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1. DIRETORIA DO 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 
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EDITORIAL 

Com as primeiras lideranças da Biblioteconomia institu 

cionalizada contraimos todos nêls uma dívida de gra,tida'o que 

só poderemos pagar com igual dedicação e trabalho pela pr9. 

fissã'o. 

Em pouco mais de uma década, conseguimos obter benefÍ -cios valiosos a favor da profissão, direitos que se tornaram 

inalienáveis mas, que acarretam, como consequ&ncia, 

impostergáveis. 

deveres 
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Um dos mui tos deveres que a profissão nos impÕ'e é conti 

nuar lutando pelo maior prestígio da classe, dentro daquela 

linha ética seguida pelas primeiras lideranças, E a união 

de todos os bibliotecários hoje, como há três lustros atrás, 

é fundamental para o êxito de toda e qualquer iniciativa; so 

mente com a união conseguiremos atingir as metas desejadas, 

Unidos na luta, em busca de soluçoes para os problemas refe 

rentes ao.exercí'c±o profissional, não devemos compactuar, s~ 

ja pelo silêncio, seja por qualquer outra forma de omissão 1 

com a inobservância da legislação vigente, O profissional 

competente, que exerce a profissão com dignidade, nâ'o pode 

nem deve silenciar ante aqueles que tentam diminuir ou ign,:?. 

rar seus méritos e seus direitos, 

NOS$O trabalho, não restam düvidas, reflete~se direta 

mente no desenvolvimento cultural das comunidades, mais ou 

menos amplas a que servimos , 

Unidos, e cônscios do relevante papel que desempenhamos 

na cultura nacional, lutemos e melhor proj eçã'o por uma maior 

discutindo problemas, 
. 

da classe, trocando idéias e 

cando sempre soluçoes jus.tas 

mas bus 

e adequadas. 

3.1 REGISTRO DE PÔS-GRADUADOS 

A Comissão do. CRB-8 nomeada pela Portaria n9 27-77 p~ 

blicado no D.E.E. de 16.08.77, sob a presidência ''ad hoc''da 

bibliotecária Carminda Nogueira de Castro Ferreira e consti 

tuida pelas bibliotecárias Magaly França V±llaça,Maria Anto 

nieta ferraz, Maria de Lourdes Sampaio Cintra de Camargo,Ma 

rieta Pestana Novack, Orlando francisco Bellagamba Orlandi 

e Philomena Boccatelli, após demorado e criteriosó estudo, 

enviou à Presidente do CRB-8, o seguinte Parecer: 

3. 1.1 PARECER DA COMISSÃO DO CRB-8 

"Senhora Presidente, 

A Comissão designada por V, Sa, atravih da Portaria n9 
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27/77, reunida na sede do CRB-8, no dia 24 de agosto de 77 

sob a presidência "ad hoc" da bibliotecária Carminda Noguei 

ra de Castro Ferreira, após criterioso e atento estudo da 

proposta de Registro nos Conselhos Regionais de Pós..,_ Gradu!! 

dos em Biblioteconomia, que nào possuem graduaçà'o na &rea, 

apresentada pelo Conselho Federal de Biblioteconomia,encami:_ 

nha a V.Sa. o resultado desse estudo. 

CONSIDERANDO a manifestaçào dos bibliotecários especi 

almente convidados a participar da reuniào extraordin&ria, 

realizada na Câmara Brasileira do Livro, no dia 9 p.p., con 

forme Ata transcrita no respectivo Livro (doe. n9 l); 

CONSIDERANDO a manifestação unânime das entidades de 

classe que congregam os quase dois mil bibliotecários do Es 

tado de São Paulo - Associação Paulista de Bibliotecários , 

Associação dos Bibliotecários Municipais de São Paulo, Ass~ 

ciação dos Bibliotecários Sãocarlenses e Associação Campi:_ 

neira de Bibliotecários (doe. 2,3,4); 

CONSIDERANDO a aprovação unânime desta Comissão à mani 

festação da Associação Profissional de Bibliotecários de 

Pernambuco, através da Circular n9 05/77 (doe. n9 5); 

CONSIDERANDO os dispositivos da legislação sobre o en 

sino pós-graduado, instituido pela alínea (a) do artigo 69, 

da Lei de Diretrizes e Bases e definido no Parecer 977/65 

da C.E.Su., aprovado em 03/12/65 pelo Egrégio Conselho Fed~ 

ral de Educação; 

CONSIDERANDO a condensação dessa legislação publicada 

em "Perspectiva Universitária'' editada pelo Centro de Divul 

gação de Assuntos Universitários da Fundação MUDES,de 15 de 

julho de 1977 (doe. n96); 

CONSIDERANDO não ~"benéfico para o enriquecimento da 

profissão e o fortalecimento da classe bibliotecária como 

um todo o registro de Pós-Graduados em Biblioteconomia sem 

a respectiva graduação" (doe. n9 7). 

A Comissão, expressando a opinião dos 

do Estado de São Paulo, em conclusão, 

bibliotecários 

MANIFESTA-SE CONTRA O REGISTRO DE PÔS-GRADUADOS EM BI 

BLIOTECONOMIA SEM GRADUAÇÃO NA ÁREA", 
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3.1. 2 

POR LESAR OS INTERESSES DA CLASSE. 

(ass.) Carminda Nogueira de Castro Ferreira -· CRB-8/87-1 

Magaly França Villaça 

Maria de Lourdes S. Cintra de Camargo - CRB-·8/248 

Orlando F. Bellagamba Orlandi - CRB-8/717 

Marieta Pestana Novack - CRB-·8 /248 

Philomena Boccatelli - CRB-8/436 

Maria Antonieta Ferraz - CRB-8/9 

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

EXTRATO DA ATA DA CENTfSIMA DtCIMA SEXTA REUNIÃO PLENÁRIA 

DO CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA - 8~ REGIÃO, EM 09 

DE AGOSTO DE 1977 

Aos 9 dias domes de agosto de 1977, as 14h30min, teve 

início a 116~ Reuniâo Plenária do Conselho Regional de Bi 

blioteconomia - 8~ Região, no auditório da Câmara Brasilei 

ra do Livro, sito à Avenida Ipiranga, 1267 - 109 andar, o 

qual foi gentilmente cedido para esta Reunião, em atenção 

ao ofício da Senhora Presidente do CRB-8, referência 121/ 

77, datada de 25.07.1977, sob a Presidência da Senhora Cecí 

lia Ernestina D'Ottaviano Armentano e com a presença dos s~ 

guintes Conselheiros: Carminda Nogueira de Castro Ferreira, 

Vice-Presidente; Rosaly Favero Krzyzanowshi, 1~ Secretária; 

Alzira Eeko F. de Carvalho, 2~ Secretária; Eneida Cardoso 

Sampaio, 1~ Tesoureira; Laila Haddad, Marieta Pestana Novak, 

Maria de Lourdes Sampaio C. de Camargo, Orlando Francisco 

Bellgamba Orlandi, Paulo Olail de Carvalho, Alfredo Américo 

Hamar, Maria Antonia R. Pinke Belfort de Mattos, Maria Ant~ 

nieta Ferraz, Dinah Aparecida Aguiar Poblácion, Sara Cor 

rea, Philomena Boccatelli e Vera Aparecida Lui Guimarã'es ;au 

sentes os seguintes Conselheiros: Josephina Tuma, Gerson E-9: 

son Toledo Piza, Terezinha Augusta de Carvalho Gandra,repr~ 

sentante da Escola de Biblioteconomia de Moc8ca e a repr~ 

sentante da Associação Campineira de 

nião contou ainda com a presença dos 

Bibiiotecârios. A reu 

seguintes profissi~ 
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nais, especialmente convidados pela Senhora Presidente,para 

