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1. FORMAÇÃO ACADÊMICA 

 1993: Universidade Estadual de Londrina – Biblioteconomia      

Estágio: Biblioteca Jurídica “Dr. Romeu Saccani” 

 1994: Projeto de Iniciação Científica CNPq – Cultura Organizacional nas Bibliotecas 

Universitárias do Estado do Paraná 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC): Organização e Adequação da Biblioteca Escolar do 

Colégio de Aplicação da Universidade Estadual de Londrina 

 1996: Bacharel em Biblioteconomia 

 

2. HISTÓRICO PROFISSIONAL 

 1997: Coordenador da Biblioteca Pública de Tangará da Serra, Mato Grosso 

 1998/2000: Coordenador da Faculdade de Educação de Tangará da Serra, Mato Grosso 

 1998: Implantação, organização e métodos - Biblioteca Pública de Nova Olímpia, Mato 

Grosso 

 1999/2000: Implantação e Coordenação / Professor - União das Faculdades de Tangará 

da Serra (Unitas), Mato Grosso 

 1999: Implantação, organização e métodos - Biblioteca Pública de Barra do Bugre. Mato 

Grosso 

 2000: Organização e implantação do sistema - Biblioteca Escolar (ITEC) 

 2002/2013: Idealizador do Projeto Biblioteca Solidária, Coordenador e Diretor Presidente 

da Associação Amigos da Biblioteca de São Francisco Xavier, São Paulo. 

 

 

 

 



 

3 
 

3. EMPREENDEDORISMO 

Nos últimos 20 anos, o empreendedorismo tem se tornado um fenômeno econômico e social 

visível em todos os países, configurando-se como uma alternativa profissional concreta em face 

do aumento das taxas de desemprego e do fortalecimento do papel das micro e pequenas 

empresas na economia mundial. 

É importante fomentarmos a cultura empreendedora na população brasileira, especialmente entre 

os jovens, com o objetivo de que a opção pelo empreendedorismo seja uma alternativa concreta 

para o sucesso profissional para a geração de renda.  

O mercado tornou-se mais rigoroso na busca e na exigência de competências.  

4. EMPREENDEDOR SUSTENTÁVEL 

“O tema central do empreendedorismo é o desenvolvimento humano, social e econômico. No 

Brasil, empreendedorismo deve ter como prioridade o combate a miséria, devendo ser um 

instrumento de geração e distribuição de renda, conhecimento e poder. Mais do que uma 

preocupação com o indivíduo, deve ser relacionado com a capacidade de uma comunidade ser 

autora dos processos de mudanças, necessários a seu crescimento e ao acesso de toda 

população a riqueza gerada”. (Fernando Dolabela, 2006) 

O conhecimento adquirido durante a formação profissional é insuficiente pra atender as demandas 

de um mundo globalizado. Já não é possível garantir que haverá, nas organizações, oportunidade 

de trabalho para todos os jovens. O empreendedorismo tem sido a alternativa incentivada em 

diversas sociedades, com o intuito de ampliar as oportunidades para essa geração de 

trabalhadores. 

Empreendedor de negócio: criador e proprietário de um negócio que gera oportunidade de 

emprego e riquezas para a sociedade. 

Intra-empreendedores ou empreendedores corporativos: são funcionários e/ou colaboradores que 

se comportam como empreendedores em benefício próprio e da empresa. 

Empreendedor social: é uma pessoa visionária, criativa, prática e pragmática que sabe como 

ultrapassar obstáculos para criar mudanças sociais significativas e sistêmicas. Alguém que possui 

uma proposta verdadeiramente inovadora, já com resultados de impacto social positivo na região 

em que atua. 

“Atitude empreendedora é a capacidade de agir de forma criativa e inovadora no seu ambiente, 

gerando riquezas para si e para o meio em que vive.” 
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5. EMPREENDEDORISMO SOCIAL 

 2001: Início do projeto Biblioteca de São Francisco Xavier. 

 outubro 2002: Início do projeto Biblioteca Solidária. 

 fevereiro 2004: Inauguração e criação da Associação Amigos da Biblioteca. 

