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Da Presidência do ICJ 

Circular  nº  01/2015 

 Caro (a) consócio (a)  

1. Biblioteca do IBDSCJ à sua disposição – Com muita economia de recursos em outras áreas conseguimos encadernar os livros antigos,  boa parte 
recebidos da biblioteca do Prof Cesarino Junior, por nosso intermédio, e do Prof. Ruy de Azevedo Sodré, co-fundador do ICJ. Catalogados e fotografados 

pela bibliotecária contratada, Sra. Cecilia de Abreu, tanto suas listas como as fotos você encontra em nosso sitio. Como não temos condição de manter uma 

bibliotecária fixa, a Cecilia se predispôs a atender o associado quite, nas condições abaixo descritas,mediante pagamento a ela a cada atendimento, pois 

uma biblioteca que não fica à disposição não tem sentido. 

Alem dísto, veja que bonita ficou nossa sede, regozije-se conosco ! 

A- atendimento para São Paulo - Capital: 

1. sócio envia mensagem para icj@uol.com.br , com cópia para  a bibliotecária sra. Cecilia,  gassipos217@gmail.com,  indicando o (s) livro (s) de seu 

interesse. 

2.  Cecilia agenda com o interessado a entrega do(s) livro (s) a  ele, na sede do ICJ,  em até cinco dias úteis; 

                2.1 .  O empréstimo será por até 12 dias corridos, prorrogáveis por mais três, a critério da Cecilia, que controlará todos os prazos; 

3. Tão logo tenha usado o livro o sócio contata a Cecilia por 'e mail' e combinam  a sua devolução  na sede do ICJ , tudo no prazo de  tres dias úteis. 

4.  Cecilia  recoloca  o(s) livro(s) na Biblioteca  no ato 

5.  envia  mensagem com relatório sucinto para icj@uol.com.br 

B- atendimento para cidades  fora de São Paulo: 

1.  sócio envia mensagem para icj@uol.com.br , com cópia para  a bibliotecária sra. Cecilia:  gassipos217@gmail.com indicando o (s) livro (s) de seu 

interesse 

2.  Cecilia  providencia envio por SEDEX  do(s) livro(s) em até tres dias úteis, assumindo o ICJ os custos do correio; 

2.1.O empréstimo será por 12 dias corridos Tão logo tenha usado o livro o sócio contata a Cecilia por 'e mail' e informa  a devolução do livro  por 

SEDEX, assumindo o associado o custo do correio, tudo no prazo de  tres dias úteis. Cecilia controlará todos os prazos. 

4.  Cecilia  recoloca  o(s) livro(s) na Biblioteca  no prazo de tres dias úteis e  
5. envia mensagem com relatório sucinto para icj@uol.com.br 

  

2. Revista ARQUIVOS/IBDSCJ 2015  -  O nosso  prezado Secretario Executivo, Marcus (marcus@paixaocortes.com.br) receberá, até 30 de abril 

futuro, juntamente com  icj@uolcom.br, os estudos dos membros que se predispuseram a escrever sobre influencia das novas tecnologias nas relações de 
trabalho, assunto atualíssimo e desafiador. 

  

3. Contribuição associativa de 2015 – Você receberá uma mensagem de nosso contador paulistana@paulistanacontabil.com.br e IMPRIMIRÁ, ou 
não,  O BOLETO, emitido para pagamento na CAIXA ou em qualquer banco.. Vencimento será em 23 de março. 

Contamos com sua colaboração para continuarmos nossa obra em prol da cultura jurídico-laboral. Sem você, ela inexiste. 

  

Saudações acadêmicas. 

São Paulo, 23 de fevereiro de 2015 

  

  

 


