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POIS ASSIM COMO A TERRA PRODUZ SUAS PLANTAS. E COMO 
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3. PORTARIA N.o 30-78 

A Professora Cecília Ernestina D' Ottaviano Armentano, Pre

sidente do Conselho Regional de Biblioteconomia 8.a Região, no uso de 

suas atribuições: resolve: 

Art. 1. o - Nomear as Senhoras Bibliotecárias, Maria Anto

nia Ribas Pinke Belforte de Mattos, Rosaly Favero Krzyzanoski e Therezi 

nha Augusta Carvalho Gandra, sob a Presidência. da primeira designada,Ps 

ra consti tuirem a Comissão Eleitoral, à qual. de acordo com o artigo 

5.0, da Resolução n.o 208 do CFB, 

compete: 

I - apreciar e julgar o registro de candidatos a Conse-

lheiro Regional; 

II - hoirologar as candidaturas a Conselheiro Regional; 

III - impugnar o registro de candidatos; 

IV - elabora]c ata da reunião; 

V - divulgar as candidaturas em jornais de grande circula 

ção na região até 15 dias antes das eleições. 

Art. 2.o - A posse dos membros da Comissão Eleitoral o-

corre no dia 16 de novembro de 1978. 

Publique-se e cumpra-se 

São Paulo, 14 de novembro de 1978 

Profa. Cecília Ernestina D'Ottaviano Armentano - ~iàen 

te CRB-8-47 

. 

CONSEUIO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA - 89 Região 

4. ATA GERAL DAS ELEIÇÕES PARA CONSELHEIROS REGIONAIS 

DO CRB-8 - TRIÊNIO 1979 - 1981. 

Aos quinze dias do mês de dezembro de mil novecentos e seten 

ta e oito, realizaram-se as Eleições para Conselheiros Regionais do Con 

selho Regional de Biblioteconomia,8a. Região, no Conselho Regional de 

Economia - 2a. Região, Viaduto Nove de Julho, n9 26, das nove às vinte 

hores, sendo a mesa eleitoral receptora e apuradora constituída pelos se 
' ~ -

guintes Membros:Maria Salette de Almeida Geribello, Yoshiko Yamarato,Da.!_ 
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va Therezinha Lia de Souza, Flávia Therezinha de Carvalho Castro LiJra, 

Vânia 1.ando de Carvalho, Miriam Bottassi, Maria Luiza Costa Salvadori, ~ 
dilia Terezinha Cançado, Rosa Maria Sarti. A lista de presença conta com 

um total de 2. 709 inscritos neste CRB-8, dos quais votaram 1.689 eleito 

res e deixaram de votar 1.020 eleitores. ApÔs o término das eleições a 

Mesa Eleitoral, passou a realizar a apuração dos votos, que apresentou 

o seguinte resultado: Alfredo Américo Hamar 773, Laila Haddad 736, Mer 

cedes de Jesus Thomé Forti 160, Maria de Lourdes Sampaio Cintra de Ca 

m'll'.'go 777, Celina Tereza Magcilhães Ippolito 565, Maria Luiza Rigo Pasqu~ 

relli 500, Cecilia Ernestina D'Ottaviano Armentano 793, Josephina Tuma 
672, Cecília Andreotti Atienza 626, Maria Isabel Gomide Ribeiro Ibrahim 

686, Marieta Pestana Novack 646, Maria Helena Guimarães da Costa Carre

ra 514, Ana Maria Silveira Barone 539, Diva Carraro de Andrade 568, Or 

lando Francisco Bellagamba Orlandi 753, Célia Wolff 635, Carminda Noguei:_ 

ra de Castro Ferreira 812, Francisca Pimenta Evrard 552, Paulo Olail de 

Carvalho 654, Laila Gebara Spinelli 607, .Silvia Cardoso Peres 446, Wilma 

Aparecida Izar do Amaral 536, Evanda Aparécida Verr-i Paulino 640, Luiza 

Cardoso Sampaio 653, Elda Paulina Savoli EspÍndola Bastos 560, Eneida 

Giorgetti 546, Myriam Bourrol Wertheimer 587, Rita Luisa Larroudé 592, 

Votos Nulos 171, Votos em Branco 19. Foram considerados eleitos Conse 

lheiros Efetivos do Conselho Regional de Biblioteconomia 8a. Região, P!! 
ra o Triênio 1979 - 1981, os seguintes candidatos: 