Hoje, a Biblioteca Solidária é uma realidade no distrito, e tem um papel fundamental junto à 

comunidade em que está inserida, a população local reconhece a mesma como um centro de 

informação e cultura que está acessível a qualquer pessoa, de qualquer nível social, de qualquer 

idade, pois ela amplia as oportunidades de acesso à cultura e informação para a comunidade 

local, estimula o público quanto à cultura regional e sua diversidade contribuindo para a educação 

e formação de crianças, jovens e adultos de São Francisco Xavier e região. 

5.1 Atividades desenvolvidas na Biblioteca Solidária 

5.1.1 Programa de cursos e oficinas 

Visa oferecer oportunidades de capacitação, geração de renda e informações, para diversos 

segmentos da comunidade. 

 Cursos de educação ambiental: Conhecer para preservar, Cientista mirim, Monitor 

ambiental e Biblioteca Solidária protegendo as águas. 

 Curso de arte em papel: destinado a jovens e adultos do Distrito, com objetivo de oferecer 

atividades que possam gerar renda a comunidade. 

 Oficinas de conscientização sobre DSTs e gravidez na adolescência: foco nos jovens e 

adolescentes do Distrito de São Francisco Xavier e região, incluindo a distribuição de 

camisinhas na Biblioteca como uma atividade constante. 

 Oficina sobre prevenção ao uso de drogas: As drogas e a violência no mundo atual, em 

parceria com a Associação de Combate às Drogas de São José dos Campos. 

 Cursos de capacitação em Turismo: Parceria com o Sebrae e Associação de Turismo 

sustentável (Atus), e Programa Circuito Mantiqueira, que visa orientar e capacitar a 

comunidade para o desenvolvimento do turismo receptivo em São Francisco Xavier e 

região. 

 Cursos de inglês para a comunidade: parceria com professor de inglês e tradutor Alex 

Penna – curso para diferentes faixas etárias com enfoque em aspectos locais e lúdicos.  

 Curso de responsabilidade Social: ABNT NBR 16.001:2004 e NBR 14.001 - Gestão 

Ambiental: Interpretação, Implantação e Certificação - parceira com a Fundação Vanzolini, 

São Paulo. 

 Curso de orquídeas: Administração de Pequenas Propriedades Rurais. 
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 Curso de Body Talk. 

 Curso de estética corporal e facial. 

 Curso de criação literária para professores. 

 Oficina de criação literária. 

5.1.2 Programa de incentivo à leitura 

Visa apresentar ao público que visita a Biblioteca Solidária o mundo do livro e da leitura. 

5.1.3 Programa de inclusão digital 

Visa oferecer cursos e equipamentos que possam promover a inclusão digital da comunidade 

local. 

6. BIBLIOTECA EM NÚMEROS 

 Acervo: aproximadamente 24.000 títulos; 

 Empréstimos: 40.665 (junho 2013); 

 Frequência: 36.113 usuários (junho 2013); 

 Patrocinadores: Colaboradores / associados; Governos Federal, Estadual e Municipal; 

BIDIM; Petrobrás; Infraero; Goldfarb Construtora; General Motors do Brasil; Terra 

Eletrônica. 

7. PROJETOS APRESENTADOS - 2013 

 ProAC: Estímulo à Leitura; Modernização de Bibliotecas; 

 MinC: Lei Rouanet; 

 FNC; 

 Prêmio ODM: Objetivos de Desenvolvimento do Milênio; 

 Correios; 

 Sabesp. 

8. PONTOS IMPORTANTES PARA RESULTADOS POSITIVOS 

 Documentação; 

 Membros engajados; 

 Rede de contatos; 

 Envolvimento comunitário; 

 Informações e pesquisas; 

 Participação em editais; 

 Convênios e parcerias; 

 Muito, muito trabalho. 
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