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cartas

A Biblioteca Central da Universidade Estadual de
Londrina tem interesse em receber como cortesia os
exemplares n.2, n.4, n.8 e n.9 do periódico Cultura
Homeopática, para completarmos a nossa coleção.
Aproveitamos também para agradecer o envio do n.10.
Agradecemos a valiosa colaboração e esperamos continuar
merecendo a atenção de Vossa S.
Cordialmente,
Nadir Alves Batista
Universidade Estadual de Londrina – Biblioteca Central –
Divisão de Formação e Desenvolvimento da Coleção –
Seção de Doação e Permuta


Prezados senhores,
Recebemos alguns números (4 a 9) da revista Cultura
Homeopática publicada pela Escola de Homeopatia. Após
a avaliação de docentes da Faculdade de Saúde Pública da
Universidade de São Paulo, foi decidido que devemos colecionar regularmente este periódico em nossa Biblioteca.
Assim, ratificamos o interesse em continuar recebendo a
revista e pedimos que mantenham o nosso endereço na
mala postal para os futuros envios. Se houver possibilidade,
gostaríamos de receber os números que faltam para
completarmos a coleção (1, 2 e 3).
Atenciosamente,
Sonia Garcia Gomes Eleutério
Serviço de Aquisição/ Intercâmbio
Biblioteca da Faculdade de Saúde Pública
Universidade de São Paulo

Dear Sirs and Ladies:
We write to you asking for some items of your distinguished Magazine, which we would like to keep at the
Secretary for Archives of LIGA MEDICORUM HOMOEOPATHICA INTERNATIONALIS.
We are very grateful for the sending of your donations to:

Caros senhores e senhoras:
Escrevemos para solicitar alguns exemplares de sua
distinta revista, as quais gostariamos de manter em nossa
secretaria para os arquivos da LIGA MEDICORUM
HOMOEOPATHICA INTERNATIONALIS.
Ficariamos muito agradecidos se enviassem suas
doações para:
PD Dr. Martin Dinges
Institute for the History of Medicine of he Robert Bosch
Foundation

Os médicos Prasad S. Shetye e Falguni K.
Khariwala, diretores do Classical Homoeopathic
Research Centre, escreveram uma carta a Míriam
Mansour divulgando o boletim informativo
“Homoeopathy First”.
Os interessados podem obter mais informações
pelo e-mail: chrc@vsnl.com

A revista Cultura Homeopática está recebendo artigos para a edição especial bilíngue.
Mais informações no site: www.escoladehomeopatia.org.br

Agradecemos Flávia Risaliti pela doação de livros feita à biblioteca da Escola de Homeopatia. Os interessados em fazer
doações ao nosso acervo poderão entrar em contato pelo e-mail: biblioteca@escoladehomeopatia.org.br

