
JURAMENTO PROFISSIONAL 

Pela Resolução n9 6ide 13 de julho de 1966, o Conselho 

Federal de Biblioteconomia, presidido na época pela Biblio 

tecária Doutora Laura Garcia Moreno Russo, aprovou o seguin 

te texto de juramento profissional: 
"Prometo tudo fazer para preservar o cunho liberal e 

humanista da profissão de Bibliotecário, fundamentado 

na liberdade de investigação científica e na dignid~ 

de da pessoa humana." 

COMEMORE A 
SEMANA NACIONAL DA BIBLIOTECA 

12 a 19 de MARÇO 

"MAIS LEITURA PARA UM BRASIL MELHOR." 

. 

. 

Se nao for encontrado o destinatário,é favor devolver para 

Avenida Ipiranga, 877 - 99 andar - sala 95 

01039 - são Paulo-SP 
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1. DIRETORIA bO CRB-8/77 

Presidente: Cecília E. D1 0ttaviano Armentano - CRB-8/148 

Vice-Presidente: Carminda N.de Castro Ferreira - CRB-8/874 

Primeira Secretária: Rosali F. Krzyzanowski - CRB-8/531 

Segunda Secretária: Alzira Eeko F. de Carvalho - CRB-8/516 

Primeira Tesoureira: Eneida Cardoso Sampaio - CRB-8/1309 

Segunda Tesoureira: Josephina Tuma - CRB-8/182 

Comissão de Tomada .9.§L Contas: 
Maria Antonia R. P.· Belfort de Mattos - CRB-8/2 

Marieta Pestana Novack - CRB-8/248 

Orlando F. B. Orlandi - CRB-8/717 

Comissão de ftica Profissional: 

Philomena Boccatelli - CRB-8/436 

Maria de Lóurdes S, Cintra de Camargo - CRB-8/20 

Therezinha A. Carvalho Gandra - CRB-8/707 

E D I T O R I A L 

Está-se realizando em Porto Alegre, quando este Bole 

tiro Informativo for distribuido, o 99 Congresso Brasileiro 

e V Jornada Sul Rio-Grandense de Biblioteconomia e Documen 

tação, promovido pela Associação Rio-Grandense de Bibliote 
~ . 

caries. 

O tema central "Integração dos Sistemas de Informação 

no Desenvolvimento Nacional" será desenvolvido em Sessões 

Especiais por peritos no assunto; os temas livres serao 

apresentados em sessões de Estudo. No decorrer do Congre~ 

so serão ministrados Cursos de Aperfeiçoamento e Atualiza 

çao por professores ou técnicos especializados. 

Auguramos à realização o maior sucesso, esperando que, 

nos painéis sobre o Movimento Associativo, que urge seja 

reanimado e talvez reestruturado, e sobre as Bibliotecas 

Escolares e Municipais, assunto inesgotável e de importâ~ 
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eia capital, as conclusões não se limitem a estáticas "su 

gestões", mas que apresentem um dinâmico Plano de Ação,el~ 

borado com os olhos nas estrelas, mas com os pés no chão , 

isto é, dentro da realidade brasileira. 

O desenvolvimento cultural do Brasil está exigindo is 

so dos bibliotecários conscientes de seu papel de educado 

res. 

3.1 ANUIDADES E TAXAS DEVIDAS AO CRB-8 

A Presidente recebeu o Ofício 363/77, cujo teor é o se 

guinte: 

Senhora Presidente: 

Comunicamos a V.Sa., que pelo Decreto n9 79611, de 28 

de abril de 1977, publicado no D.O. do dia 29 de abril de 

1977, xerox anexa, o novo valor de referência vigente é de 

Cr$ 877,70, nova base para a cobrança de Anuidades e demais 

taxas a serem cobradas pelos Conselhos Regionais de Biblio 

teconomia, conforme cálculos abaixo: 

Anuidade: 50% sobre Cr$ 877,70. 

Inscrição: 25% sobre Cr$ 877, 70 

,Cr$ 438,85 

.Cr$ 219,42 

Expedição de carteira de identidade Profis 

sional: 25% s/ Cr$ 877,70 ••••••••• Cr$ 219,42 

Transferência de 

877,70 • 

inscrição: 20% sobre Cr$ •• 

. . . . . . . . . . . . . . . Cr$ 

Certidão e atos análogos, p/folha: 10% so 

bre Cr$ 877,70 • • • • • • • • . • ..Cr$ 

Anotações, averbações, arquivamentos e atos 

175,54 

87,77 

análogos: 02% sobre Cr$ 877,70 .•.•••• Cr$ 17,55 

A anuidade será cobrada com um acréscimo de mais 20% 

do seu valor, correspondente a multa, de acordo com o Pará 

grafo Onico do Decreto n9 8987, de 20 de dezembro de 1976 , 
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ou seja: mais 20% sobre Cr$ 438,85 = a Cr$ 526,62, 

eia esta que deverá ser cobrada dos bibliotecários 

importâ~ 
retarda 

tários, isto, naturalmente, referente ao exercício de 1977, 

(a) OSMAR BETTIOL 
Tesoureiro do CFB 
CRB-1/169 

Como alguns Conselheiros levantaram dúvidas sobre 

galidade da cobrança aos bibliotecários retardatários, 
aprovada por unanimidade, a consulta a nosso Assessor 

dico sobre o assunto. 

a le 

foi 
Jurí 

3,2 REGISTRO DE BIBLIOTECAS 

A Coordenadora do Registro de Bibliotecas, no CRB-8, 
' Conselheira Rosaly F. Krzyzanowski entregou a Presidente, 

o 39 Relatório de Levantamentos de Bibliotecas existentes 
do Estado de São Paulo (universitárias, públicas gerais e 
especializadas, escolares) que transcrevemos para que todos 
possam aquilatar o trabalho sério que nossa colega vem de 

sempenhando: 

Sra. Presidente: 

Sequenciando os relatórios apresentados a esse Conse 
a R .-lho Regional de Biblioteconomia - 8. egiao, em 13 de ago~ 

se to e 14 de setembro de 1976, vimos discorrer a V,Exa. o 

guinte: 

1. Levantamento de Bibliotecas Universitárias no Esta 

do de são Paulo 

Foram enviados 427 questionários, dos quais 259 já 

foram devidamente respondidos. 
No mês em curso iniciou-se o envio das 2ªs. vias 

às Bibliotecas que ainda não se pronunciaram. 

Continuamos aguardando as respostas dos questioni 
rios que foram enviados à Escola de Bibliotecono 
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Í 

-i 

mia de Campinas, cujos alunos, estariam, em colabo 

ração com este trabalho de levantamento, procede~ 
do aos respectivos preenchimentos, 

Os questionários recebidos, estão sendo registr~ 
dos em um "catálogo-controle", cujas característi 
cas damos a seguir: 

Nome e end. da Faculdade 
E Regist ~rea Bibl,resp, bib n9 

Acervo 
M CRB-8 m2 s/n CRB-8 aux, aux. 

E 
M 

:; Entidade Mantenedora 

Partindo deste controle, pretende-se que,esgotadas 

as possibilidades de devolução de questionários 
preenchidos, dar uma visão global das Bibliotecas 
Universitárias, evidenciando-se, principalmente,as 
não registradas no CRB-8, assim como aquelas que 
não tem bibliotecários formados em sua direção. 

