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Biblioteca Virtual tem conteúdo 
exclusivo sobre reciclagem

Site da instituição também 
responde a perguntas 
e divulga informações 
sobre legislação, ações 
de governo, programas 
sociais, serviços públicos, 
entre outros assuntos

om o objetivo de orientar a popula-
ção, prefeituras, empresas e ONGs 
sobre como economizar e adotar 
práticas sustentáveis, a Biblioteca 
Virtual do Estado de São Paulo apre-
senta em seu site conteúdo exclusivo 
sobre reciclagem de materiais – 
entulho, PET, lixo eletrônico, metal, 
óleo de cozinha, papel, plástico e 
vidro (ver serviço).

Segundo Regina Fazioli, da Bi   -
blioteca Virtual, o tópico sobre reci-
clagem segue disponível para con-
sulta na seção Meio Ambiente. Re -
gina explica que este conteúdo e os 
demais surgiram a partir de pedidos 
e dúvidas mais recorrentes sobre 
determinado assunto. As informa-
ções são coletadas e apuradas nos 
órgãos públicos, universidades e cen-
tros de pesquisa.

No exemplo da reciclagem, Re -
gina conta que as fontes consultadas 
foram a Secretaria de Estado do Meio 
Ambiente e sites especializados no 
tema. “Um cuidado permanente é a 
atualização dos tópicos, para não per-
der seu valor e confiabilidade. Tam-
bém informamos e oferecemos links 
para os sites das fontes”, destaca.

Acesso – Vinculada à Subsecretaria 
de Comunicação da Casa Civil e sediada 
no Palácio dos Bandeirantes, a Biblioteca 
Virtual foi criada em 1997 e oficializada 
pelo Decreto nº 55.351/2010. Tem como 
principal objetivo facilitar o acesso às infor-
mações sobre a administração pública do 
Estado por meio de tecnologias atuais de 
comunicação, em especial a internet.

Na Biblioteca Virtual, Regina coordena 
o trabalho de uma equipe multidisciplinar 
composta por oito profissionais. Além dela, 
há mais três bibliotecários, e quatro pro-
fissionais das áreas de Matemática, Letras, 
Marketing e Gestão de Negócios. O grupo 
recebe e analisa manifestações por meio da 

seção Fale Conosco dos sites e e-mails com 
o domínio sp.gov.br.

Os serviços contemplados são: Portal do 
Governo do Estado, Secretaria da Casa Civil, 
Cidadão SP, Ouvidoria do Estado, Comitê 
de Qualidade de Gestão Pública, Agência 
Paulista de Promoção de Investimentos e 
Competitividade (Investe SP) e algumas 
bibliotecas ligadas ao Governo paulista.

Interação – Todas as mensagens 
recebidas pela Biblioteca Virtual são redire-
cionadas para secretarias, órgãos e departa-
mentos responsáveis. Quando possível, a pró-
pria equipe dá a resposta; caso contrário, há 
o encaminhamento para a ouvidoria da insti-
tuição relacionada ao assunto. De acordo com 
a recorrência da solicitação, é elaborado um 
modelo de resposta padrão, usada para aten-
der rapidamente pedidos mais comuns.

A equipe da Biblioteca Virtual produziu 60 
textos padrão para responder às dúvidas mais 
frequentes. Em média, o serviço recebe 400 
e-mails por dia, ou seja, 12 mil mensalmente. 
“Nenhuma manifestação fica sem resposta. O 
encaminhamento ocorre em até dois dias úteis 
e a resposta chega em até cinco dias úteis, em 
linguagem simples e de fácil compreensão, 
porém nunca impessoal”, explica Regina. 

Além da seção Meio Ambiente, o site 
da Biblioteca Virtual mantém outras: 
Cultura e Lazer, Direitos do Consumidor, 
Documentos Pessoais, Educação, Emprego 
e Negócios, Governo e Legislação, Internet 
e Tecnologia, Justiça e Segurança Pública, 
Pessoa com Deficiência, São Paulo (infor-

mações sobre o Estado), Saúde e Qualidade 
de Vida, Solidariedade e Transportes.