exporem os respectivos pontos de vista acerca do assunto 

principal a ser tratado na reuniào: Laura Garcia Moreno Ru.§_ 

so, Cacilda Basílio de Souza Reis, Magaly França Villaça, 

May Brooking Negrão, Neusa Dias de Macedo, Eufélia Camargo 

Pupo de Paula, Maria Helena Brandão, Neyde Pedroso Póvoa, 

Maria Nazareth de Castro Penna e Antonio Gabriel. Iniciando 

a sessão a Senhora Presidente convidou para compor a mesa 

a Senhora Maria Antonia Ribas P. Belfort de Mattos, Presi 

dente da ABEBD e a Senhora Laura Garcia Moreno Rus·so, como 

l': Presidente do Conselho Federal de Biblioteconomia, A se 

guir, a Senhora Presidente fez um breve hist8rico sobre o 

andamento do problema referente à concessão de Registro nos 

CRB's, de pós-graduados em Biblioteconomia, sem graduação 

na área profissional mencionando as Resoluções da Assemblé:ia 

Geral convocada pela APB e das reuniões do CFB, realizadas 

em Porto Alegre-RS, durante o 99 Congresso Brasileiro de 

Biblioteconomia e Documentação. Salientou ainda a importâg 

eia da reunião para a qual haviam sido convocados, além dôs 

membros do CRB-8, uma equipe de profissionais de alto nive~ 

para exporem seus pareceres a fim de ser redigido um doeu 

mento, contendo a opinião dos bibliotecários do Estado de 

São Paulo, sobre a concessão de registro nos CRB's,de pds

-graduados em Biblioteconomia, sem a respectiva graduação 

na área. Como parte social da reunião a Senhora Presidente 

dirigiu palavras de congratulaçoes à Senhora May Brooking 

Negrão, pela sua nomeação como Diretora do Departamento de 

Bibliotecas Municipais de São Paulo. A Senhora Maria Anto 

nia Ribas Pinke Belfort de Mattos, com a palavra dirigiu p~ 

lavras de pezar, relembrando o 19 aniversário de falecimen 

to do ilustre bibliotecário Abner Lellis Vicentini ocorrido 

a 09.08.1976. A Senhora Laura Garcia Moreno Russo, comuni 

cou o falecimento da colega Guiomar Pinto da Fonseca. A reu 

nião teve prosseguimento, quando a Senhora Presidente efe 

tuou a convocaçao 

bas Pinke Belfort 

r'eirà, Orlando F. 

dos seguintes elementos: Maria Antonia Ri 

de Mattos, Carminda Nogueira de Castro Fe:> 

Bellagamba Orlandi, Marieta Pestana No 
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vack, Magaly França Vil laça, Philomena Boccatelli ,Mar:j:_a Ag 

tonieta Ferraz, para sob a presid@ncia da Senhora Carminda 

Nogueira de Castro Ferreira, comporem a Comissão Especial,a 

fim de elaborarem documento a ser enviado ao CFB, contendo 

0 parecer dos bibliotecários do Estado de São Paulo, Ca:muni 

cou ainda que a Portaria n9 27/77 do CRB-8, oficializando a 

convocação, seria publicada no Diário Oficial do Estado ell\ 

data próxima. A seguir, a Senhora Presidente comun:i:.cou que 

havia convidado a bibliotec&ria Nice figueiredo para part.:!, 

cipar da reunião, mas que em virtude desta estar exercendo 

suas atividades em B't'asr.lia, nã'o pode comparecer e que h5 

via enviado à Presidente um documento ressaltando o seu p~ 

recer. Foi feita a leitura do documento de autoria da Se 

nhora Nice Figueiredo que, em resumo julgava o registro nos 

CRB's, de pós-graduados em Biblioteconomia, porém sem gr~ 

duação na área, "benéfico para o fortalecimento da profi.§_ 

são". A reunião teve prosseguimento, quando a Senhora Pr~ 

sidente esclareceu que iriam ser solicitados os pareceres 

de acordo com a relação de convites em suas mãos. E, pela 

ordem, seriam: Cecília Andreotti Atienza, que não pode com 

parecer e não mandou representante. A Senhora Noemi do Val 

Penteado também não compareceu. Ainda, pela ordem, solici 

tou 2. parecer do Conselheiro Alfredo Américo Hamar, Diretor 

da Escola de Biblioteconomia~ Documentação de São Carlos,o - -

qual comunicou_que seu parecer já havia sido redigido e en 

caminhado ao CFB, esclareceu ainda que para elaboração do 

seu parecer havia consultado as entidades de classe e o Con 

selho da Escola de Biblioteconomia e Documentação de São 

Carlos para analisar o problema, Disse que em primeiro lu 

gar, deve-se conceituar o que é Pós-Graduação e que existe 

uma tendência para se fazer da pós-graduaçã:o um credencia 

mento profissional e nao para real finalidade, que seria a 

docência. Salientou que não vê impedimento para que a Bi 

blioteconomia tenha a colaboração de profissionais de ou 

tras ~ 

areas, 

nas Escolas 

alidade e 

uma vez que todos eles podem 

de Biblioteconomia, dentro de 

que a Biblioteconomia seria a 

lecionar 

sua especi_ 
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a dar dois registros: um proveniente da graduação e ou 

tro da pós-graduaçào. Salientou ainda que seria evidente 

que estes pós-graduados, uma vez registrados e com isso be 

neficiados como se fossem graduados poderiam pretender tra 

balhar na área da Biblioteconomia e que, naturalmente, have 

ria uma tendência para maior aceitaçào dos mesmos, em detri 

mento dos próprios bibliotecários. Disse que nào era favo 

rável ao referido registro, e menos·que os interessados fi 

zessem uma opção 2!:! seja: ficar !:!2. ~ Conselho original 2!:! 
optar pelo registro no Conselho Regional de Bibliotecono

mia. Salientou ainda que e opiniào de muitos sobre a "chan 

~ de valorizar a classe" era muito perigosa, quando~ bi 

bliotecários nào teriam condições de, e curto prazo de con 

correrem~ esses profissionais. A Senhora Laura Garcia 

Moreno Russo indagou ao Senhor Alfredo Américo Hamar se ha 

viam sido consultados outros Conselhos Profissionais, para 

verificar a possibilidade de ocorrer um caso recíproco e, 

em tal situação; se aqueles Conselhos aceitariam o registro 

de Bibliotecários com pós-graduação naquela área. A opi 

nião geral, foi de que não haveria tal aceitação.Prossegui:!} 

do, o Senhor Alfredo Américo Hamar, esclareceu que: casos~ 

ja aceito o registro desses profissionais nos CRB's, teria 

de ser alterada a legislação da classe no tocante a: é pri 

vativo dos portadores dos diplomas de Bacharéis em Biblio 

teconomia ........ Prosseguindo, o Senhor Alfredo Américo 

Hamar, expôs o problema da _APB no tocante à redução do núme 

rode seus associados no corrente ano, quando justificou os 

possíveis motivos (taxa), solicitou ao CRB-8 para auxiliar 

financeiramente a APB. A Senhora Presidente justificou que 

o assunto seria estudado em outra reuniào e solicitou do Se 

nhor Alfredo Américo Hamar a cópia do documento da Escola 

de Biblioteconomia e Documentaçào de Sao Carlos, enviado ao 

CFB. Parecer da Senhora Neusa Dias de Macedo, esta com a 

palavra, disse que nào seria radical e que o seu parecer se 

ria "sim, com certas restrições", e que consultando os alu 

nos de sua Escola, constatou que os mesmos sào favorávéis à 
participaçào de profissionais de outras areas, desde que es 
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tes, trabalhassem em campos especfficos, sendo favoráveis 

também para incentivar o bibliotecário a se fortalecer pr_çi_ 

fissionalmente. Parecer da Senhora May Brooking Negrão,e~ 

ta com a palavra disse que havia convocado os bibliotecárics 

do Departamento de Bibliotecas do Município de São Paulo e 

que os membros desta reunião,' apresentaram um manifesto con 

trário do registro de outros profissionais. Segundo sua 

opinião, a pós-graduação era unicamente dirigida à docgncia 

e à pesquisa e que portanto não haveria sentido a inscrição 

no Conselho de outros profissionais, somente pelo fato de 

terem feito curso de pôs-graduação. Salientou ainda que o 

assunto era tão evidente, mas que sua preocupação era de se 

ber exatamente porque razao, somente a Biblioteconomia te 

ria de se envolver em tais casos. A seguir, a Senhora Pre 

sidente solicitou~ Senhora Dinah Aparecida Aguiar Poblacim 

para externar o seu parecer. Esta, com a palavra, indaga á 

Presidência, se o CRB-8 havia entrado em contato com os de -
mais Conselhos Profissionais para averiguar se em caso i:!} 

verso, isto é de bibliotecários com pós-graduação em outras 

áreas, seriam registrado nos diversos Conselhos. A Senhora 

Presidente justifica que o CRB-8 já havia feito a pesquisa 

e que isto não seria admissível. A Senhora Dinah Aparecida 

Aguiar Poblacion expõe que o objetivo do Conselho é de re 

gistrar graduados em Biblioteconomia, e, nao de registrar 

pós-graduados; acrescentou ainda, que se alguém quizer ser 

profissional, deverá fazer o curso de graduação, esclarecen 

do que a pós-graduaçã:o destina-se somente para uma especie 

lização na área. Solicitado o parecer da Senhora Maria An 

tonieta Ferraz, esta esclareceu ter participado da Comissão 

que havia estudado o assunto e que o seu parecer já se e!! 

