dos trabalhos apresentados na SBPC e que deram origem a um ar 

tigo completo. 



14. AN.alSE Ilo\ l'IOXJCM CIEHI'!FlCA DA EPACE - 1976-1982 

Germana T.B. Pontes 

R. do A. Ribeiro 

EPACE 

o funcionamento adequado de uma Instituição de Pesquisa é avaliado pela 

sua produção cientÍfica, consequente do bom desempenho de seus pesquisadores e em 

consonância com um planejamento de trabalho, ditado pelas necessidades da região 

de abrangência. Em vista disso, a EPACE desenvolveu suas pesquisas sobre produtos 

considerados de importância econômica e social para o Estado do Ceará, tais como: 

culturas de seque~ro, caju, cana-de-açÚcar , fruteiras, feijão, milho, sorgo, ca 

prinos e ovinos e outras,. A partir dos resultados obtidos nos experimentos, que 

buscam determinar os parâmetros mais importantes para o aumento da produtividade 

e estabilidade da produção, vão nascendo os trabalhos que se destinam ã divu1g! 

cão das novas tecnologias conseguidas. O presente trabalho reúne um total de 183 

publicações, sendo 109 geradas pelos produtos e subprodutos de pesquisa da EPACE 

e 7S não geradas pelos projeto~, mas de autoria dos pesquisadores da Empresa, no 

período de 1976 a 1982. Do total de trabalhos produzidos no período, 72 foram ~ 

blicados em veículos da EPACE e 112 em veículos de outros órgãos, verificando-se ' 

uma maior 'incidência - (46\) nos congressos, reuniões, simpÓsios e seminários. 



15. A LITERATIJRA SlBRE axD; ES11JOO BASEAOO NA BIBLIOGRAFIA INrERNACIONAL 00 

axD, v.1. 

Jiciara Sales Damásio 
UEPAE/Aracaju 

Para verificação do núcleo básico de títulos de periódicos em coco, o ti. 
po de doc\..Dllento 4 qual é veiculada a literatura sobre o assunto e a língua predo 

minante foi feito um estudo baseado em 1887 referências da Bibliografia Inte~ 

cional do Coco, Vol\..Dlle 1. Concluiu-se que a língua predominante é o Inglês, o ~ 
riódico que mais publicou artigo sobre coco foi a Revista Oléagineux e o maior 
veículo de divulgação é o artigo de periódico. 

16. SIsrn.tA. INI'EGRAOO DE aM'ROLE BIBLIOGRÃFICO 

Nos últiJoos três anos, 
projetou ê désenvOlveu sistemas 

Wilson Masami Miashiro 

DID-Er>mRAPA 

o Departamento de Informação e Doc\..Dllentação-"om -
de informação, que permitiram a automação de 

rios serviços e, proporcionaram um aumento na capacidade de processamento, mante~ 
do o seu corpo técnico praticamente inalterado. Esses sistemas que abrangem todas 
as unidades, tinham a sua operação centralizada na Sede, porque dependiam dos te!. 
minais de vídeo ligados ao equipamento central. Após as expansões do equipamento, 
ocorridas durante os anos de 1981 e 1982, e previstas no Plano Diretor de Informá 
tica da a.mRAPA, podeJoos visualizar, m.un espaço relativamente curto de tempo, a 
implantação de uma rede de processamento pelo qual as unidades operarão ligadas 
ao canputador da Sede, através de t,enninais de vídeo. Esta rede permitirá às uni. 
dades o acesso direto aos dados annazenados e a utilização de outras ferramentas 
de apoio à:; atividades desenvolvidas pelos setores de informação e docl.DlIentação. 
Este trabalho descreve os módulos que compõem o sistema integrado, o relacionamen 
to entre eles e os benefícios provenientes da implantação do sistema. 



17. ~LISE IE TESES FLORESTAIS BRASIlEIRAS. 

