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Centro de Informação e
Documentação em Saúde
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Este Boletim tem como objetivo criar um canal
de difusão de informações e das novidades

disponibilizadas no seu acervo.



A ficha catalográfica e o ISBN dos materiais produzidos pela Secretaria de Saúde/RS poderão
ser solicitados através dos e-mails:

 ceids@saude.rs.gov.br ou cidvs-cevs@saude.rs.gov.br

Trata-se do documento que reúne
informações importantes sobre uma obra,
com o objetivo de facilitar a sua identificação
e localização em acervos.

Graças aos dados contidos na Ficha
Catalográfica - documento que auxilia
bibliotecários, editores e livreiros, facilitando
a sua divulgação entre os usuários - um
bibliotecário consegue encontrar um livro
procurado por você em alguma biblioteca,
por exemplo. 

Aliás, eles são os profissionais capacitados
para o processamento técnico desse
documento tão importante no dia a dia de
todos os envolvidos na cadeia de produção e
divulgação dos livros.

Fonte: https://www.cblservicos.org.br/catalogacao/o-
que-e-ficha-catalografica/

Ficha catalográfica

Serviços disponibilizados 
Centro de Informação e Documentação em Saúde (CEIDS)

 Centro de Informação e Documentação (CID) do Centro Estadual de Vigilância em Saúde (CEVS/RS) 

Solicitação ISBN
O  ISBN (International Standard Book
Number/ Padrão Internacional de Numeração
de Livro) é atribuído a publicações
monográficas, incluindo produtos
relacionados, como publicações
disponibilizadas como conjuntos ou como
séries completas disponíveis para o público,
quer estas publicações e produtos estejam
disponíveis gratuitamente ou para compra. 

Além disso, seções individuais (como, por
exemplo, capítulos) de publicações
monográficas, edições ou artigos de
publicações em série, que sejam
disponibilizados separadamente, também
podem usar o ISBN como identificador. 

Fonte:
https://www.cblservicos.org.br/isbn/atribuicao/

NOVA AQUISIÇÃO

A obra: "Palavras ao vento: corações abertos e mentes alertas: um
convite à reflexão dos profissionais da odontologia sobre seus
seres e fazeres" é de autoria do ex-diretor da Escola de Saúde
pública/RS, Fernando Molinos Pires Filho (gestão fevereiro-1980-
março 1983).
Ano: 2019
Nº de chamada: WU 113 P667p

Disponível na biblioteca do CEIDS para empréstimo domiciliar.



CELEBRAÇÃO DOS 60 ANOS DA
ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA

ESP  

INFORMAÇÕES

No dia 11 de novembro de 2022, às 9 horas,
ocorreu, no Auditório Dante Barone da
Assembleia Legislativa, o evento de
celebração dos 60 anos da Escola de Saúde
Pública. 
Estiveram presentes servidores, ex-
servidores, ex-diretores e familiares, bem
como a Secretária da Saúde e demais
autoridades.

A ESP foi criada através do Decreto nº1388
de 1962. “A Escola de Saúde Pública
(ESP/RS) é um Centro de Educação e
Pesquisa em Saúde da Secretaria Estadual
da Saúde que tem por missão a gestão da
educação em Saúde Coletiva no Estado,
desenvolvendo ações de formação,
educação permanente, pesquisa, extensão e
produção de conhecimentos, que
contribuam para o fortalecimento do
Sistema Único de Saúde (SUS) e para a
promoção da saúde e da qualidade de vida
da população gaúcha.” 

Fonte:
http://www.escoladesaudepublica.rs.gov.br/conteudo/
1729/-.

CERIMÔNIA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Fotos: Ana Imperatore/ SES

Servidores homenageados

Assinatura da Portaria 1.112

Placa dos 60 anos da ESP

Durante o evento, a secretária da saúde Arita
Bergmann, assinou a Portaria nº 1.112 que
institui a Política Estadual de Educação
Permanente em Saúde Coletiva (PEEPSC) no
Estado, e foi descerrada uma placa
comemorativa pelos 60 anos da ESP, que
está instalada no saguão da Escola.



CERIMÔNIA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Fotos: Ana Imperatore/ SES

Homenagem ao ex-diretor Fernando Molinos Pires Filho

Homenagem ao ex-diretor Marlow Kwitko 

Homenagem a ex-diretora Vera Catarina Degani 

Momento do Hino do Rio Grande do Sul

Atual diretora - Teresinha Valduga Cardoso

Autoridades na solenidade de comemoração



No período da tarde, na Escola de Saúde Pública, foi a vez da inauguração da Galeria dos
Diretores.

Esse projeto, que foi idealizado pela atual diretora Teresinha Valduga Cardoso, contou com a
parceria de outros setores, como por exemplo, do CEIDS, do Apoio Administrativo e do setor
de Comunicação da SES.  Resgatando dessa forma, a memória e a história da Escola ao longo
dos seus 60 anos. 