centrava redigido, solicitando a Conselheira Maria de Lour - --
~ Sampaio Cintra de Camargo, membro da Comissão mencione 

da, que efetuasse a leitura do parecer: esta com a palavra, 

esclarece que havia participado da Comissão para estudo do 

ante-projeto de Lei para incluir o arquivista nos Conselhos 

Regionais e que o referido documento havia sido 

ce a solicitação do CFB e com a orientação, da 

elaborado fa 

Conse;Lheira 
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Federal Cecflia Andreotti Atienza, para que se fizess·e, com 
urgência, um estudo sobre a inclusá'o dos arquivistas, caso 
contrário, estes seriam·actmitidos em nossos Conselhos,com a 

aprovação na Íntegra, do projeto de Lei apresentado pelo Mi 
nistério do Trabalho com sérios prejuizos para a classe bi 
bliotecária. Prosseguindo, a Senhora Maria de Lourdes Sam 
paio Cintra de Camargo esclareceu que a Comissã:o, após est_!:l 

do detalhado enviou ao CFB um ante-projeto, o qual,havia•s! 
do devolvido apenas com o acréscimo da letra "C", item que 
já considerava como fato consumado a aceitaçá:o do registro 
de pós-graduados. Salientou aquela Conselheir>a ser de opi;_ 
nião que a inclusão daquele item estava totalmente fora de 
bom senso, uma vez que o assunto ainda era polêmico e nao 
havia sido formada uma decisão em âmbito Nacional. Prosse 
guindo a re.união, a Senhora Presidente lamentou a ausência 
do Profes.1:1or Amilcar para externar a sua opinião e solici 
tou, pela ordem para a Senhora Sara Correa expor o seu po~ 
to de vista. Parecer da Senhora Sara Correa, esta com a p~ 
lavra, disse que a APB havia promovido uma Assembléia Gera~ 
e que na mesma os as~ociados votaram contra a proposta de 

Brasília. Desta reunião, formaram uma Comissão para redi 
gir um documento expondo o parecer contrário ao registro. A 
seguir, pas·sou a externar o seu ponto de vista particular , 
como bibliotecária e professora, dizendo que não estava co!!! 
preendendo o porquê da confusão, pois, segundo sua opinião, 

~ 

a o curso de pôs-grâduaçã:o visava uma formação ã docência, 
pesquisa e não de profissionais técnicos. Salientou que a 

formação de técnicos, ou seja, de bacharéis em Bibliotecon2 
mia era de competência do curso de graduação. Acrescentou 
ainda que os bibliotec&.rios deveriam se especializar dentro 
de sua área, para desempenharem melhor o seu papel e que e:>a 
favorável pela participação de profissionais de outras áreas 
para darem aulas a bibliotecários, des_de que os mesmos ,real 

mente, trouxessem conhecimentos de valor ã classe, Aprovei 
tando o ensejo disse que é contrária a inclusão do Arquivis 

ta no Conselho de Bibliotecários, pois estes deveriam ter 

força e capacidade~ formar o seu próprio Conselho e nao 
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usufruírem o fruto do trabalho dos Bibliotecários, Externou 
ainda que no Congresso, em Porto Alegre, havia estranhado 
que somente São Paulo e Rio de Janeiro foram contrários ao 

registro de pós-graduados. Acrescentou ainda que níi:o era 
contrária ao fato de profissionais de outras áreas freque~ 

tarem os cursos de pós-graduação em Biblioteconomia, porém 
era contrária ao fato destes se registrarem nos Conselhos 
de Biblioteconomia. Parecer da Senhora Eufélia Camargo Pu 
E.2. De Paula, disse que a princ:i'pio, era a favor do registro, 
mas analisando mais detalhadamente, concluiu que ná:o pod~ 
riam ser registrados, ã exemplo dos cientistas em inform~ 
ção que não se enquadravam em nenhuma profissão, porém com 
petiam com o mercado de trabalho dos bibliotecãrios,ficando 
a disseminação da informaçao. a cargo dos cientistas: da infor

maçao. Salientou ainda que é favorável & opinião emitida 
por Dinah Aguiar Poblacion, acerca da finalidade dos cursos 
de Pós-Graduação. Quanto ao nível de formação dos profi~ 
-sionais justificou que os 3 anos de curso, não eram sufici 
entes para fornecer uma formação completa e que durante o 

curso, os alunos recebem orientação para enriquecerem seus 
conhecimentos e desenvolverem o trabalho corretamente, Pa 
recer da Senhora Maria Helena Brandão, esta endossou o pare 
cer da Senhora Sara Corr.ea e da Senhora Maria de Lourdes San 
paio Cintra de Camargo, alertando que.deveria ser dado um 

ponto final ã confusão formada por Brasília. Parecer da~
nhora_Magaly França Villaça, esta com a palavra disse estar 
falando em nome do Senhor Antonio Gabriel e em seu próprio. 
Esclareceu que havia redigido um documento, refletindo a 
opinião dos associados da APB, onde havia exposto, que seos 
demais Conselhos aceitassem o biblibtecário com pós- gradu~ 
ção, o Conselho de Biblioteconomia aceitaria profissionais 
de outras áreas. -Salientou que não sabe a razão da tendên 

eia da inferioridade de bibliotecários que acham da necessi_ 

dade da inclusão de profissionais de outras áreas para val~ 
rização da carreira. Acrescentou ainda que o problema de 
~ 

~ivel de formação era comum em todas as áreas profissionais, 
a exemplo de advogados, engenheiros e médicos que também 
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I!. 

deixavam muito desejar, Indagou da ~· de Brasília a pressao 

·sobre inclusão do arquivista CRB's sobre N de a nos e a r•azao 
. ~ 1 aceita- os, agora que o bibliotecário já possui uma estrut~ 

abalizada. Salientou quanto 
~ 

ra a legislaçã.o, 
... 

nossa que e 

Ótima, tão ó·tima que havia servido de subsídio para outros 

profissionais a copiarem. Pediu em seguida que antes de 

ser dado um parecer deveria ser feito um levantamento aceE 

do 
~ . 

de profissionais pós~graduação quantos ca numero com e 

cursos de pôs-graduação funcionam no momento. Sobre o as 

sunto, salientou que o bibliotecário apesar de trabalhar .con 

a documentação, carecia de dados sobre sua capacidade, Pare 
~ 

cer da Senhora Maria Antonia Ribas Pinke Belfort de Mattos, -- --
com a palavra, salientou da necessidade de saber, em primei,. 

1.µgar 
~ 

de credenciados depois· ini ro o numero cursos para 

ciar qualquer discussão a respeito, Parecer da Senhora Con -. --· 
selheira Laila Haddad, comunicou que os alunos da Escola de 

Biblioteconomia e Documentação de são Carlos haviam feito 

~ abaixo assinado contra registro encaminhado · 
~ 

o a ser a - --- -
Brasília. A Senhora Laura Garcia Moreno Russo,sugeriu que 

. 

a Presidente da FEBAB solicítasse a todas as Associações pa -
ra que fizessem reunioes pana fornecer esclarecimentos s;2 

bre o assunto e votassem soba:>e o registro ou nã.o. A Senhó --- -
ra Conselheira Maria Antonia Ribas Pinke Belfort de .. Mattos, 

comunicou que havia :eartici12ado de uma 
• ('o',: 

Bogotá,~ reuniao em 

de o mesmo problema havia sido discutido em ãmbito de Améri -
ca Latina 2, ,9. :earecer dos membros participantes havia sido - -- --
.contrário ~ registro de pós-graduados, o que seria um pon 

to muito importante para ser informado ao CFB, ainda a Con -
selheira lembrou a redaçâ'.o da circul.ar do CFB, onde os as 

iiuntos :0 se apresentavam de forma confusa e err8nea, A seguir 

a Senhora Presidente agradeceu a presença de todos os convi 

dados comunicando ser realizada uma reuniã.o em Brasflia du -
rante o mes de setembro, com o Senhor .. Presidente d.o CFB, A 

• ~, teve pros.seguimento __ , ... , .. ,_ .. _, reuniao 

(as s. ) Profa. Cecília Ernestina D'Ottaviano Armentano 

Presidente - CRB-8/148 
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RESSALVA - Feita a leitura desta Ata na presença da Cons. 

federal Cecília Andreotti Atienza esta solicitou que fosse 

acrescentado à presente ata um esclarecimento sobre sua au 

sência à reunião, uma vez que, na data, se encontrava em 

Belo Horizonte, ministrando um curso e nao tivera tempo há 

bil para credenciar uma representante. 