Paralelamente a este levantamento, já se está pr~ 
videnciando com a colaboração da 2~ Secretária des 

te CRB-8, o envio de informações de como proceder 
o Registro de Biblioteca junto ao Conselho, às Bi 
bliotecas que anexaram ao questionário devolvido, 

ofício solicitando esta informação. 
Para os casos omissos, ou sejam, bibliotecas nao 
registradas e que não se pronunciaram à respeito, 
entendemos que haja necessidade de se oficiar, ju~ 

tando instruções e exigências para o competente r~ 
gistro. Para esta providência, é preciso que seja 

determinado quem se encarregará de sua realização, 
uma vez que se trata de novo trabalho,extremamente 
importante e que teve sua origem com os serviços 
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que estamos realizando. 

Da mesma forma, pelo "catálogo-controle", verifica 

mos que grande parte das bibliotecas não possuem 

bibliotecários formados o que nos preocupa bastan 

te, acreditando ser necessário providências por 

parte da "Comissão de ftica". 

2. Levantamento de Bibliotecas Públicas Gerais e Esp~ 

cializadas no Estado de São Paulo 

Foram enviados questionários a todas as Prefeitu 

ras Municipais relacionadas no anexo 3 do 19 Rela 

tório, num total de 456. Até a presente data,rec~ 

bemos 141 respostas, das quais 112 são question~ 

rios de bibliotecas públicas gerais, 24 são de pf 

blicas especializadas e 5 são respostas informando 

não possuirem nenhuma biblioteca na localidade. 

Planejamos para o corrente mes, iniciar a remessa 

das 2ªs. vias às Prefeituras que, ainda, não se 

pronunciaram (total de 315), bem como proceder a 

remessa dos questionários às Bibliotecas Públicas 

Gerais e Especializadas da Capital. 

As providênciás quanto ao registro no CRB-8 e 

existência ou não de bibliotecários formados 

. 
a 

nes 

sas bibliotecas, estão sendo as mesmas 

no item 1. 

descritas 

3. Levantamento de Bibliotecas _Escolares no Estado de 

São Paulo 

O programa para o levantamento em questão, já está 

pronto. Entretanto, as atividades ainda não foram 

iniciadas, estando previstas para após o 

dos serviços relativos aos itens 1 e 2. 

término 

Entremente à este posicionamento, já dispomos de 

73 questionários respondidos pelas Prefeituras Mu 

nicipais, quando do "levantamento de bibliotecas 

públicas gerais e especializadas". 

Ao concluirmos este relatório, damos abaixo, um p~ 

norama geral da situação, até a presente data: 
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-
QUESTIONÁRIOS 

TIPOS DE BIBLIOTECAS . ~-· 

ENVIADOS RESPONDIDOS NÃO RESPOND. 
--

bibl. Universitárias 427 259 168 
(60,65%) (39,35%) 

Bibl, Públicas Gerais e 456 141 315 
Especial idas (30,92%) (69,08%) 

.. --·- ... ----- -·-------
Bibl. Escolares --- 73 ---

-·--
883 473 483 

3. 3 A DIVISÃO DE BIBLIOTECAS DO D.A.C.H. - -

A Diretora da Divisão de Bibliotecas do Departamento 

de Artes e Ciências Humanas, da Secretaria de Cultura,Ciê!:_ 

eia e Tecnologia, Cecrlia E. D'Ottaviano Armentano, vem de 

senvolvendo um intenso programa de atividades, dentro das 

atribuições que lhe foram conferidas pelo Decreto 7730 e 

que merece divulgação entre a classe bibliotecária , princi_ 

palmente. A Divisão já distribuiu mais de cem mil obras 

de autores brasileiros a entidades culturais do Estado de 

São Paulo, e ainda está atendendo • solicitações as que sao 

dirigidas pelos interessados ao Diretor do D.A.C.H., Dr. 

Alfredo João Rabaçal. 

Além disso,realizou o cadastramento de mais de duas 

mil bibliotecas, trabalho esse que se acha em fase de re 

visão final posterior publicação. Está procedendo • para a 

instalação de Postos de venda de livros a preços reduzidos 

locais estratégicos, . - encontrando funcionamento em Ja se em 

Posto D.A.C.H., 
. 

Rua Antônio de um no a Godoy, n9 8 8, e ou -
tro na Pinacoteca do Estado. 

Em fase adiantada está sendo feito um levantamento bi -
bliográfico de autores paulistas. 

Também estão bastante adiantados os trabalhos básicos 

do Sistema Estadual de Bibliotecas Municipais, desenvolvi -
dos pela Equipe Técnica com todos cuidados -os e minucias 
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exigidos por obra tão séria e que terá repercussoes tão 

profundas na cultura do povo paulista. 

geo-sócio-econômico-culturais da 2~ e 

Os levantamentos 

da 9~ Regiões já 

se encontram quase terminados faltando apenas que algumas 

Prefeituras prestem os esclarecimentos solicitados,através 

de Questionários, pelo Diretor do D.A.C.H. 

3.4 BAIXA DE REGISTRO NO CONSELHO 

Como alguns bibliotecários que nao estão exercendo têm 

consultado o CRB-8 sobr•e o procedimento a adotar no caso de 

cancelamento de inscrição,transcrevemos a seguir, as orien 

tações emanadas do CFB: 

RESOLUÇÃO CFB N9 155, de 06 de setembro de 1976 

O Conselho Federal de Biblioteconomia, no uso das atri 

buições que lhe conferem a Lei 4084, de 30 de junho de 

1962, e o Decreto 56725, de 16 de agosto de 1965,resol 

ve: 

Art. 19 A baixa de registro profissional ou de Bi 

blioteca/Centro de informação, documentação e informá 

tica terá lugar nos casos de interrupção do 

ou atividade profissional. 

.... 
exerc1.c1.o 

§ 19 A baixa de registro por prazo determinado, 

prorrogável sempre que necessário, pode ser: 

a) 

b) 

solicitada pelo profissional ou unidade acima men 

cionada, feita a prova da causa que a justifica; 

determinada pelo CRB, em virtude de suspensao do 
4 

• f' . 1 · exerc1.c1.o pro 1.ss:1ona . 

§ 29 Durante o perfodo de vigência da BAIXA, nenh!::_ 

ma anuidade ou taxa será devida ao CRB pelo respectivo 

titular. 

Art. 29 A suspensao de registro de profissional d~ 

corre de ato punitivo, previsto no Código de t:tica Pr.Q ________ _:_ ______ ------! 
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• 

fissional e terá lugar, exclusivamente, nos casos de 

cessaçao temporária do exercício ou atividade profi~ 

sional. 

Art. 39 O cancelamento de registro do profissional 

ou de Biblioteca/Centro de documentação, informação e 

informática terá lugar, exclusivamente, nos casos de 

cessação definitiva do exercício ou atividade profi~ 

sional. 

Art. 49 O cancelamento da inscrição 

hipóteses: 

de prof is si~ 

nal ocorrerá nas seguintes 

I - encerramento das atividades profissionais; 

II - transferência para outro Conselho Regional; 

III- doença impeditiva; 

IV - cassação do exerd'.cio profissional; 

V - falecimento. 