O evento foi marcado pela presença, além da atual direção e servidores, da secretária adjunta
Ana Costa, de ex-diretores e de familiares dos homenageados.

Diretores:
1- Ernani Saldanha de Camargo  (Julho/1962 -fevereiro/1971)
2- Maria Helena Regis Alvim (Março a julho/1971)
3- Carlos Reinaldo Mendes Ribeiro (Julho/1971-abril/1972)
4- Jorge Ossanai (Abril/1972-março/1975)
5- Airton Fischmann (Agosto/1975-março/1979)
6- Carlos Dácio Pereira de Araújo (Março a dezembro/1979)
7- Fernando Molinos Pires Filho (Fevereiro/1980-março1983)
8- Aluí Oliveira Barbisan (Março/1983-abril/1987)
9- Lucia Silva e Silva (Abril/1987-janeiro/1989)
10- Marlow Kwitko (Fevereiro/1989-janeiro/1990)
11- José Clóvis Beschorner (Fevereiro/1990-fevereiro/1991)
12- Vera Catarina Degani (Maio/1991-fevereiro/1994 e janeiro/1995-dezembro/1998)
13- Cleusa Maria de Almeida Mendes (Março a dezembro/1994)
14- Ricardo Burg Ceccim (Junho/1999-Janeiro/2003)
15- Mário Roberto da Silveira (Janeiro/2003- Janeiro/2007)
16- Sandra Regina Martini (Janeiro/2007-fevereiro/2011)
17- Márcio Mariath Belloc (Fevereiro/2011-abril/2014)
18- Waleska Pereira Fernandes (Abril/2014-Janeiro/2015)
19-Teresinha Valduga Cardoso (Janeiro/2015 – dezembro/2022)

INAUGURAÇÃO DA GALERIA DOS DIRETORES - ESP

Galeria dos Diretores - ESP/RS



INAUGURAÇÃO DA GALERIA DOS DIRETORES - ESP
Fotos: Marcelo Bernardes/ SES

Discurso da diretora Teresinha Valduga e secretária
adjunta Ana Costa

Momento da inauguração da Galeria

Recebimento da homenagem: netos do 1º diretor da
ESP, Ernani de Camargo - Alessandra Poy e Nelson
Ernani Poy

Recebimento da homenagem: filhos do ex-diretor 
 Airton Fischmann - Mauricio, Daniel e Luciano
Fischmann

Recebimento da homenagem: sobrinha e irmão da ex-
diretora Maria Helena Alvim - Cintia Stocchero e Carlos
Eduardo Alvim

Recebimento da homenagem: irmão do ex-diretor
Carlos Dácio de Araújo - Enio Paulo de Araújo



INAUGURAÇÃO DA GALERIA DOS DIRETORES - ESP

Homenagem ao ex-diretor Aluí Oliveira Barbisan e Márcia
Barbisan (filha)

Homenagem a ex-diretora Lucia Silva e Silva

Recebimento da homenagem: sobrinha do ex-diretor
José Clóvis Beschorner - Elisa Beschorner

Homenagem ao ex-diretor Ricardo Burg Ceccim

Detalhes da Galeria - ESP/RS

Fotos: Marcelo Bernardes/ SES
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O Centro de Informação e Documentação
em Saúde (CEIDS) atende a Escola de Saúde
Pública (ESP).  Está vinculado à Secretaria de
Estado da Saúde do Rio Grande do Sul (SES)
e é uma biblioteca especializada em saúde
pública/saúde coletiva, serve de apoio ao
pleno desenvolvimento das atividades de
ensino, pesquisa e extensão (serviços à
comunidade).  

Atende  a um público formado por alunos
dos cursos de Especialização em Saúde
Pública, Residência Integrada em Saúde
(RIS), Cursos técnicos, funcionários da
Secretaria de Saúde (SES), docentes, alunos
dos cursos de graduação e pós-graduação
na área da saúde das Universidades locais e
regionais e comunidade em geral. 
Tem, entre seus compromissos
institucionais, a competência de servir de
depósito legal de todas as obras produzidas
pela SES, além da preservação da sua
memória técnico-científica. 

Empréstimo de materiais
Para realizar o empréstimo de materiais no
CEIDS, o usuário necessita ter algum vínculo
com a Escola de Saúde Pública (ESP), seja
como docente, discente ou servidor de
outros setores da Secretaria Estadual de
Saúde (SES). 

O usuário deve realizar cadastro de forma
presencial ou via e-mail para a retirada dos
materiais.

Prazo de empréstimo
O prazo de empréstimo para cada livro é de
15 dias, renováveis por igual período, com
limite de até 5 renovações. O número
máximo de materiais emprestados são 6
exemplares por usuário. 

Renovação
A renovação poderá ser feita no local ou por
telefone, desde que os materiais não estejam
atrasados ou possuam pedido de reservas.

Reserva 
Quando o material solicitado não se
encontrar no CEIDS, o usuário poderá
reservá-lo, ficando o mesmo à sua
disposição por um prazo de 24 horas após a
data de devolução.

CEIDS