19- Carminda Nogueira de Castro Ferreira, 812 

29- Cecilia Ernestina D'Ottaviano Anrentano, 793 
39- Alfredo Americo Hamar, 773 

49- Orlando Francisco Bellagamba Orlandi, 753 

59- Laila Haddad, 7 36 

69- Maria Isabel Gomide Ribeiro Ibrahim, 686 

79- Maria de Lourdes Sampaio Cintra de Camargo, 677 

89- Josephina Tuma, 672 

99- Paulo Olail de Carvalho, 654 

.109- Eneida Cardoso Sampaio, 653 

119- Mêirieta Pestana Novack, 646 

129- Evanda Aparecida Verri Paulino, 640 

Foram eleitos suplentes os seguintes candidatos: 

Celia Wolff 635 

Cecilia Andreotti Atienza 626 

Laila Gebara Spinelli 604 
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Nada ma.1s havendo a cons t=·, ,,u, Neusa Dius Macedo, Secretá-

ria desta Mesa EleitoraJ., lavrei a preceente ata, qu<,c serâ assinada 

todos os membros da Mesa Eleitor2.l. sã,) Paulo, . 1 5 de dezembro de 

Neusa Dias Macedo, Maria Salette de Almeida Geribello -

sidente mesa 1, Lttl va Therezinha Lia de Souza -· Pl"esidente mesa 2, 

por 

1978. 

Pre 

Vâ 
nia Lando de Carvalho - Presidente mesa 3, M2.ria Luiza de Souza Liam 

Presidente mesa 4, AdÍJ.ia Teresinha Cançado - Presidente mesa 

Yanazoto - Secret;éiria mesa 1, Flâvia Therezinha de C'.arvalho -

5, Yoshiko 

Secretá~ 

ria mesa 2, Miriam Botassi - Secretárid me,;a 3, 11dria Lúcia Costa Salva 

dori-: Secretária mesa 4, Rosa Maria Sarti - Secretária mesa 5. 

Rosaly Favero Kzryzanoswki 

Presidente em exercício CRB-8/531 

Publicada no D.O.E. em 20/12/78. 

São Paula, sóbada, 16 de dHembro de 1978- N. 0 7.527 -Póglna 13 

5, Bibliotecários: eleição acirrada 
Inédito eaplr!to de competiçõo 

marcou 01 eleições roalizodos 
ontem pelos a,sociodos do Con• 
1elhó Reglonol de Biblioteco
nomia·, 8. O' Regiõo (Estado de 
SÕo Pa:ulo), para escolho dot 
doze conielheiros e três suplan
tH que governorOo o onlidoda 
·noperlodode 197901981. 

Nem H trotava de eleiçõo da 
novo diretoria, pois esta serb es
colhida em janeiro pelos con-. 
selheiro• eleitos ontem, mos do 
listo único de 29 candidatos o 
membro, efetivos do CRB - 8. 
"Palo prim1tiro vez··. suFgirom 
duo• chol)os, a "Tr,sês" do 
'sltuoc;6o. liderado por gcvocllia 
Ernelfino o·ouaviano Armen
lonó, atual pre,sidenta e can
didato b terceiro róeloic;ao con· 
,ecutivo, e o chopo·"Equipe'', da 
oposiçao. opOrontomonte li 
de,odo por Alfredo Am•rlco 
Homor. direlor do Escola d• 
Bibliotconomia e Oocumenta,;õo 
de S,õo Carlos. que tem como 
meto a "renOvoçõo" do Con· 
selho. 