3.2 ELEIÇÕES NO CFB 

A Presidente do CRB-8 recebeu o seguinte Of.licio (601/ 

7 7) : 

"Senhora Presidente; 

Nos termos do artigo 146 do Regimento I.nterno do Cons~ 

lho Federal de Biblioteconomia, informo a V,Sa,, que os cian 

didatas ã eleiçâo do próximo CFB deverào fazer seus regi~ 

tros nos respectivos Conselhos Regionais atê 15 de·'dezembro ----·.,.....,.... -
próximo. 

Os candidatos deverão preencher os seguintes 

tos: 

requisi 

(a) estar em dia com a anuidade de 1977 e demais ta 

xas do Conselho Regional (Art, 146 § 191; 

(b) ·ter, no mínimo, 2 (dois} anos ininterruptos de re -
gistro profissional (Art. 146 § 19); 

(c) nao ter nenhum impedimento legal (Art. 146 § 29); 

(d) não ser delegado-eleitor na Assembléia Geral dos 

Delegados Eleitores (Art. 145 § 19); 

(e) registrar sua candidatura no CRB, mediante ofício 

em duas vias, indicando nome e qualificaçoes profissionais 

curriculum vitae (Art. 146). 

O Conselho Regional, segundo o disposto no Art, 145 do 

Regimento Interno do CFB, elegerá um Delegado-Eleitor, cre 

denciando sua representaçâo na Assembléia Geral, comunican 

do-a ao CFB até o dia 19 de dezembro próximo, Caso o Cons~ 

lho Regional nâo credenciar seu representante dentro do pr~ 

zo legal para a Assembléia Geral o mesmo perderá o direito 
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de se fazer representar (Art. 149). 

Assim será, até ulterior comunicação,o calendário que 

esse Regional deverá cumprir: 

- até 19 de dezembro - comunicar ao CFB o nome do dele -- --
gado eleitor; 

- até 15 de dezembro - receber e regist:rar as candida 

turas; 
- até 31 de dezembro - encaminhar à Secretaria do CFB 

a PRIMEIRA VIA DO REGISTRO dos candidatos juntamente com o 

curriculum vitae. 

Esperando que esse Conselho divulgue o calendário elei_ 

toral e os requisitos para candidaturas entre os bibliotec-ª. 

rios registrados na regiào, aproveito o ensejo pa:ra enviar 

os protestos de estima e consideraçào. 

3. 3 

ass. Murilo Bastos da Cunha 

Presidente do CFB - CRB-1/180 

FISCALIZAÇÃO SOBRE O EXERCfCIO DA PROFISSÃO 

O Diretor Geral do DASP, Senhor Darcy Duarte de Siquei 

ra, a pedido do Presidente do CFB, enviou aos dirigentes de 

Õrgãos de Pessoal dos Minist~rios, Órgãos integrantes da 

Presidência da República, Õrgâos Aut8nomos e Autarquias Fe 

derais, o seguinte ofício-circular, n9 DASP-26, em 09 de 

agosto de 1977; 

"Senhor Dirigente 

Consoante solicitação do Conselho Federal de Bibliote 

conomia, considerando os te:rmos da Lei n9 4084, de 30 de 

junho de 1962, e do Decreto n9 56725, de 16 de agosto de 

1965, é indispensável que esse Órgão de pessoal observe 

oportunamente a fiscalização sobre o exercício da profissão 

de Bibliotecário, privativa dos bacharéis e provisionados em 

Biblioteconomia, registrados no Conselho Regional próprio 

e obrigados a manter a quitação das respectivas anuidades. 

As autoridades federais, estaduais e municipais sao 

responsáveis pelas exigências de comp:rovação do registro e 
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da quitação da anuidade para o exercício _da profissão de Bi_ 

bliotecário e desempenho de quaisquer funções a ela ineren 

tes, especialmente quando por ocasião de assinatura de con 

tratos, te:rmos de p'osse e inscrição em concurso, bem como 

no início de exercício e anualmente, além de outras não peE 

tinentes às atividades do SIPEC. 

Importando a falta de pagamento das anuidades no cance 

lamento do registro, as providências recomendadas evitarão 

o exercício ilegal da profissão, o que constitui contraven 

ção penal, conforme preceitua o artigo 47 do Dec:reto-Lei n9 

3688, de 03 de outubro de 1941. 

Renovo a V.Sa. meus protestos de elevada estima e dis 

tinta consideração. 

a) Darcy Duarte de Siqueira 

Diretor Geral 

Cópia deste ofício-circular foi enviada ao P'l:'esidente 

do CFB, acompanhada do seguinte ofício 005658, datado de 

12 de agosto de 1977: 

"Senhor Preside!)<te 

Em atenção ao Ofício n9 CFB-408/77, transmito a v.sa. 

cópia do Ofício-Circular que este Departamento expediu aos 

Órgãos do Sistema de Pessoal Civil, orientando.,os no senti 

do de manter a fiscalização sobre o exe:rcício da p:rofissão 

de Bibliotecário e desempenho de quaisquer funç8es a ela 

inerentes. 

Aproveito a oportunidade para renovar a V.Sa, meus pr9. 

testos de elevada estima e distinta consideração. 

3.4 

a) Darcy Duarte de Siqueira 

Diretor Geral 

ASSOCIAÇÕES, SINDICATOS E CONSELHOS 

Sob este título o Boletim do CRB-7, ano 5, n9 2, Mar/ 

abril de 1977, publicou um editorial que, pelo interesse g~ 

ral, pedimos licença para transcrever: 

Bol. Inform. CRB-8 são Paulo, 1 (3): o3 jul.set./77 



. 

"Para os que desenvolvem atividades profissionais que 

impõem nível universitário ou técnico definido em lei esp~ 

cÍfica, é de suma importância que conheçam pelo menos os 

princípios básicos que delineiam a competéncia das diversas 

entidades representativas de classe. 

Tanto os conselhos, como os sindicatos e as as-socia 

çoes profissionais se identificam num ponto comum: promover 

a defesa dos interesses económico-sociais de seus represe!! 

tados tanto no âmbito de j urisdiçã'o federal, como local. As 

sim é que temos os conselhos federais e regionais, as fede 

rações, os sindicatos, as associações e a federação de asso 

ciações. 

Todavia, as diferenças, quanto à área de atuação e aos 

seus objetivos, são profundas. 

Enquanto que um conselho é instituído por lei federal, 

assim como por resolução é regido seu estatuto e o sindica 

to, disciplinado essencialmente por leis trabalhistas é au 

torizado a funcionar por carta de reconhecimento expedida 

pelo Ministério do Trabalho, as associações são instituídas 

segundo a livre vontade das partes interessadas, sendo seu 

ato constitutivo e seus estatutos apenas registrados e ar 

quivados nos termos da lei civil. 

Os conselhos e associações tém poder para impor san 

ções a seus filiados, aqueles de forma mais drástica, quep~ 

de ir até a suspensao do exercício da profissão1 essas so 

poderão, como sanção máxima, decidir pela mera expulsão do 

associado de seus quadros; já o sindicato pode aplicar pen~ 

lidades, geralmente brandas, a seus representantes, mas di 

ficilmente chega a alijar de suas fileiras um trabalhador. 

No campo do Direito Administrativo, os conselhos sao 

definidos como pessoas jurfdicas de direito pÚblico,ao pa~ 

soque os outros dois tipos de entidades são 

pessoas jurrdicas de direito privado .. 

consideradas 

E o que é mais importante, para o legítimo exercício d! 

profissào torna-se indispensável a inscrição em conselho, o 

que já não ocorre com relação aos outros dois tipos de enti 

dade. 
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De suma relevância é a questão relativa à competéncia 

e eficácia dos atos emanados dessas entidades e que digam 

respeito à política salarial da classe. 

Assim, cabe exclusivamente à entidade sindical pleiteé([i 

reajustamentos salariais junto à Justiça Trabalhista, seja 

através de convenções, acordos ou dissídios coletivos. E 

neste particular, os conselhos e associaçÕ'es poderâo ,quando 

muito simplesmente sugerir à entidade sindical reivindica 

çoes trabalhistas de interesse dos seus filiados. 

Já no que diz respeito a salário mínimo profissional, 

que normalmente é fixado por norma jurídica cogente de âmb! 

to federal, salvante a possibilidade de a entidade sindical 

também obté-lo através de convenções, acordos ou dissídios 

coletivos, a atuação do conselho e das associações, para o 

caso específico, está limitada a meras sugestões legislat! 

vas junto a congressistas. 