Art. 59 Nas hipóteses previstas nos incisos I, II, 

III do artigo anterior o processo do cancelamento será 

promovido a pedido do interessado. 

Art. 69 Em caso de falecimento, o processamentos~ 

rã promovido por solicitação dos familiares, herdeiros 

ou outra qualquer pessoa munida com a certidão de Óbi 

to ou sua fotocópia autenticada e a carteira de iden 

tidade profissional do falecido ou, ainda, "ex- offi 

cio", cujo cancelamento retroagirá à data do Óbito. 

Art. 79 Em caso de doença impeditiva do exercício 

profissional o cancelamento de registro poderá ser co~ 

cedido desde que sejam apresentados atestados médicos 

e outros elementos comprobatórios que o Conselho jul 

gar convenie'ntes. 

Parágrafo Único no revigoramento desse registros~ 

mente será cobrada a dívida, se houver, correspondente 

à fase anterior ao impedimento. 

Art. 89 Na hipótese da cassaçao do exerci.cio pro 
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fissional, o processamento será efetuado "ex-officio". 

Art. 99 Poderá ocorrer reintegração a qualquer te~ 

po, a requerimento do interessado, mediante o 

pagamento de nova taxa de inscrição. 

prévio 

Parágrafo Único A ocorrência da reintegração será 

anotada na carteira, usando os termos "REINTEGRADA EM 

•••••••••••• " poder do CRB, nos termos do§ 39, do 
art. 13 desta Resolução. 

Art. 109 - Quando o profissional necessitar de trans 

ferência para outro Conselho, o interessado deverá so 

licitar ao Conselho que pertence seu pedido de transfe 

rência, o qual fornecerá, no prazo máximo de 30 (trin 

ta) dias, a guia de transferência, onde deverá constar 

todos os dados de identificação a respeito do profi~ 

sional. 

§ 19 e número de registro no Conselho do qual o 

profissional solicitou transferência ficará vago. 

§ 29 Se o profissional retornar ao Conselho ante 

rior, seu registro terá o mesmo número. 

Art. 11 O CRB efetivará o cancelamento de registro 

de Bibliotecas, mediante comprovação da extinção da 

unidade mencionada. 

Art. 129 A anuidade será devida pelo 

inclusive no exercício em que consumar o 

de cancelamento ou o pedido de baixa. 

profissional, 

ato punitivo 

Art. 13 Os casos de baixa ou cancelamento de regi~ 

tro obrigam ã restituição ao CRB, da carteira de iden 

tidade profissional. 

§ 19 O profissional que, regularmente notificado, 

não apresentar a carteira de identidade profissional 

ao CRB para anotação, será considerado suspenso por 

prazo a ser determinado pela Comissão de ~tica e disci 

plina. 
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§ 29 Na hipótese do parágrafo anterior, o CRB pod~ 

rã requerer judicialmente a apresentação da carteira 

de identidade profissional, sem prejuizo de outras pr~ 

vidências legais e regimentais, inclusive publicação 

de aviso e editais. 

§ 39 T Apresentada a carteira, esta será anotada com 

os dados referentes ã baixa ou ao cancelamento de 

gistro profissional e ficará retida no CRB. 

Art. 14 A baixa e o cancelamento da inscrição 

re 

se 

rão aprovados em plenário do CRB e constará express~ 
mente da ata respectiva. 

Art. 15 O pedido de baixa ou cancelamento de ins 

crição, só será deferido quando o profissional estiver 

devidamente quitado com suas obrigações financeiras,i~ 

clusive quanto ã anuidade do exercício em que estiver 

requerido. 

Art. 16 O CRB fará publicar, regularmente, pelo m~ 

nos no Órgão oficial do Estado, a relação das baixas 

e cancelamentos, assinalando, dentre estas, as 

tantes de suspensão do exerc1cio profissional. 

resul 

Art. 17 Esta Resolução entrará em vigor na data de 

sua publicação. 

Bras{lia, 6 de setembro de 1976. 

MURILO BASTOS DA CUNHA 

Presidente do CFB 

ENVIEM PARA ESTE BOLETIM NOT!CIAS DE INTERESSE DA CLASSE. 
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3.5 PROJETO DE LEI DANDO NOVA DENOMINAÇÃO AOS CONSELHOS 

O Diário Oficial do Estado de São Paulo, de 20 de maio 

de 1977, à página 95 publicou a seguinte Portaria: 

Portaria n9 25-77 

A Professora Cecilia Ernestina D'Ottaviano Armentano, 

Presidente do Conselho Regional de Biblioteconomia - 8~ Re 

gião, no uso de suas atribuições, 
Resolve: 

Artigo 19 - Nomear os Senhores Conselheiros Professo 
res, Maria Antonieta Ferraz, Marieta Pestana Novack, Maria 

de Lourdes Sampaio Cintra de Camargo, Orlando Francisco 

Bellagamba Orlandi e Maria Antonia Ribas Pinke Belfort de 

Mattos, sob a Presidência da Última designada, para consti 

tuir uma Comissão, com o fim de estudar o Projeto de Lei 

que dá nova denominação aos Conselhos Federal e Regionais 

de Biblioteconomia, regula o seu funcionamento e dá outras 

providências, apresentado pelo Ministério do Trabalho, atra 

vês do Conselho Federal de Biblioteconomia. 

Artigo 29 - A Comissão terá o prazo de 15 (quinze)dias 

para apresentar o referido Projeto. 

Publique-se e cumpra-se. 

São Paulo, 16 de maio de 1977. 

Profa. Cecília E. D'Ottaviano Armentano 

Presidente CRB-8/148 

A Comissão estudou cuidadosamente o assunto e aprese~ 

tou suas conclusões, que já foram enviadas ao CFB. 

Bol. Inform. CRB-8 São Paulo, 1 (2): 24 abr.jun,/77 

3.6 O CRB-8 MANTtM-SE ALERTA 

Transcrevemos, embora tardiamente matéria publi~ada no 

Diário Oficial do Executivo de São Paulo, de 10 d~ dezembro 

de 1976: 

"A Sra. DULCE SALLES CUNHA BRAGA - Sr. Presidente,Srs. 

deputados, no dia 07 de setembro de 1976 fiz um pronunci~ 

mente, desta tribuna, sobre o programa Escola-Biblioteca , 

uma vez que sempre fui defensora das bibliotecas, dos bi 

bliotecários, encarecendo em todas as oportunidades que se 

me apresentam, o valor da promoçao da leitura e, portanto, 

da cultura. 
O papel dos bibliotecários, nunca é demais frizar-se,é 

importantissimo para o desempenho de função tão específica. 

