Relatório das atividades do Dia do Bibliotecário
12 de março de 2004
Para o ano de 2004 realizou-se em conjunto com o Conselho Regional de Biblioteconomia
14ª Região um evento nas dependências do Hotel o Parthenon Lindacap, com início às
17h00 conforme programação abaixo:
17h00 Recepção dos convidados
18h00 – Palestra e apresentação dos produtos – Patrocinador A
18h30 – Palestra e apresentação dos produtos - Patrocinador B.
19h00 – Palestra “Excelência Humana: ascendendo a própria luz – Palestrante - Clarisse
Leal – Pedagoga Empresarial e Consultora de Empresas.
21h00-Jantar no Restaurante do Hotel pelos oferecido pelos patrocinadores aos
participantes.
Previsão de custos custo de R$ de 3.880,00 nos seguintes itens:
Locação da sala - R$ 240,00
Locação de equipamentos - R$ 250,00
Impressão Folder/ Convite com a programação – R$ 500,00 (1000)
Mala Direta: R$ 300,00
Palestrante – R$ 1.500,00
Decoração – R$ 100,00
Jantar para 100 participantes – R$ 1.600,00 ( preço unitário sem bebida – R$ 16,00)
Total de R$ 4.490,00 (quatro mil quatrocentos e noventa reais).
O evento foi realizado no Hotel Parthenon, situado à Rua Felipe Schmidt, 1102, Centro –
Florianópolis, Santa Catarina.
Contou com a presença de 106 pessoas (profissionais e estudantes de biblioteconomia).
O evento foi realizado graças a parceria entre a ACB Associação Catarinense de
Bibliotecários e o CRB Conselho Regional de Biblioteconomia 14ª Região. Contou com o
apoio cultural da UFSC/ CIN, UDESC/FAED, Sistema ACAFE de Bibliotecas, UNIVALI,
UNISUL.
Na ocasião a pedagoga empresarial e consultora de empresas, a sra Clarisse Leal,
proferiu a palestra: Excelência humana: ascendendo as próprias luzes, palestra esta que
abordou a auto-estima profissional e humana, além de abrir caminho para a ambição
individual e classista.
Houve também uma palestra técnica com o representante do Superar, o qual falou sobre
o produto e sobre o controle de qualidade de ar no ambiente biblioteconômico e
arquivístico, alem de sortear entre os participantes um aparelho Superar para a instituição
do sorteado.
Após as palestras houve um jantar de adesão com participação de 50 pessoas, no Gaia
Restaurante na cobertura do Hotel Parthenon.

Maria Guilhermina da Cunha Salasário
1ª Secretaria - diretoria da ACB