Por outro lado, poderão estas duas Últimas entidades 

. fixar, no âmbito jurisdicional de sua atuação, salário mín! 

mo profissional; mas cuja obrigatoriedade sô poderá ter na 

tureza ético-profissional, especificamente no que diz res 

peito a concorréncia desleal no seio da classe, a que o CÓ 

digo de Ética comina pena de natureza disciplinar. 

Tais são, em suma e em linhas gerais, os 

conceitos que os distinguem entre si. 

3.5 TÉCNICO EM BIBLIOTECA 

principais 

O grupo de trabalho nomeado pela Portaria 26/77 da 

Presidente do CRB-8, publicada no Diário Oficial de 28 de 
a agosto de 1977, terminou o estudo da 2. Minuta de Resolu 

ção CFB n9 178, que dispõe sobre o exercfcio profissional 

do Técnico em Biblioteca, 

Não participou, por razões de ordem familiar, a Bi 

bliotecária Maria Antonia R. P. Belfort de Mattos. A coor 

denação do grupo, coube à Bibliotecária Carminda Nogueira 

de Castro Ferreira, tendo secretariado a Bibliotecária Neu 
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sa Dias de Macedo. Participaram as bibliotec&rias Cacilda 

Basílio de Sousa Reis e Philomena Boccatelli. 

O curso de Técnico em Biblioteca, já tem seu currí 

culo mínimo validado a nível nacional pelo Conselho Federal 

de Educação, Parecer n9 2741/74 - CE (19 e 29 grau), apr~ 

vado em 05 de setembro de 1974 (Proc, n9 8970 - CFE), com 

as seguintes matérias profissionalizantes: 

Bibliografia e Referência 

- Catalogação e Classificação 

- Organização e Administração de Bibliotecas 

- Introdução à História dos Meios de Comunicaçào 

- Literatura Portuguesa e Brasileira 

Literatura Inf·antil 

- Datilografia 

Francês ou Inglês 

Conservaçào de Livros e Material Audiovisual, 

O grupo de trabalho que, de setembro de 197 3 a abril 

de 1975, estudou o mesmo assunto junto ao Laborat8rio de 

Currículos da Secretaria de Educação, entregou, posterior 

mente, ao Dr, José Bonifácio Coutinho Nogueira, o resulta 

do desses estudos, propondo uma nomenclatura de matérias 

técnicas diferente das disciplinas técnicas do curr·Ículo 

mínimo do Curso Superior. Mas, até hoje, o Conselho Esta 

dual de Educação nào se manifestou sobre o Relat8rio apr~ 

· sentado. A nomenclatura entào proposta para as discipli 

nas da Formaçào Especial (mínimos profissionalizantes) foi 

a seguinte: 

- Iniciação Bibliotecária 

- Serviços Técnicos Auxiliares 

- Operação de Máquinas Reprográficas 

- Serviços Auxiliares de Arquivo 

- Datilografia 

Sugeria-se ainda um tempo mínimo de Estágio de 360 

horas. 

A segunda turma de alunos do Curso de Licenciatura 

em Biblioteconomia, da PUC de Campinas, num T.F.C., orien-
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tado, conjuntamente, pelos professores de Didática Geral, 

Didática Especial e Estrutura do Ensino, vai apresentar no 

va sugestão de nomenclatura e de conteúdo programático, 

3. 6 CONVt:NIO ENTRE O INL E A SECRETARIA DE CULTURA . 

As bibliotecas públicas municipais do Estado a PªE 
d a ter Um novo impulso e receberão um tir e agora passarao 

novo apoio, através da Representação Estadual do Instituto 

Nacional do Livro, que acaba de ser criada. Convênio para 

a criação dessa representação, foi assinado em julho entre 

a Secretaria da Cultura, Ciência e Tecnologia e o INL atra 

vês do qual serão implantadas e desenvolvidas bibliotecas 

públicas em todos os municípios do Estado, 

As bibliotecas do Interior1 em sua maioria, padecem de 

problemas crônicos, o principal dos quais é a manutenção e 

atualizaçào do acervo, pois há serias dificuldades no rece 

bimento de títulos novos, principalmente os necessários p~ 

ra a area de ensino. Em mÍH tas bibliotecas também os res 

ponsáveis nao são especializados, o que acaba por criar no 

vos problemas na área de seleção e catalogação dos livros 

disponíveis, Com a criação da Representação Estadual do 

INL, ela coordenará todas as iniciativas do Órgão federal 

no Estado, tais como cursos de PROTIAB, realização de encon 

tros de responsáveis por bibliotecas públicas municip~is, 

atividades relativas e carro-biblioteca e orientaçâo às Re 

presentações Municipais, incluindo o envio de sugestões p~ 

ra o desenvolvimento de programação cívico-cultural, Para 

O·cargo de representante estaduai foi designado o professor 

Alfredo João Rabaçal, diretor do Departamento de Artes e 

Ciências Humanas da SCCT. 

ATUALIZE SEU ENDEREÇO, NA SECRETARIA DO CRB-8. 
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3.7 VI SEMANA DE ESTUDOS DE BIBLIOTECONOMIA "LYDIA DE 
QUEIROZ SAMBAQUY" 

Promovida pelo Diretório Acad&mico "Adelpha de 

redo", da Faculdade de Biblioteconomia da Pontifícia 

Figue! 
Univer -

sidade Católica de Campinas, realizou-se de 26 a 30 de 

tembro p.p. a VI Semana de Estudos de Biblioteconomia, 

nageando a bibliotecária Lydia de Queiroz Sambaquy, 

se 

home 

O programa desenvolvido fpi o seguinte: 

- dia 26 - 20 horas 
TEMA: Da Biblioteconomia à Informática 

Profa. Lydia de Queiroz Sambaquy 
Assessora do Presidente da Fundação Getúlio Vargas 

- dia 27 - 20 horas 

-

TEMA: A criação da divisão de Bibliotecas do Estado 

de São Paulo e suas atribuiçoes 

Profa. Cecília E. D'Ottaviano Armentano 
Presidente do Conselho Regional de Biblioteconomia 

CRB-8 - 8~ Região 

- Dia 28 - 20 horas 
TEMA: O ensino da Biblioteconomia na América Latina 

Prof. Dr. Gaston Litton 

Coordenador do Curso de Pôs-Graduação da 

de Biblioteconomia da PUC-Campinas 

- Dia 29 - 20 horas 
TEMA: Custos na Biblioteca 

Prof~ Maria Doroth~a Barbosa 

Faculdade 

Do Departamento de Biblioteconomia da Universidade 

Federal do Paraná 

- Dia 30 - 20 horas 
TEMA: Disciplinas Culturais no Currículo de Biblio 

teconomia 
Prof. José Augusto Vaz Valente 

Do Departamento de Biblioteconomia e 

da ECA,da Universidade de São Paulo. 

Documentaçào 
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A Presidente do CRB-8, algm de se ocupar da cr±aç&> da 

Divisão de Bibliotecas do DACH, como consta do programa t~ 

ve a oportunidade de estabelecer, na segunda parte, um di&-

logo com o auditório, prestando esclarecimentos 

atribuiçoes e as atividades do CRB-8, agradando 

e todos que dele participaram, 

sobre as 

plenamente 

De sua palestra, pela importância da notfcia para t~ 

dos os profissionais destacamos o item referente ao PROJE 

TO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE BIBLIOTECAS: 

"Pretendemos instalar nas 11 - Regiões Administrativas 

do Estado (criando o sub-sistemas regionais - que serão su}?_ 

divididos por micro-regioes) Serviços Tgcnicos centraliza 

dos, em colaboração com as Delegacias Regionais de Cultura, 

Embora ainda sem a constituição da Equipe Tgcnica e 

com o assessoramento das Sra, Carminda Nogueira de Castro 

Ferreira e da Sra. Maria Antonia R, P. Belfort de Mattos 

iniciamos o IIPROJETO PILOTO EXPERIMENTAL", para 

do "SISTEMA ESTADUAL DE BIBLIOTECAS P0BLICAS" no 

instalaçâo 

Estado de 

São Paulo, sendo requisito básico um diagnóstico sócio- eco 

nômico-cultural das regioes escolhidas, 
Para isso foram distribuidos questionários, já devolvi 

dos em quase sua totalidade às Prefeituras das 2a. e 9a, 

Regiões. 

COLABORE COM O CRB-8, ATUALIZANDO SEU ENDEREÇO. 