Carmen Lucia Cassilha 

URPFCS 

Após levantamentos bibliográficos em lhlversidades e poolicações da a

rea florestal. foram coletadas e reunidas no Setor de Informação e lbcurentação 

da URPFCS as teses' florestais brasileiras, considerando que esses materiais são 

de grande importância para o Setor Florestal e quase não vem sendo utilizados , 

~ue pela sua dispersão e difícil acesso. que pela falta de divulgação. ~terior 
mente, foi feita uma revisão de literatura em análise bibliométrica, para .ser

vir de base ao estlldo proposto. Foram considerados para a análise das teses, os 

daà:>s da folha de rosto, resUllO e li tera tura ci tada. ConcluIndo esse estudo, pre 

tende-se fornecer infonnações a respeito da situação das teses florestais brasi

leiras, da sua importância no contexto técnico-científico florestal e também a 

relação que vem tendo no desenvolvimento da pesquisa florestal brasileira. Acom

panhando .esse estudo, serão referenciadas todas as teses florestais analisadas . 

CIJII seus respectivos resllOOs. A.divulgação desses dados, através de poolicação , 

será necessária, a fim de concretizarmos esta contribuição à docurentação na á
rea florestal brasileira. 

18. ORlENTA~ PARA lM\ l-ETOIDLOGIA IE lM rNDlCE IE SISID1>\S 
, 

Antonio Carlos ~btta 

José Eustáquio ténêzes 

DID - EMBRAPA 

Visando transmitir as experiências adquiridas durante os trabalhos de 

indexação de bibliografias e sinaléticas e, com isso, facilitar os técnicos na 

elaboração do índice de assunto, propõe-se una metodologia básica na realização 

deste tipo de índice. Esta proposta tem,como finalidade precípua, estabelecer' 
nonnar básicas para uma melhor orientação metodológica do mesmo e proporcionar' 

uma maior consistência no índice elaborado. Estabelecem-se algumas formas de i~ 

denção, procurando mostrar a necessidade dos parâmetros - exaustividade e es~ 



cificidade - que una indexação requer. Discute-se o grau de hierarqui zação, que 

pode ser adotado an una indexação, em virtude de os conceitos serem dependentes 

do tipo do documento e do universo da coletânea. Caracterizamrse as entradas 

principais e enfatiza-se a subjetividade com a qual o índice é tratado. Ainda 

.são comentados os erros JIJlis freqüentes, o processo de indexação e o material a 

ser utilizado para indexação. 

19. PRO~TA PARAI IES<LNfRALIZA~O NA EI.ABORAÇiID ros RESlME INRJRoIATlvai 

João Batista Tavares da Silva 

Antonio Carlos Motta 

Zilda ~Bria de Araújo Ribeiro 

José Eustáquio Menêzes 

Claúdia Brod Siqueira 

I-Bria da Graça Miranda da Silva 

Maria Elita Batista de Castro 

Neuza Catarina Pinheiro Garcia 

DI D - EMlRAPA 

• Os ReSUIIDS Inf<mDativos editados pela EMBRAPA/DID são de real interesse 

JlIl!8 a col1lLDlidade. científica porque aceleram a consulta à informação e facilitam 

ao usuirio julgar se é necessária ou não a leitura do texto original. A agiliz! 

ção no· preparo dessas bibliografias melhoraria a divulgação dos documentos pelos 

pesquisadores e técnicos, I?em como alJllentaria a velocidade da informação e o ace! 

50 à fOnte primária (documento origi nal). Como meio para conseguir esta agiliza

ção. propõe-se descentralizar a elahoração dos Resumos Informativos. A proposta 

suge~ que todas as etapas da confecção dos Resumos Informativos sejam feitas ~ 

las lhidades da EMlRAPA e eJqlresas estaduais: 

1) coleta, seleção e referenciação da documentação primária pelo(s) bi 

bliotecãrio(s) does) SID(s); 

2) elaboração de reslllDs e seleção de palavras-chaves por técnicos (in-. . 
teressados) das unidades ; 

3) á confecção de sumário e índices por bibliotecário(s) com ajuda de 

téati.c.os • 



A descentralização proporcionaria as seguintes vantagens: 

a) divulgação à:ls centros i tmidades da 9!!RAPA e errpresas estaduais; 
b) divulgação à:ls pesquisadores e técnicos; 
c) o melhor relacionamento entre bibliotecários e pesquisadores; 
d) aprimoramento na elaboração de resumos pelos pesquisadores; 
e) maior velocidade na recuperação da documentação; 
f) maiOT conhecimento da à:lcumentação agrícola nacional . 