Razão, por que, ao ler o Programa Escola-Biblioteca da Se 

cretaria da Educação da Prefeitura de São Paulo, não pude 

deixar de louvá-lo 
de 

em sua intenção, 

lê-lo na Íntegra sua concepçao e 

bléia no dia 07 de setembro deste. 

em sua generalidade, em 

da tribuna da Assem 

Alertada, agora, pela presidente do Conselho Regional 

de Biblioteconomia - 8~ Região - Senhora Cecília Ernestina 

D'Ottaviano Armentano, venho esclarecer ao plenário que há 

um item daquele programa que deve ser reformulado. t o 

que trata de "Treinamento de professores que serao respo~ 
sâveis pelas salas de leituras". Essa é uma atribuição ex 

clusiva do bibliotecário, transferido a ninguém que nao te 

nha o curso, segundo a Lei n9 4804-62 e que nao pode ser de 

biblioteconomia. 
t evidente que só-o bibliotecário, por suas funções 

inerentes ao cargo e aos estudos especializados, pode ser 

responsável pelas salas de leituras. 
~ o esclarecimento que desejo dar, estando em absoluta 

mente de acordo com o parecer da ilustre presidente do Con 

selho Regional de Biblioteconomia que em todas as suas ati 

tudes, defendendo as suas colegas, sempre visa ao interesse 

público e ao bem comum. 
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Transcrevemos igualmente a Carta dirigida pela Preside~ 

te do CRB-8 ao Digníssimo Secretário de Serviços Internos 

da Prefeitura de São Paulo, Dr. Hélio Martins de Oliveira: 

"O CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA - 8~ Região, E~ 

tado de São Paulo, designado pela sigla CRB-8, criado pela 

Resolução n9 4, de 12 de julho de 1966, do Conselho Federal 
de Biblioteconomia, como decorrência da Lei 4084, de 30 de 

junho de 1962, com personalidade jurídica de direito pÚbli 
co, autonomia administrativa, patrimonial e financeira, de~ 

tina-se a zelar pela fiel observância dos princípios da éti 
ca e disciplina da classe dos que exercem atividades profi~ 

sionais biblioteconômicas no território de sua jurisdição. 

• 

- Registrar as Bibliotecas e Centros de Documentação e 

expedir as respectivas certidões. 

- Examinar as reclamações e representações acerca das 

infrações da Lei 4084/62 e decidir a respeito, cabendo de 

suas decisões recurso ao CFB. 

- Fiscalizar o exercício da profissão de Bibliotecário 

e Documentalista, impedindo e punindo as infrações à Legi~ 

lação Biblioteconômica, bem como enviando às autoridades 
competentes relatórios documentados sobre fatos que apurar, 

cuja solução não seja de sua alçada. 

Assim credenciado, vem este Conselho, solicitar a aten 

çao de Vossa Excelência para o seguinte: 

1. A Lei 4084/62, regulamentada pelo Decreto 56725/65, 

em seu artigo 69, especifica as atribuições dos bi 

bliotecários, que são definidas nas letras~ a e: 
"ART. 69 - são atribuições dos Bacharéis em Biblio 

. -
teconomia, a organização, direção e execução dos 

serviços técnicos de repartições públicas federais, 

estaduais, municipais e autárquicas e empresas 

ticulares concernentes às matérias e atividades 
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par -
se -

guintes: 

a) o ensino da Biblioteconomia; 

b) a fiscalização de estabelecimentos de ensino 

de Biblioteconomia reconhecidos,equiparados ou 

em via de equiparação; 

c) administração e direção de bibliotecas; 

d) a organização e direção dos serviços de doeu 

mentação; 

e) a execução dos serviços de classificação e ca 

talogação de manuscritos e de livros raros e 

preciosos, de mapotecas, de publicações ofi 

ciais e seriadas, de bibliografia e referência 

Necessário se torna enfatizar, que tais especific~ 

ções foram colocadas na lei, mais em razão da nor 

malização dos serviços das bibliotecas e centros 

de documentação do país, do que do próprio biblio 

tecário. 
A partir da promulgação da referida lei, tem sido 

grande o esforço dos Conselhos Regionais de Bibli~ 

teconomia, no sentido de fazer entendidos os bene 

fÍcios que sua observância traz à Administração PÚ 

blica. 

2. A documentação tem como função, levantar, coligir, 

registrar e difundir dados, referentes a quaisquer 

áreas do conhecimento humano, tecnicamente prece~ 

sados. 

3. A documentação, segundo lhe garante a Lei 4084/62, 

deve ser tratada por Bibliotecários, com diplomas 

devidamente registrados. 

Ao tomarmos ciência do Decreto 14515, de 29.04.77 e do 

Decreto 14539, de 13.05.77, verificamos que algumas D! 

visões, Seções e Serviços de Documentação dessa Prefei 

tura foram criados, estando previsto o preenchimento 
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por profissionais não bibliotecários, o que nos surpr~ 

endeu. Além do mais, na coluna de exigências de forma 

çao profissional para provimento dos mencionados car 

gos e funções, o bibliotecário não foi mencionado, tal 

como acontece com os procuradores, assistentes de admi 

nistração, assistentes sociais e outros. 

Assim sendo, Excelência, justo seria que acompanh;ss~ 
mos de perto a Reforma Administrativa que está em cur 

sona Prefeitura do Município de São Paulo e que mani , 
festassemos nossa opinião no que sabemos ser de nossa 
alçada: a fiscalização profissional. 

A DOCUMENTAÇÃO 

1. ~, em primeiro lugar, uma disciplina ministrada 
nos Cursos de Biblioteconomia de todo o Brasil, 

pois está inserida no Currículo Mínimo. 

À vista do exposto, pedimos vênia a Vossa 

para solicitar o seguinte: 
Excelência 

a) 

b) 

c) 

que os cargos e funções existentes nas Divisões, 

Seções e Serviços de Documentação do Município se 

jam providos por bibliotecários; 

que as exigências para provimentos de bibliotecá 

rios em cargos e funções passem a constar na Legi! 
lação Municipal; 

que os cargos e funções previstos na Reforma Admi 

nistrativa, sejam providos por bibliotecários: 

Decreto 14.515/77 

- art. 89, letra "e", item 2. 
' - art. 89, letra "f" , item 2 • 
' - art. 139, letra "b" • 

Decreto 14,516/77 

- art. 69, letra "a", item 3; 

Decreto 14.539/77 

- art. 99, item II, letras "a" e "b". 
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Certos de contar com o exame da matéria, apresentada 

nesta petição, à luz da legislação citada,subscreve-se 

com o mais alto apreço e consideração, 

São Paulo, 17 de maio de 1977 

(a) Cecília Ernestina D'Ottaviano Armentano 

Presidente do CRB-8 

Em resposta, a Presidente do CRB-8 recebeu o seguinte ofÍ 

cio: 

Senhora Presidente, 

Por intermédio do oficio de 17 de maio p.p.,solicita e! 

se E.Conselho que os cargos e funções existentes nas 

sões, Seções e Serviços de Documentação do Munic{pio 

Divi 

sejam 

providos por bibliotecários; que as exigências para provime~ 
to de bibliotecários em cargos e funções passem a constar na 

Legislação Municipal, e que os cargos e funções previstos na 

Reforma Administrativa sejam providos pelos referidos profi! 

sionais. 
O pedido constituiu o processo n9 95510/77, sendo obj~ 

to de apreciação pelo Departamento de Controle do Pessoal 
que, ponderando quanto à leg•islação federal (Lei n9 4084, de 

30,07.1962 e Decreto n9 56725 de 16,08,1965), que cuida da 
o# • 

regulamentação da profissão de Bibliotecário, seu exercicio 

e fiscalização, observa que não compete ao profissional lega.!_ 

mente habilitado, com exclusividade, o exercício desse mis 

ter. 
O Art. 69 da .citada Lei n9 4084/62 dispõe sobre as atri 

buições dos Bacháréis em Biblioteconomia para organizar,diri . . ,,,. . . - . gire executar serviços tecnicos em repartiçoes federais, es 

taduais, municipais e autárquicas e empresas particulares 

concernentes a matérias e atividades, entre outras, de "org~ 

nizar e dirigir serviços de documentação" (alínea "d") e exe 
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cutar serviços de classificação de publicações oficiais e se 
riadas, de bibliografia e referência (alínea "e"). 