PRESTIGIE A SEMANA DO LIVRO. 
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PROJEÇÕES N'? 03 e N'? 04 - As 2a, e 9a, Regioes foram 

escolhidas às suas necessidades e diferentes 

cas: 

,. . . 
caracterist:i, 

2a. Região 

9a. Região 

Litora.l 

Araçatuba 

Compete ao Serviço Central - 8rgão centralizador 

normativo , , , . PROJEÇÃO N'? 5 

~ 

e 

Trabalharemos em convênio com o INL, pois em agosto 

próximo passado o DACH, foi indicado como representante do 

Instituto Nacional do Livro em nosso Estado, SeguiTemos as 

normas emitidas pelo INL, porém organizaremos o Sistema de 

acordo com as características de nosso Estado. 

Colaboraremos com as proposiçoes feitas pelo MEC, que 

pretende implantar o Sistema Nacional de Bibliotecas P~bli 

cas, com o objetivo de promover a melhoria do funcionamento 

dessas Instituições, para que atuem como centros de açà.o 

cultural e educação permanente. 

A finalidade principal do "SISTEMA ESTADUAL DE BIBLIO 

TECAS PÜBLICAS" seguri.do Sua Excelência Dr, Max Feffe:r>,digno , 

Secretário de Cultura, Ciência e Tecnologia, é criar e es 

truturar os Serviços Bibliotecários em todos os Municípios 

Paulistas que deles careçam, pois as Bibliotecas Públicas 

Brasileiras, ainda não tiveram o necessário desenvolvimento, 

devido a falta de planejamento integ:r>ado para uma ação mais 

eficaz em prol da comunidade," 

Assinado o Convênio entre a Secreta:r>ia de Estado de 

Cultura, Ciência e Tecnologia e o Instituto Nacional do Li 

vro, Órgão coordenador da Política Nacional de Bibliotecas, 

o Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas do Estado de São 

Paulo certamente receberá novo impulso jâ que o objetivo g~ 

ral desse Órgão é implantar o Sistema Nacional de Bibliote 

cas Públicas. Os trabalhos a que a Diretora .da Divisão de 

Bibliotecas do DACH se referiu em sua palestra já vinham 

sendo elaborados dentro do documento padrão do INL, que fi 

xa os objetivos, as metas e as normas do Sistema. 
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3. 8 REVISTA BRASILEIRA DE BIBLIOTECONOMIA E DOCUMENTAÇÃO 

Esta conceituada publicaçào da FEBAB continuará a ser 

editada, graças aos .recursos financeiros concedidos pelo 

MEC. O Ministro Ney Braga recebeu a Presidente da FEBAB,bi 

bliotecária Esmeralda M. Aragão, e a Editora da revista bi 

bliotecária Laura G. M. Russo, acompanhadas do Deputado RÔ 

mulo Galvão (Bahia) e garantiu-lhes a subvenção inicial de 

cem mil cruzeiros. O Ministro prometeu também que a 

de Laura Russo "A Biblioteconomia Brasileira", serâ 

tada ainda este ano pelo I.N.L. 

3.9 BIBLIOTECA AMBULANTE 

obra 

re-edi 

A bibliotecária May Brooking Negrão, que foi homenage~ 

da pela Presidente do CRB-8 por ter sido nomeada Diretora 

do Departamento de Bibliotecas Públicas do Município de São 

Paulo, declarou ao Jornal da Tarde que a idéia original da 

saudosa Adelpha Figueiredo foi concretizada e que tudo está 

pronto para a implantação de um plano piloto. Os bairros de 

Rio Bonito, Interlagos, Socorro, Vila Guilhermina, Parelhei 

ros, Pedreira e Vila Santa Catarina.terão à disposição da 

Comunidade caixas-estantes de metal com duzentos livros que 

serão levadas aos sindicatos, hospitais ou a outros lugares 

que não possuem bibliotecas. 

A notícia publicada com destaque no Jornal da Tarde 

constitui-se em magnífica publicidade sobre bibliotecas. 

, 

O conhecimento e dinamismo aliados a um profundo senso 

de realidade credenciam a colega May Brooking Negrão como 

depositária das esperanças de que uma nova fase mais prosp.'.c_ 

rase está abrindo para a classe. 

Ao Secretário Municipal de Cultura, Sábato Magaldi,no~ 

sos cumprimentos pela indicação de profissional tão 

tente e responsável. 

comp.'.c_ 
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3.10 CURSO DE ARQUIVOLOGIA 

, 
O primeiro curso superior de arquivo, criado no pais 

por uma universidade, foi oficialmente instalado em sessão 

solene realizada na manhã do dia 18 de abril de 1977,em Sa~ 

ta Maria, Rio Grande do Sul. Acha-se vinculado ao Centro 

de Ciências Jurídicas, Econômicas e Administrativas da UFSM. 

O curso compreenderá 136 créditos ou 2235 horas-aula , 

cuja integralização fàr-se-á no mínimo em seis e no máximo 

em doze semestres letivos. Destina~se a formação de profi~ 

sionais para atuarem em atividades t&cnicas e científicas <E 

arquivo, no setor publico e privado, conferindo o diploma 

de bacharel em Arquivologia. 

O professor José Pedro Pinto Esposel, uma das maiores 

autoridades brasileiras em Arquivologia proferiu a aula. 

inaugural do Curso, no anfiteatro do Hospital Universitário, 

versando sobre o tema "Arquivos no Mundo em Transiçã'o". Es 

tiveram presentes na oportunidade, além de p;r,ofess·ores e 

alunos, o Reitor Hélios Bernard±, o Pró-Reitor de ExtensBes, 

Walter Bianchini e os Decanos, Oscar Mombach e Armando Va 

landro; a Coordenadora do Curso de Arquivologia, Darcila De 

La Canal Castelan; Plauta Irion, chefe do Departamento de 

História; Paulo Xavier, da disciplina Arquivo I e o 

sentante do MEC em Santa Maria, Dr, Arcimar Leal. 

3.11 CONGRESSO NACIONAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 

repr~ 

Realizar-se-á de 12 a 21 de outubro o X Congresso N~ 

cional de Processamento de Dados, promovido pela SUCESU -SP 

no Palácio das Convenções do Parque Anhembi, em São Paulo. 

Trata-se do principal evento do ano com relação a Pro 

cessamento de Dados. 

O tema principal será "O Computador - as realidades de 

hoje e as perspectivas do futuro". 

Haverá sessões especiais, dirigidas principalmente a 
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executivos de empresas, sessões técnicas e sessoes para es 

tudantes. 

Participe do Congresso prestigiando esta iniciativa 

eminentemente brasileira. 

Informações e inscrições em São Paulo, na sede da 

SUCESU, à Avenida Paulista, 1159 - conj, 1404/1405. 

3.12 I.P.C.T. 

De 23 a 30 de junho p.p. realizou-se em Washington sob 

os auspícios da O.E.A. um Semniário sobre Instrumentos de 

Política Científica e Tecnológica (I.P.C.T.). 

No decorrer da reunião foram apresentados os resulta 

dos e a experiência obtidas das atividades do Projeto Multi 

nacional de I.P.C.T. do qual participaram peritos da Arge~ 

tina, Colômbia, Chile, México, Peru, Venezuela e Brasil. Os 

relato;r,es referiram-se às metas, orientaçã'o e estrutura do 

Projeto, ao contexto da política científica e tecnológica, 

ao desenvolvimento in·dustrial e sua repercussão na cHlncia 

e na tecnologia. 

Os bibliotecários esperam a divulgação dos documentos 

apresentados nesse Seminário pois estão profundamente inte 

ressados na comunicação do representante do Brasil, 

palmente. 

3.13 C.O.D.A.T.A. 

princi -· 

O Comite de Dados para a Ciência e a Tecnologia do Con 
1 

selho Internacional de Uniões Científicas, instalou'um Cen 

tro de Orientação em Matéria de Dados, visando orientar os 

usuários sobre as disponibilidades e as fontes, de âmbito 

mundial e otimizar a capacidade de responder a perguntas ci 

entÍficas e técnicas, principalmente às que envolvam dados, 

As funções e serviços do Centro serã:o: 

(a) reunir, a nível munãial, toda a informação relati 
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i 
i. 

va às principais fontes de dados e informação cientffica re 

lacionada e elaborar um arquivo desse material, adequado p~ 

ra a realização de pesquisas; 

(b) elaborar e difundir documentos para auxiliar os 

serviços regionais e nacionais fornecendo orientação em ma 

téria de dados; 

(c) assessorar os serviços regionais ou nacionais so 

bre problemas de orientação em matéria de dados. 

(d) proporcionar orientação em matéria de dados a p~ 

dido dos serviços regionais ou nacionais e, quando necessa 

rio, de pedidos individuais. 