• 
Os técnicos da EMlRAPA/DID dariam assessoria às unidades. através de trei 

namentos e acompanhamento à:l trabalho. além de assistência ou colaboração na edi
toração e impressão da bibliografia. 



INDHI: IE AUIURES 

BARK6. Zenaide Pai va do R. 12 

BIAVA. ~farina de Lourdes 8 

BlA'>KIVlSKI. Selma 4 

BRl1O . Gislene Feitosa 2 

CASSIlHA. Carnte'l Luc.ia 17 

CASTRO . ~ria Elita B. 19 

00)\510. Lidara Sales 15 

GARCIA. Neusa Catarina P. 19 

GA1O. Rubenise Farias 7 

LONCD. Rose ~fary J. 12 

WPES. Anna de Soúza Ayres 9 

LUZ. tofaria eira Padilha da 2 

M<\IA. Edineide Maria ~chado 2 

MtUm:NS. ~ria Regina C. 3 

lELO. ~ri Ferreira" de 12 

MENEZES. José Eustáquio 18 l' 19 

MlA'iHIID . Wilson ~fasami 16 

MnTA. Antonio Carlos 18 e 19 

NASSAR. Nazira Leite 5 . . 
r-a:ETII . Milton A. 4 

OLIVEIIlA. ~ria José de 10 

PONIES. Germana. T.B. 14 

RlBEIID. R. do A. 14 

RlBEllV . Zilda M. de Araújo 19 

SENA. Palmira Costa Novo 11 

SILVA. João Batista Tavares da 13 e 19 

SILVA. Miria da Graça Miranda 19 

SIQUEIRA, ClaÚdia B. 19 

SOUZA, Miria P.N. 6 

'ffilXEIRA. Isabel 4 

WIGGBR5 . Miria Salete 1 





ENlEREÇ(l) ros AUfORES 

CNPAF 

CNPMF 

CNPSD 

CPAC 

(PATSA 

(PAro 

DID/EMiRAPA 

EWASC 

EPACE 

SIDjSEIE 

UEPAE/ALTAMIRA 

UEPAE/ ARACAJU 

UEPAE}BEN1O <nl,;ALVES 

URPFCS 

Rodovia G:Jiânia, 12 Km 10 

Caixa Postal, 179 - 76.697 - G:Jianira - O 

Rua Dr. Lauro Passos, s/n9 
Caixa Postal, 007 - 44.380 - Cruz das Alm 

Rodovia AM - 010 Km 28 

Caixa Postal, 319 - 69,000 Manaus - ~I 

BR 285, Km 174 

Caixa Postal, 569 - 98.100 -Passo Fundo-AS 

Rodovia BrasÍlia/Fortleza Km 18 - BR-20 
Caixa Postal ,70.023 - 73.300 Planaltina-DF 

BR - 428 Km 152,5 
56.300 - Petrolina - PE 

Travessa Dr. Eneas Pinheiro. s/n~ 

Caixa Postal. 455 - 69.000 - Manaus - AM 

Supercenter Venâncio 2.000 20 subsolo 
Caixa Postal - 11.1316 - 70.333-BrasÍlia-D 

Estrada Geral de Itacorubi 
Caixa Postal, D-20 -88.000-Florianópolis-S I 

Av. Rui Barbosa, 1246 - Aldeota 

60.000 - Fortaleza - CE 

Supercenter Venâncio 2.000 - 29 subsolo 

Caixa Postal, 11.1316-70.333-Brasília-DF 

Rua 19 de Janeiro, 1586 
Caixa Postal. 0061 - 68.370-Altamira - PA 

Av. Beira Mar. s/n9 
Caixa Postal, 44 - 49.000 - Aracaju-SE 

Rua do Livramento, 515 - Centro 
Caixa Postal. 130 - 95.700 - B. G:Jnçalves
Estrada da Ribeira - Km 111 ex. Postal.331 

80,000 - Curitiba - PR 