~ bem de ver que não há asseguramento de exclusividade 
no exercício de tais atividades ao Bibliotecário 

Todavia, como quase a totalidade dos cargos em apreço 

está vaga a Administração, por ocasião dos preenchimentos,l~ 
-vara em conta a postulação ora analisada, objetivando, de 

acordo com o interesse e conveniência dos serviços, 
nos cargos e funções gratificadas os habilitados em 

teconomia. 

prover 
Biblio 

Valemo-nos da oportunidade, para apresentar a V. Excia. 
os protestos de nossa distinta consideração. 

(a) Hélio Martins de Oliveira 

Secretário. 

3.7 REGISTRO DE PÔS-GRADUADOS 

Para conhecimento de todos os profissionais transcreve 
mos a Circular CFB/05/77, datada de 13 de maio de 1977 

Do 

Para 

Assunto 

Presidente do Conselho Federal de Biblioteconomia 
Conselheiros Federais, Presidentes de Conselhos 
Regionais, Associações e Diretores de Escolas de 
Bibiioteconomia 
Registro dos pôs-graduados em Biblioteconomia 
não possuem graduação em nossa área 

que 

Em anexo, tenho a satisfação de encaminhar cópia do p~ 
recer elaborado pela Conselheira Federal Anna da Soledade 
Vieira (MG), referente a estudo solicitado por esta Presi 

dência relacionado com a questão de registro, em Conselho 
Regional de Biblioteconomia, dos graduados de áreas diver 

sas que tenham mestrado ou doutorado na nossa área. 

Como se trata de um tema palpitante e polêmico, o CFB 
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não poderia se furtar, deixando à margem, assunto de 
nha relevãncia para o momento bibliotecário brasileiro. 

tama 

Assim sendo, venho solicitar a inestimável colaboração 
de V.Sa. no sentido de estudar o parecer em pauta, aprese!!_ 

tando críticas e sugestões, a fim de que este Conselho po~ 
sa ter mais subs!dios para a formulação de uma política nes 
te setor. As colaborações deverão ser enviadas até 13 de 

julho de .!122_. 

Informo, outrossim, que em breve será encaminhado estu 
do referente ao profissional de n!vel médio em Bibliotecono 

mia. 

Agradecendo, antecipadamente, qualquer contribuição de 

V.Sa,, aproveito o ensejo para enviar minhas cordiais sauda 

ções 
(a) MURILO BASTOS DA CUNHA 

Presidente do CFB 
CRB-1/180 

ESTUDO SOBRE REGISTRO DE PROFJSSIONAIS 

1. O Problema 

2 • 

Com a introdução de cursos de pós-graduação em Bibliot~ 

conomia e Ciência da Informação no Brasil, o CFB dep~ 
ra-se com a questão do exercício profissional (e 
sârio registro) por graduados de áreas diversas 
nham mestrado ou doutorado na nossa área. 

neces 

que t~ 

Deve ou não o CFB conceder-lhes o registro 

nal? 

profissi~ 

A Experiência Alheia 

Como não há uma tradição de pós-graduação na área, em 

nosso país, a experiência de outros Conselhos profissi~ 

nais brasileiros foi considerada, bem como o que ocor 

re nos países estrangeiros considerados de vanguarda em 

Biblioteconomia. 
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2.1 Outros Conselhos Profissionais 

2.2 

As informações colhidas junto aos demais Conselhos 
através de seu núcleo regional em Belo Horizonte, 

podem ser consideradas em três grupos distintos: 

a) a favor do registro: 
O Conselho de Profissionais de Relações PÚbli 
cas, teve caso idêntico a esse considerado p~ 
lo CFB e deferiu o pedido de registro, sem res 

trições à área de origem do candidato, consid~ 
rando que a pôs-graduação é capaz de dotar o 
indivíduo de conhecimento especializado neces 
sário, bem como de propiciar-lhe o desenvolvi 
mento de consciência profissional. 
O Conselho de Técnicos de Administração conce 
de o registro, no caso presentemente estudado, 

fazendo, porém, limitações à área de procedê~ 
eia dos candidatos. 

b) contrários ao registro: 

Os seguintes Conselhos resolveram negar o pedi 
do de registro: Engenharia e Arquitetura, Far 
mácia, Medicina, Odontologia e Química, alega~ 
do razões de segurança social. 

e) posição ainda não definida: 

Os seguintes Conselhos não tem contribuição à 
matéria , uma vez que o problema ainda nao foi 
considerado pela classe: Assistentes 
Contabilidade, Psicologia e Medicina 
ria. 

Sociais, 
Veteriná 

Não foi possível obter informações dos demais 
Conselhos, em Belo Horizonte. 

Profissionais da Informação em outros países 

a) Estados Unidos e Canadá 

A formação do bibliotecário e do cientista da 
informação inclui bacharelado (BA ou BSc) em 
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b) 

uma área qualquer do conhecimento, seguido da 

pôs-graduação na área específica. 
O credenciamento profissional é automático,de~ 

de que o indivíduo seja graduado por uma esco 
la credenciada junto à American Library Asso 
ciation - ALA. A classe profissional é Única. 
Este sistema vem sendo contestado (Editoral Li 
brary Journal, 102 (3): Feb. 1, 1977) e os bi 
bliotecários americanos desejam a participação 
ampla de todas as associações profissionais no 
proqesso de credenciamento de Es;colas,pois co!:. 
sideram que não há porque negar o credencia 

mento a bibliotecários egressos de Escolas nao 
credenciadas, uma vez que grande parte das ta 
refas bibliotecárias é rotineira, sendo mínima 

·a formação profissional exigida. 
Não há um controle rígido do exercício da pr~ 
fissão, podendo bibliotecários graduados por 

Escolas não credenciadas junto à ALA, a crité 

rio do empregador, exercer a profissão. 

Inglaterra 

A formação profissional do bibliotecário/ cie~ 
tista da informação seguiu durante muitos anos 
padrão idêntico ao americano: graduação em uma 
área científica, seguida de pôs-graduação em 
Biblioteconomia ou Ciência da Informação. Par~ 
lelamente foi introduzido o bacharelado em Bi 

blioteconomia. 
Para se credenciar profissionalmente, o candi 
dato, apôs concluir o mestrado e trabalhar du 
rant,e 5 anos, submete-se ao exame da Library 
Association - LA, visando o credenciamento. E~ 

tretanto, tal como nos Estados Unidos,isto fu~ 
ciona mais como um títul,o (FLA) que como requi 

sito ~ssencial ao exercício da profissão. 
No momento, há um movimento visando alterar as 
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3. 

e) 

atuais normas de credenciamento e o programa 

de treinamento dos não-graduados, em Bibliote 
conomia que desejem seguir essa área a nível 

de pôs-graduação. 
Não há separação entre cientistas da informa 
çao e bibliotecários como grupo profissional , 
nem controle rígido do exercício da profissão. 