Canguru – A Biblioteca Virtual divul-
ga informações públicas gratuitas em seu 
canal de vídeos, no YouTube, complemen-
tando os tópicos. Também possui perfis em 
redes sociais (Facebook, Google+ e Twitter) 
e dá links para serviços públicos e conteúdos 
de interesse afins, como os dos sites das pre-
feituras paulistas (ver serviço).

Regina conta que uma das perguntas 
mais curiosas que recebeu foi de uma pro-
fessora de biologia da rede pública esta-
dual. Ela queria saber qual é a cor do leite 
produzido pela fêmea do canguru. O ano 
era 2005 e, na época, a internet ainda não 
dispunha de tantas informações como hoje, 
recorda Regina. “Contatei então o dire-
tor da Fundação Parque Zoológico de São 
Paulo que, além de informar que é rosa, 
também possibilitou a vinda da professora 
e de sua turma de alunos de Bauru ao Zoo.”

Rogério Mascia Silveira

Imprensa Oficial – Conteúdo Editorial

SERVIÇO
Biblioteca Virtual do Estado de São 
Paulo – www.bibliotecavirtual.sp.gov.br
Canal do YouTube – www.youtube.com/
user/BVGESP
Redes sociais:
Facebook – www.facebook.com/bvgesp
Google+ – goo.gl/TepMXJ
Twitter – twitter.com/bvsp
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SERVIÇO
Nota Fiscal Paulista
www.nfp.fazenda.sp.gov.br
Sorteios
www.nfp.fazenda.sp.gov.br/sorteio
Central de atendimento gratuito da 
Fazenda (exceto telefonia móvel) 
0800-170110

Site da Nota Fiscal Paulista informa sorteados do Natal
Consumidor inscrito na Nota Fiscal 

Paulista (NFP) já pode consultar no site 
do programa se foi um dos 1.598.310 
contemplados na 85ª extração mensal 
(ver serviço). Neste mês, o sorteio da 
Secretaria Estadual da Fazenda foi rea-
lizado terça-feira (8) e teve três prêmios 
principais: R$ 1 milhão; R$ 300 mil; e 
R$ 200 mil.

O sorteio do final do ano pagou tam-
bém outros valores: R$ 100 mil (1 prê-
mio); R$ 50 mil (1); R$ 40 mil (1); R$ 
30 mil (1); R$ 20 mil (1); R$ 10 mil (5); 

R$ 1 mil (300); R$ 500 (300); R$ 250 (1 
mil); R$ 100 (2 mil); R$ 50 (15 mil); R$ 
20 (76.303);e R$ 10 (1.503.394).

O assistente da Coordenadoria da 
Administração Tributária da Fazenda, 
Sílvio Mambrim, explica que a propos-
ta da NFP é combater a sonegação e 
diminuir a carga tributária individual 
dos cidadãos que recebem créditos ao 
efetuar compras de mercadorias em 
território paulista.

“O programa restitui até 20% do 
ICMS efetivamente recolhido pelo esta-

belecimento comercial aos consumi-
dores, em quantidade proporcional 
ao valor da nota”, explica Mambrim. 
Para participar dos próximos sorteios, 
o consumidor deve se cadastrar no site 
do programa e concordar com o regu-
lamento do programa.

Quem faz a adesão até o dia 25 pode 
concorrer ao sorteio do mês seguinte. 
Depois de finalizado o processo, não 
será necessário repeti-lo – a inclusão 
nas extrações seguintes ocorre auto-
maticamente. Cada R$ 100 em com-

pras dá direito a um bilhete eletrônico 
para concorrer.

Rogério Mascia Silveira

Imprensa Oficial – Conteúdo Editorial

Regina (2ª à esquerda) 
e parte da equipe 
multidisciplinar sob 
sua coordenação

Entre os conteúdos abordados pela Biblioteca Virtual está o descarte de lixo eletrônico
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