O C.O.D.A.T.A. está preparando uma lista de fontes de 

pesquisa, especialmente sobre dados numéricos. Quando esta 

lista estiver terminada, o Centro começará a comunicar -se 

ativamente com todas as organizações regionais e nacionais 

do mundo inteiro, o que se dará em fins de 1977. Por isso 

os responsáveis estão solicitando aos editores e diretores 

de repertórios interessados em figurar na lista, que enviem 

um exemplar para exame, à Secretaria do C.O.D.A.T.A. - 1515 

Boulevard de Montmoréncy, 75016 - Paris-França. 

3.14 PROGRAMA MUNDIAL DE INFORMAÇÃO 

A UNESCO continua desenvolvendo, em contrato com org~ 

nismos privados, os seguintes estudos: 

1. Diretrizes para planejamento~ organização de 

bliotecas escolares (contrato com a FIAB) 

bi 

Este estudo engloba um conjunto de diretrizes especial 

mente destinadas aos paises em desenvolvimento. Inclui pro 

jetos de normas referentes a coleções para escolas primá 

rias, secundárias, técnicas e profissionais; documentos im 

pressos; documentos diferentes de livros; superfície e dis 

tribuição; localização da biblioteca, mobiliário, aparelha 

gem; pessoal, administração, etc. 

Tais diretrizes serão amplamente distribuidas e discu 
I 

tidas durante uma reunião subsequente em 19.78, para que se 
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chegue a um acordo internacional sobre sua aplicação nos 

paises em desenvolvimento. 

2. Estudo comparativo de sistemas nacionais de emprés 

!i:!!!2 (contrato com a FIAB) 

Baseado no resultado da análise comparativa dos princi 

pais sistemas nacionais de empréstimo, será e.struturado um 

modelo (ou vários modelos) de sistema de empréstimo recípro 

co com a finalidade de aperfeiçoar a disponibilidade univer 

sal de publicações. 

3. Estudo sobre a transferência de documentos de ar 

guivos para os países de origem (contrato 

ternacional de Arquivos - I.A.C.) 

com o Conselho In 

Com a finalidade de propor ao Diretor Geral da UNESCO 

formas de aperfeiçoar a transferência de documentos de um 
~ pais para o outro. 

4. Modelo para instalação de centros regionais deres 

tauração ~ reprografia em países em desenvolvimento (Contr~ 

to com o Conselho Internacional de Arquivos - I.A.C,) 

Baseado na experiência adquirida nos Centros atualmen 

te existentes, com a finalidade de facilitar a criação e de 

senvolvimento de novos centros e formação de especialistas 

em restauração e reprografia de documentos. 

5. Guia dos Arquivos do Sistema de Organismos das Na 

çoes Unidas (contrato com o Conselho Internacional de Arqui 

vos) 

A fim de dar um panorama geral dos documentos arquiv~ 

dos no Sistema de Organizações das Naço'es Unidas,servindo a 

historiadores e a outros investigadores interessados em 

lações inter.nacionais. 

re 

6. Modelo Estatfstico para sistemas de Arquivos ( corr 

trato com o Conselho Internacional de Arquivos} 

Destinado a 'propor um acordo em metodologia estatíst_f 

ca para utilizaçã'o em arquivos, compatível com a metodo'.Lg_ 

gia estatística usada em bibliotecas; 

7. Manual de Normas Internacionais para Trans;ferência 

da Informação (contrato com a Organizaçii'o Internacional de 

Norma li zaçã'o) 
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r: 
1 

Com os textos de normas de OJ:N e refer&ncias a proj~ 

tos de normas internacionais e propostas de p!r'ojetos, corre!l: 

pendentes ao processo de informaçá;o, Será d,es,envolvi.do um 

mecanismo que permite aos interessados manterem o manual 

sempre atualizado. 
8. Elaboração de um Programa de Ensino para um Curso 

Rápido de Capacitação ~.Difusão.de Dados Cientrficos 
o curso será instalado, provavelmente, no infcio de 

1978, 

3.15 I ENCONTRO COM A LITERATURA BRASILEIRA 

Coordenado pela câmara Brasileira do Livro e promovi 
do pela Secretaria Municipal de Cultura e a Secreta'l'.'ia Es't~ 

dual de Cultura 'l'.'ealizou-se entre 2 5 e 3 O de ·setemb;r,o, 

Centro de Convenç8es do San Raphael Hotel, com debates, 

poimentos e encont'l'.'os informais. Contou com a presença 

grandes autores brasileiros que mostraram diretamente 

no 
d~ 

de 

aos 

. 

editores de preferência a representantes de casas de publi 

caçao de influência decisiva no mercado internacional, a ri 

queza da atual literatura brasileira, Este Encontro e ou 

tros que se seguirão têm a finalidade básica de divulgar 

nossa literatura na Europa, nos Estados Unidos e Oriente Mé 

dio. 

3,16 SEMANA DO LIVRO 

Instituída pelo Decreto 39,328, de 08,06.56 em 

nagem ao escritor Machado de.Assis, comemora-se em todo 

Território Nacional a Semana do Livro. 

home 

o 

A Divisão de Bibliotecas do DACH programou, para com~ 

morar a data, tardes de autógrafos, palestras em éntidades 

de ensino, feiras de livros e exposições temáticas. 

Diversas entidades ligadas à Biblioteconomia da Capi 

tal e do Interior tamb~m programaram solenidades comemorati 

vas, 
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3,17 REUNIÃO EM BRASfLIA 

Realizou-se nos dias 14/15 de Setembro p.p. a Reunião 

Anual dos Presidentes dos CRB's no Conselho Federal de Bi 

blioteconomia. 

As reuniões obedeceram ao seguinte programa: 

Dia 14 de setembro (4a, feira) 
- 9 às 12 horas (a} - Abertura 

- 12 -as 14 horas 

(b) - Delegacias dos CRB's 

Cc} - Discussão sobre problemas 

contábeis contando com a 
presença do contador do 

CFB e Audito;r, do Ministê 

rio do Trabalho 

- Almoço 

- 14hl5min às 19 horas (d) - Administraçá;o de um CRB 

(e) - Fiscalização Profissional 

- 20 às 23 horas - Jantar 

Dia 15 de setembro (5a, feira} ----
- 9 às 12 horas (f) - Registro de Bibliotecas 

- 12 -as 14 

- 14hl5min 

- 19hl5min 

- 20 as 22 

horas 

as 19 horas 

horas 

(g) - Reformulação da Lei 4084/ 

62 e dos Regimentos Inter 

nos 

Almoço 
(h) - Outros temas 
(i) - Encerramento 

- Jantar 

3,18 VOTO DE LOUVOR À PRIMEIRA DAMA DO ESTADO 

Na Sessão Plená;r,ia de Setemb;r,o, por proposta da Presi 

dente do CRB-8, foi lavrado em Ata um Voto de Louvor a D.Li 

la Byington Egydio Martins pela realização do VIII Seminá 

rio de Participação Comunitária que incluiu um Encontro de 
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!i 
11 

. 

representantes de cinquenta municípios paulistas onde vã'o 

ser·implantadas mini-bibliotecas objetivando o desenvolvi,_ 
mento cultural não só de estudantes como de toda a popul§_ 
çao, 

A Presidente do CRB-8, Diretora da Divisão de Bibliote 
cas do Departamento de Artes e Ciências Humanas (DACH), da 
Secretaria de Cultura, Cigncia e Tecnologia, também partici,_ 
pou do Encontro, como convidada. 

3,19 BJ;BLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DE PIRACICABA 

A Presidente do CRB-8 enviou ofício ao Prefeito de Pi 
racicaba solicitando informaçoes sobre matiria publicada na 
"Tribuna Piracicabana", em 10,08.77, referente 1i falta de 
bibliotecário na Biblioteca Pública e esclarecendo sobre as 
exigências da Lei 4084/62. 

3,20 O CUMPRIMENTO DA LEI 4084/62 

POR DESCUMPRIREM A LEI FEDERAL 4084/62 VÃRIAS FACULD;'.:: 

DES E UNIVERSIDADES GAÚCHAS, ENTRE. ELAS A PONTIF1CIA UNIVE~ 
SIDADE CATÕLICA DE PORTO ALEGRE, A UNISINOS E A UNIVERSIDA 

DE DE SANTA MARIA, PODERÃO SER ENQUADRADAS NA LEI DE CONTR,'.:: 
VENÇÕES PENAIS, 
DIREÇÃO DE SUAS 
BLIOTECONOMIA. 

RESPONDENDO A PROCESSO POR NÃO POSSUIREM NA 
BIBLIOTECAS, PROFISSIONAIS FORMADOS EM BI 

(Extraido do jornal "O Correio do Povo", Porto Alegre 
RS, 09 de julho de 1977). 