França 

Nesse país há nítida separaçao entre as 
ses profissionais ligadas à informação: 
tecários e documentaristas. 

elas 
biblio 

Os serviços tradicionais de biblioteca (aquis! 

ção, classificação, empréstimc;,), são desemp!:_ 
nhados pelo bibliotecário, enquanto que os se~ 
viços de informação especializada são de comp!:_ 

tência do documentarista. 

O bibliotecário se forma em Escola de Governo, 
o que o credencia automaticamente para o exer 
cício da profissão e ''lhe assegura emprego em 

instituições oficiais. 
O chefe da biblioteca universitária é,usualme~ 
te, um não bibliotecário, com formação humani~ 

ta. 
O documentarista tem graduação em uma área ci 
entÍfica, seguida de curso de especialização 
em técnicas documentárias, e é considerado um 

prático do ponto de vista profissional. 
Hã um projeto de unificação da classe a partir 

de 1978, 
Existem apenas as associações de classe,mas n!:_ .. 
nhum Órgão encarregado do controle do exerci 

cio da profissão. 

Considerações sobre os dados 

Alguns aspectos da profissão bibliotecária no Brasil de 

vem ser ainda lembrados como base para uma tomada 
./. ·:, ' . 

• 
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decisão sobre a matéria: sua evolução histórica, a for 

mação profissional e a legislação. 
Na história da Biblioteconomia brasileira 
uma primeira longa fase durante a qual 

encontra -se 
bibliotecário 

era considerado uma ocupação e nao uma profissão, deven 
do ainda o chefe de biblioteca ser um humanista, segu~ 

do a tradição européia. 
somente em 1958 essa atividade foi incluida no grupo de 
profissões liberais, através da Portaria 162, do 'Minis 

tério do Trabalho ·~ Previdência Social, que regulame~ 
ta 'O Decreto-Lei 5452, de 01 de maio de 1943. 
As transformações básicas sofridas pela Bibliotecon2 
mia, tanto no aspecto de educação profissional quanto 

no do exercício da profissão, a partir da. década de 40, 
devem ser analisadas dentro de um t:ontexto mais amplo• 

Talvez se possa evocar o fenômeno social da influência 

americana ·sobre o mundo, apôs a 2~ guerra mundial, como 

um marco de mudanças tamb~m na Biblioteconomia Brasile! 
ra. Inicia-se a importação do "know-how" americano P.§!. 

ra a organização de bibliotecas e, em consequência, a 
promoção do bibliotecário passa a enfatizar os proce~ 
sos técnicos e a profissão troca seu caráter humanista 

por uma feição tecnicista. 
A década de 60 iniciou e a de 70 efetivou para o Brasil 
a possibilidade de uso intensivo (embora não racional) 
dos computadores, o que refletiu sobre os programas de 

treinamento de bibliotecários. 
O mercado de trabalho, por sua vez, evoluiu através das 

seguintes fases: serviços de guardadores de livros; se~ 
viços de catalogação e empréstimo; ligados à análise, 
armazenagem e recuperação de informações. Enquanto que 
para as duas primeiras fases a formação tradicional de 
bibliotecários era suficiente, a Última delas (tratame~ 
to da informação) requer formação especializada para 
seu melhor desempenho, preferentemente acrescida de ba 

se científica ou tecnológica. 
Essa mudança ambiental e consequente necessidade de no 
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vo tipo profissional no mercado deu início ã era 

pôs-graduação em Biblioteconomia no Brasil. Em 

da 

1970 

surge o curso de Pós-Graduação em Ciência da Informação 

(IBBD/UFRJ) e, em 1976, o Curso de Pôs-Graduação em Ad 

ministração de Bibliotecas (UFMG). 

Ambos os cursos vêm sendo procurados tanto por gradu~ 

dos quanto por não graduados em Biblioteconomia, o que 

é lógico e aceitável, uma vez que, como área do conhe 

cimento, Biblioteconomia e Ciência da Informação sao in 

terdisciplinares. Esse intercâmbio atende também ao es 

pÍrito do Decreto 5962 e ao Parecer Sucupira sobre cur 

sos de pós-graduação. 

A Lei 4084, de 30 de junho de 1962, que regula o exerci 

cio da profissão de bibliotecário, corresponde ã 
dade da profissão e às necessidades de mercado 

reali -epg_ 

caem que foi elaborada. Refere-se 

na 

à profissão na sua 

aparecimento da Ciência da fase tecnicista, anterior ao 

Informação e ã existência de cursos de pós- graduação 

em Biblioteconomia, além de preceder o aparecimento de 

um novo profissional da informação (o chamado cientis 

ta da informação). 

4. Alternativas para o CFB 

O CFB encontra-se diante de um fato. Ignorar a realid~ 

de não seria razoável. Cabe, então, ao Conselho adotar 

uma das duas alternativas possíveis: recusar o registro 

profissional, proibindo também os enquadrados na situa 

ção de exercerem as atuais funções, ou convidar os nao

-bibliotecários egressos de cursos de mestrado em Bi 

blioteconomia ou Ciência da Informação a se inscreverem 

como bibliotecários. 

Se o título bibliotecário for julgado de conotação re~ 

trita, o CFB poderá promover o estudo de outra denomina 

ção profissional mais ampla, capaz de abranger todo o 

grupo da área de informação, isto é: bibliotecários, c~ 

entistas da informação, documentaristas e arquivistas. 

A seguir, a análise do impacto provável de ambas alter 
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nativas sobre a classe bibliotecária. 

4.1 Recusar o Registro 

4.1.1 Impacto Negativo 

a) criação de um Conselho à parte para os 

cientistas da informação, com o fracio 

namente da classe; 

b) enfraquecimento do nosso grupo profi~ 
- 4 sional com repercussao sobre o prest~ 

gio da classe junto ã opinião pública; 

c) maiores salários para os técnicos da in 

formação, em detrimento dos bibliotecá 

rios ; 

d) restrição do mercado profissional, uma 

vez que os serviços de informação e pl~ 

nejamento de sistemas serão executados 

provavelmente pelos profissionais de 

mais alto nível (os de formação cientí 

fica ou tecnológica); 

e) provável diminuição da demanda dos cur 

sos de pós-graduação em Biblioteconomia 
-por graduados em outras areas, contra 

riando os planos do Governo. 

4.1.2 Impacto Positivo 

a) o mercado de trabalho referente às tare 

fas típicas de biblioteca (aquisição,c~ 

talogação, classificação e circulação ) 

pertencerá exclusivamente aos bibliote - . carias. 

4.2 Aceitar o Registro 

4.2.1 Impacto Negativo 

a) saturação do mercado; a longo prazo; 

b) criação de uma elite dentro do grupo 
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profissional, pelos cientistas e tecnó 

logos a serviço da informação. 