3,21 CÕDIGO DE fTICA 

A Conselheira Maria Antonia Ribas Pinke Belfort de 

Mattos publicou um pequeno mas valioso estudo sobre o CÔdi 
go de ftica, trabalho que mereceu votos de louvor do CFB e 

do CRB-8. 
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A referida publicação pode ser solicitada a auto:r>a, â 
Faculdade de Biblioteconomia da PUC de Campinas ou às Asso 
ciações de Bibliotecários. 
ser feita â consignação, 

A remessa de exemplares pode 

3. 2 2 HÁ ONZE ANOS ATRÁS ... 

No dia 16 de agosto de 1966, às 18 horas, no AuditÔ:r>:io 
da Biblioteca Municipal "Mário de Andrade", realizou-se uma 
reunião conjunta de bibliotecários, professores e diretores 
de Escolas de Biblioteconomia, com a finalidade de consti 
tuir o Conselho Regional de Biblioteconomia - 0ª Região. 

Por voto secreto, foi eleita a Primeira Diretoria que 
ficou assim constituida: 

Presidente~ Maria Antonia Ribas Pinke B, de Mattos 
1~ Secretária - Maria Helena Freire Aratangy 
2~ Secretária - Edméa Gorga · 

Tesoureira - Therezinha Maria Chaves de C, Polímeno, 
A posse realizou-se no dia 20 de setembro, às 20 ho 

ras, no mesmo local, durante a sessão solene p:r>esidida pela 
Primeira Presidente do CFB, Laura Garcia Moreno Russo que, 
na ocasião tE]lc;:eu comE;tntários sobre a atuação. necessária ao 
desempenho da missão na qual os membros do CRB-8 eram inves 
tidos nesse momento. 

ENVIEM PARA ESTE BOLETIM NOTÍCIAS DE INTERESSE DA CLASSE, 

COOPERE COM O TRABALHO DO CRB-8, REGISTRANDO SUA BIBLIOTECA 
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3.23 LISTAGEM DE PROFISSIONAIS: UM APELO 

A Presidente do CRB-8 recebeu a circular CFB/226,dat~ 
Divul 

lista 
da de 16,09,77, na qual o Coordenador da Comissão de 

gaçao do CFB, Anibal Rodrigues Coelho, solicitava uma 
gem completa dos profissionais inscritos neste Conselho, in 

formando sobre seis itens diferentes. 
Com apenas duas funcioniirias administ:r'ativas 

atender a todo o movimento d.a Secretaria e Tesouraria, 

para 
M nao 

se:r'â possível atender à solicitação dent:r'O do prazo ma:r'cado; 

por isso fazemos um apelo a todos os· profissionais para que 

enviem, com URG:t:NCIA, ao CRB-8, devidamente preenchidas, as 
duas vias da ficha que se encontra no final deste Boletim,. 

Assim fazendo estarão prestando uma g:r'ande 

ção ao CRB-8 e à Comissão de Divulgação do CFB. 

colabora 

3. 2 l¼ PROFISSIONAIS EM DfBITO COM O CRB-8: PARECER DO AS m 

SESSOR JURÍDICO 

O Assessor Jurídico do CRB-8, encarregado da cobrança 

das anuidades em atraso, enviou à Presidente o seguinte "Pa 

recer sobre o procedimento a ser tomado": 

Considerando ser difícil além de onero, encontrar o en 

dereço, atualmente ignorado, de alguns bibliotecários. 
Considerando que os bibliotecários cujos endereços são 

ignorados constituem a grande maioria dos devedores em atra 

so. 
Considerando que a propositura de açoes judiciais en 

volve custo elevadamente desproporcional, tendo em conta os 

valores devido pelos bibliotecários. 
Opino no sentido de serem canceladas as inscrições dos 

bibliotecários em débito, publicando em jornais de grande 

circulação, se e·sse Conselho entender conveniente, os nomes 

que serão excluidos. 

Antes de dar cumprimento ao Parecer emitido, solicita 

mos, mais uma vez, aos profissionais abaixo nomeados que se 

apresentem na Secretaria do CRB-8, até 28 de outubro p.f. 
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Altayr Braga Dorigo 
Ana Maria Fernandes 
Ana Maria Camargo Schmuuzler 
Antonieta A. Patti de Mendonça 
Aguida de Aguiar 
Alba Helena Cabral e Silva 
Aparecida Walkiria r. Montagna 
Bernadete de Lourdes Pallone 
Bernadete Penalva da Silva 
Cyrema de Camargo 
Carmem Lúcia Ferre.ira Frias 
Carmem Poli Bandeira Mello 
_Claudete Machado 

Cristina E. Leite dé Oliveira 
Celina Aparecida L; Barco 
Catarina Eloi de Oliveira Genari 
Doroti Aparecida Paixão 
Darcy M. Kitano Hamaoka 
Edna Therezinha Rother 
Edwino A!c:,·.:.:!us Ro:;er 

Edan Maria G. Knorich 
Elza ·Lobo 

Eulina Pell"egrino Paciornik 
Eugênia Martinez ___ Gomes 
Edith Mavtins Carolo 
Elsie Delomodarme 
Francis B. S_ierra Hussein 
Fernando Pedro Alves Jorge 
·Gise1a M. Ferreira Botelho Junqueira 
Graziela S, de Sá Thiago 
Giselda de Sousa Feldman 
Genes Maria--Nogueira Bastos 
Herminia Natividade R, Barros 
Haydee de Miranda 
Helena Ubaldina de Paiva 
Hebe Arantes Lima 
Heloise Andrielli 
Isabel· Fernandes Lop_es 
Ilrna Aparecida dos Reis 
Irene Santini 
Isa Maria A, Fernandes 
Iracema Ferrari de Oliveira 
Ilka de Lourdes B, ·eezer-ra 
Iracema Moccelin 
Joaquim Francisco de Oliveira 
Jandira Alves e Silva 
Judith Rebeca Schleyer 
Janete Cidália Lisboa 
Karin E, Irma Sornmer 
Laura Rosa de Agosti'~ho Azar 
Lélia V. de Mello Barreto 
Lúcia Maria S, Moreira 
Latira Petraoco Ruiz 
Ligia Maria Fagundes Caropreso 
Leila L, Pessoa Nobre 
Liana Catarina Lombardi 
Maria Tn~$ C. Pint0 
Maria Dulce de Souza A, Prado 

Mareia Helena da Costa Agnesi 
Maria Sylvia Mascia 
Miriam Bruna Sztulman Percel 
Marci~ Maria S, Silveira Bruno 
Maria Caram 
Maria Helena Cardinali 
Maria de Lourdes G.da Costa Manso 
Margarida A, Ramos Cupini 
Maria Thereza Castro Dias 
Maria Nazareth Ferreira 
Maria Lucilla G. Fonseca 
Melnai B. Galman 
Marina Esteves Lopes Galvão 
Matiia Lucia L.da Fonseca Lo"pes, 

Maria Virgínia Galetti Martins 
Maria Ivone Hontag 
Maria Helena Galeiro·Narciso 
Maria Matilde Negrão 
Maria Ap. Bandeira de Hello Cai:tpos 
Marianice Silva Lobo de Oliveira 
Maria Dolores Carval'ho da Silva 
Maria de_ Lourdes Netto 7avares 
Maria.de Nazareth M, da Gama e Silva 
Margarida Rubiâo H, Rodrigues 
Maria Estela Cruz Novaes 
Maria Luiza Viola Trotta 
Mikikó Utaka 
Maria de Lourdes G~mes 
Mozart Lambert 
Maria Luiza Degni 
Maria Caprioli Pa,iotti 
Marisa Ribeiro de S, Po~ela 
Maria Helena Ribeiro 
Maria Helena B, de Oliveira, So>.:.Za 
Maria do Carmo Borges S~iglian= 
Maria Herminia P. Teixe~ra 
Marilene Genovesi Teixe~ra 
Maria Ignez de Al~eida :oledo 
Neuza M, Bernardes Viei-:-a 
Nadine B, Netto Cesta 
Neli Siqueira 
Nelly K, de Oliveira 
Rosa Maria R. Correa Za;ff 
Rita Maria H. Falhares 
Rachel Ferreira Bueno 
Regina Célia de O, Moruzzi 
Rodolpho Rocha Junior 
Rosa Maria Guimarães Se!:xas 
Sonia Alba G, Wolff 
Sara Aurora Galvão Fran~a 
Silvia Lessi 
Silvia Pedrosa de Andrade 
Sonia Maria A. Spinola 
Sonia Beatriz P. de Mello 
Suzete Maria Thienne 
Thais Falei Ferres 
Valéria Ferreira-de Oliveira 
Vilma Del Guerra Rodrigues 
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