4.2.2 Impacto Positivo 

a) elevação do conceito da classe,. graças 

ao melhor nivel de conhecimento do gr~ 

po admitido, o que poderá servir de em~ 

lação para os atuais bibliotecários,bem 

como forçar uma mudança nos currículos 
das Escolas de Biblioteconomia, visando 

a formação de bibliotecários de alto ní 
vel; 

b) possibilidade de melhores níveis sala 

riais, graças ao melhor conceito global 
da classe. 

Ã consideração do plenário. 

Brasília, 01 de abril de 1977. 

(a) Anna da Soledade Vieira 

Conselheira do CFB 

Para estudar assunto de tamanha importância, a Preside~ 
te do CRB-8 designou uma Comissão Especial, que ouvirá em 

Sessão Extraordinária, algumas personalidades de destaque no 
campo profissional. 

COOPERE COM O TRABALHO DO CRB-8, REGISTRANDO SUA 

CA. 

BIBLIOTE 

SOLICITE FORMULÃRIO PRÕPRIO PARA PREENCHIMENTO DOS DADOS. 

ATUALIZE SEU ENDEREÇO, NA SECRETARIA DO CRB-8. 
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3.8 BOLETIM INFORMATIVO DO~ 

Do 

Para 

Assunto 

Circular CFB/010/77 

Brasília, 24 de maio de 1977 

Coordenador da Comissão de Divulgação do CFB 

Conselheiros Federais, Presidentes de Conselhos 
Regionais, Associações e Diretores de Escolas de 

Biblioteconomia 

Criação da Comissão de Divulgação e início de 

suas atividades. 

Comunicamos a V.Sa. que na 15~ , reunião do CFB, reali 

zada em Brasília de 19 a 3 de abril Último, foi criada a Co 

missão de Divulgação do CFB, com a finalidade de coordenar 

suas atividades em âmbito nacional. 

A Comissão ficou composta dos Conselheiros: Adda Drugg 

de Freitas (RS), Lindaura Alban Corujeira (BA) e Aníbal Ro 

drigues Coelho (DF), sob a coordenação do Último. 

Uma das primeiras metas da Comissão é a criação de um 

boletim, de âmbito nacional, que deverá ser não só o Órgão 

oficial do CFB, mas um veículo noticioso~ informativo das 

atividades biblioteconômicas do Brasil. Será ele distribui 

do gratuitamente~ todos os profissionais brasileiros e a 

-algumas entidades ligadas a area. 

Para este objetivo a Comissão necessita do apoio efeti 

vo de todos os profissionais e entidades, mas sobretudo da 

queles que, no momento, se acham em posição de liderança 

nos Conselhos, nas Associações e nas Escolas. Para se ter 

mais ou menos uma orientação do que será o Boletim, estamos 

anexando, relação de assuntos que poderão ser cobertos.Acei 
.. - 41 • tamos tambem sugestoes ~ criticas. 

Conclamamos, finalmente, a todos os colegas do Brasil 

que nos deem sua colaboração inestimável e imprescindível , 

sem a qual nossos objetivos não poderão ser alcançados. 
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ANIBAL RODRIGUES COELHO - Coordenador da Comissão de Divu! 
gação do CFB CRB-1/138 

S U G E S T O E S MATtRIA PARA O BOLETIM DO CFB 

01. Editorial 
02. Resoluções do CFB, na Íntegra quando de interesse g~ 

ral 
03. Notícias das 10 (dez) regiões 

04. Dados estatísticos 
05 •. Quadro comparativo dos bibliotecários por Região 

06. Congressos nacionais e internacionais na área 
07. Endereços das entidades de biblioteconomia 

08. O que há de novo na literatura 

09. Legislação 
10. Históricos das Instituições em cada Estado 

11. O que aconteceu de importante em cada Estado num deter 

minado período 
12. Bolsas de Estudo - como adquiri-las 

13. Teses - divulgar referências 

14. Pesquisas em Biblioteconomia 
15. Seção de cartas - críticas - idéias novas- sugestões 
16. Notícias e informações: realizações - estatísticas 

17. Alunos novos nas escolas - estatísticas de matrículas 

18. Programas comparados das várias escolas 

19. Cursos de extensão e aperfeiçoamento. 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO CRB-8 

De segunda a sexta feiras, das 12 às 17 horas. 
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3.9 CONGRESSO MUNDIAL DE BIBLIOTECÁRIOS 
. 

Comemorando o Cinquentenário da Federação Internacio 

nal de Assistentes de Bibliotecários em Bruxelas, sob opa 

trocínio de S.M. o Rei Balduino I, realizar-se-á de 03 a 
10 de setembro deste ano, o Congresso Mundial de Bibliote 
~ . caries. 

O título do Congresso é ''As Bibliotecas ao alcance de 

todos. O Mundo da informação, da cultura e do conhecimen 

to." 
~ 

O tema geral é: "Os bibliotecários encontram os usua 

rios". Cada dia serão desenvolvidos sub-temas relaciona 

dos com o tema geral ou com os diferentes aspectos da pr~ 

fissão, sob a coordenação de peritos convidados: 

1. O mundo do livro - coordenador: H. L. Iveteras, Os 

lo, Noruega 

2. Governo, Direito e Política - coordenador: E. Sp! 

cer, Ottawa, Canadá 

3. O mundo dos assuntos do comércio e da indústria 

coordenador: Y. Suzuki, Honolulu, Hawai 

4. Educação e conhecimento - coordenador: H. R8tzsch, 

Leipzig, R. D. Alemã 

5 • Ciência e Técnica - coordén.ador: J. S. Soo sai, Kua 

la, Lumpur, Malásia 

6. A leitura e a disseminação - coordenador:J. Torfs, 

Malines, Bélgica 

Sessão de Encerramento: O futuro, hoje. 

Na sessão de abertura, serão divulgados os trabalhos 

realizados pela FIAB, destacando-se o tema sobre o Contr2 

le Bibliográfico Universal (UBC} e o Acesso Universal 

Publicações (UAP). 
Reuniões profissionais e um interessante programa 

cial serão desenvolvidos durante. o Congresso, 
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Uma curiosidade: a fim de permitir que os "velhos" en 

centrem os "novos", a nível internacional a FIAB decidiu 

que todos os bibliotecários com menos de trinta e mais de 

sessenta anos paguem 50% da inscrição. 

Ainda durante o Congresso, será apresentada uma propo~ 

ta de Mr. Frank Kurt Cylke, Chefe da Divisão para Cegos e 

Deficientes Físicos da Biblioteca do Congresso dos Estados 

Unidos, para uma coordenação internacional de Serviços de 

Bibliotecas para Cegos e Deficientes Físicos. A Presidente 

da Fundação para o Livro do Cego no Brasil, Professora Dori 

na de Gouvêa Nowill,está dirigindo,atravês de circular, um 

pedido a todos os bibliotecários que participem do Congre~ 
~ 

soda IFLA para aprov,arem a proposta de Mr. Cylke devido a 

importância de que se reveste para o desenvolvimento dos 

serviços de bibl·iotecas para Deficientes, quer a nível na 

cional ou internacional e para o desenvolvimento de 

cas comuns e normativas desses serviços. 

têcni 

Com muito prazer divulgamos através deste Informativo o 

pedido da Professora Dorina, personalidade invulgar,batalh~ 

dora incansável na luta pelo bem-estar dos cegos. 

3.10 VOTO DE LOUVOR ------
Na reunião Plenária de Junho, foi aprovado por unanimi 

dade um voto de louvor à bibliotecária LAURA GARCIA MORENO 

RUSSO pelo trabalho que desenvolveu na direção do extinto 

D.A.M.U. e pelos relevantes serviços que há mais de um 

quarto de século vem prestando ã classe. 

A referida Bibliotecária, foi posteriormente.nomeada Di 

retora Técnica do Departamento de Expediente da Secretaria 

de Serviços Internos da Prefeitura Municipal de São Paulo, 

criada pelo Decreto 14516, de 29 de abril de 1977. O Depa~ 

tamente de Expediente inclui as seguintes divisões: 

- Divisão de Administração 

- Divisão de Sistema Operacional de Processo 

- Divisão de Documentação 

- Divisão de Comunicação 
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- Divisão de Gráfica Municipal. 

Na direção do novo cargo, certamente, Laura Russo 

projetará de forma brilhante, como tem feito até hoje. 

3.11 CURSO DE MESTRADO EM BIBLIOTECONOMIA, EM CAMPINAS 

BOLSAS DE ESTUDO 

se 

A Diretora da Faculdade de Biblioteconomia, Coordenado 

ria do Curso de Pós-Graduação, comunica que os 

ao "Curso de MESTRADO em Metodologia do Ensino 

candidatos 

em Biblio 

teconomia, poderão pleitear, por intermédio de sua Univer 

sidade de origem, uma Bolsa de Estudos junto ao PICD/CAPES, 

que está analisando o curso com muita simpatia e julga 

formação do pessoal docente como área de prioridade. 

a 

Para instruir o pedido de bolsa, é necessário que o 

candidato solicite uma carta ã PUC-Campinas, para compr~ 

var que foi aceita a sua inscrição ao Curso. 

3.12 MICROFILMAGEM NAS BIBLIOTECAS E CENTROS DE DOCUMENTA 

ÇÃO 

De 13 a 24 de junho a Associação Brasileira de Micro 

filme propiciou aos bibliotecários um curso ministrado por 

Oscar Oswaldo Campiglia e José Oswaldo Hoffmann, o prime! 

rodos quais é bibliotecário e coordenador do Serviço de 

Microfilmagem e Documentação da UNICAMP, 

3.13 BOLETIM INFORMATIVO 

Manifestações de aplauso à publicação do B.I. foram r~ 

cebidas pela Presidente do CRB-8, o que comprova a necess! 

dade que havia de um veículo de comunicação entre os 

fissionais bibliotecários, por modesto que fosse. Os 

ros e falhas anotados por nossos colegas foram levados 
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conta de uma crítica construtiva, sempre essencial aos que 

visam um contínuo aperfeiçoamento. Não duvidamos de que 

novas falhas sejam apontadas, já que o acúmulo de trabalho 

nao nos permite proceder a uma revisão mais cuidadosa. De 

las pedimos desculpas, desde já. 

3.14 ATUALIZAÇÃO DE ENDEREÇO 

Grande número de profissionais estão com endereço desa 

tualizado, por falta de comunicação de mudança, razão por 

que deixam de receber o Boletim Informativo, circulares e 

outras publicações de interesse da classe. 

Recomendamos, portanto, que os profissionais informem 
ao CRB-8 sempre a mudança de endereço, o que possibilitará 

manterem-se atualizados com os assuntos do Conselho. 

3.15 LIVROS ESPECIALIZADOS 

Anexa a este Boletim Informativo está sendo enviada 

uma lista bibliográfica de interesse dos profissionais bi 
bliotecários. 

3.16 VALIDADE DO REGISTRO PROVISÕRIO 

Alertamos os portadores de Registro Provisório, sobre 

o prazo de validade do mesmo (1 ano) a fim de que não in 
corram em falta perante este Conselho. 

3.17 PROCURE SUA CARTEIRA PROFISSIONAL 

No CRB-8 estão à disposição as carteiras profissionais 

dos seguintes bibliotecários: 

Araci Esteves Soares Campos - Carteira n9 1092 

Berenice Infante Vieira - Carteira n9 1364 

Carmem Catarina Bittencourt Nogueira - Carteira n9 1061 
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Carmem Elbas Meri de Thuin - Carteira n9 
Catharina Bezagh M. PupQ Nogueira - Carteira n9 
célia M, de Souza Almeida - Carteira n9 
Celina Ap, Lamaneres Barco - Carteira n9 1314 

Dora Gomes Torres - Carteira n9 162 

D0roti Ap, Paixão - Carteira n9 1398 

Elisabete Satiko Lima - Carteira n9 1429 

Elsie Delomodarme - Carteira n9 

Fausta Apparecida Silva - Carteira n9 1181 

Genes Maria N. Bastos - Carteira n9 
Gisela G. Krause - Carteira n9 1233 
Iara Cassiano Ricardo - Carteira n9 276 

Iara Mendes de Oliveira Lima - Carteira n9 1224 
Ilma Ap. dos Reis - Carteira n9 
Izabel Fernandez Lopes - Carteira n9 1341 

Joaquim Francisco de Oliveira - Carteira n9 
Leda Maria Bicalho - Carteira n9 1424 

Leonor Falson R. de Souza - Carteira n9 1388 

~ygia Bohn Gonçalves - Carteira n9 1125 

Lydia Iolanda T. Miciani - Carteira n9 1062 

Magali Mancini Gomiero - Carteira n9 1419 
Maria Alice de Moraes A. Bla~dy - Carteira n9 1270 
Maria Alice P, Gonzaga - Carteira n9 1423 

Maria Ap. Angel~cci Martins• Carteira n9 
Ma.ria Apparecida A. Tomassini - Carteira n9 1~31 
Maria Apparecida Alves Palma - Carteira n9 1230 

Maria Apparecida P. Renault - Carteira n9 1312 
Maria Clara P. Wilken Bicudo - Carteira n9 1288 

Mari~ Cristina C. e Castro Campomori - Carteira n9 1139 
Maria da Glória C, Rondon Boinville - Carteira n9 1440 

Maria Helena Burse - Carteira n9 
Maria Helena C. Agnesini - Carteira n9 1420 

Maria Helena da Silva C, Pinho - Carteira n9 1443 

Maria Jos~ da Costa - Carteira n9 1326 

Maria Luiza de Araujo Lorenzon - Carteira n9 1226 

Mad.a Luiza Furlan - Carteira n9 
Maria Lui.za D, Rodrigues - Carteira n9 
Maria Márc~a C •. Bai,illari - Carteira n9 
Odair T. Menegheti de Paris - Carteira n9 892 

Regina de Oliveira M. Caldas - Carteira n9 
Rodolfo Rocha Junior - Carteira n9 508 

Sílvia Helen./ B, Lon;lssi - Carteira n9 1305 

Suzelei Farina - Carteira n9 1260 

Tereza da Silva F, Oliveira - Carteira n9 1342 

Terezinha Lot Zin - Carteira n9 1293 

Valcterez Curi Orfali - Carteira n9 56 

Vera Alice F. KUhl - Carteira n9 1325 

Vera Helena Farinas Iremel Carteira n9 1421 
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