"O Belo •)(•mpla d• 
den\OCraclo .. , como definiu um 
popular, entu1la1modo com a 
longo filo qu•, permanentemen
te com o mlnlmo de 500 
peuoo1, ocupava ·ox1en10 

. trécho da calçada _do viaduto 
. Nove de Julho; oguordondo o v•t 
de cofocor o voto numa dos quo• 
'tro urna, ln11olado1 numa talo 
do 1,r,eo do Conielho Reglonol 
d•Economla. A elelçõo·começou 

1 . 
' 

. 
. 

' 

J 
.~ 

61 9 hora,. com oncerramonto 
previsto poro os 20 horas, poro 
lmodlatomente proceder-se ô 
opuroçõo. 

Tiveram direito ao voto direto 
01 2.029 assoclado1 com regis
tro ofotlvo no CRB•8 o os 300 do 
registro provls6r lo. Só nõo va
loram os qúe nõc:· opresentoram 

· documentoçõo oh1olitado e prO" 
vq do quitoçõo coni a tesouraria 
da entidade. Condid0101 e adep
tos de ambos os chapas exer
ceram um intenu.1 trabalho d• 
"boca•de--urno", o o calçado 
dlonle do ,ode do Conselho 
R•glonal de Economto opresen
tovo o clima festlvc> que foi vi1to, 
no cidade, om 15 de novembro 
panado .. O·~ mola c1luante1 ercm 
01 partldórlo1 da chapa 
"Equfpo". do opo1lçõl"I. que dls
lrlbulom um Impresso com o 

. programa poríldór lo e que mon
torcim umll mesa & vm painel 00• 
lado da ef'ltrado do -edlflclo. 

Atuaram r:omo mesários ou 
fiscais os deJ-,gado1 indicados 
pelos dir·etores. das 11 oscolas de 
Biblio1e,onornio existentes em 
Sõo Paulo (que 6 o Estado que 
por.sui o rnoior nUmero desses 
os.toboloc:1rnontos. no Bra1il) o 01 
,eprei.enlQnlos dos 28 OHO· 

cioçõos do classe o do Fe
doroçõo Brasileiro de Ano• 
c:iaçóos. de Bihlioloconomio -
FEBAB, quo lom sede no Capital. 

O novo Cons.ofho assumir6 o 
governo da ontidode em- 2 de 
ianoiro vindouro. A ú"ica queixo 
apresonta<lo foi do integrante 
do chapo "Equipe", Alfredo 
Hornor. que ofi1movo terem sido 
necenódas mais urna,, "poro 
evitar o · longa filo no ,ua·•. 

Porhrn o d1rotorio do •ntldode 
info, rnou que iuo nõo foi pos• 
slvel pelo pequeno espaço de•• 
linQdo 001 lrobalhos ele/torais. 
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6. - ANTE - PROJETO DE REFORMA DA LEI 4084/62 

A Comissão nomeada pela Presidente do CRB-8 com o fim e:'!_ 

pecÍfico de estudar a 5~ minuta do ante-projeto de reforna da Lei 4084/62, 

considerando que o Parecer elaborado pela Comissão anterior, enviado ao 

CFB e publicado no Boletim Infornativo CRB-8, 1(3):51 jul.set/77
1 

esgot~ 

ra o âmbito de fundamentação legal possível ao conhecimento de um gru
po de bibliotecários, se bem que assistido pelo Assessor jurídico do 

CRB-8, houve por bem entregar o estudo do assunto em discussão a um es~ 

cialista. Foi escolhido o nome do Doutor José Eduardo Loureiro CO.A.B./ 

6.982), ex-integrante da Comissão de ftica da Ordem dos Advogados que 
enviou ao CRB-8 o seguinte documento: 

- "Consulta formulada pelo Conselho Regional de Bibliot.:. 
conornia de São Paulo 

O Conselho Regional de Biblioteconomia de 

do em vista o ANTEPROJETO DE REFORMA O\ LEI N9 4.084 de 
São Paulo, ten-

30 de julho de 
1962, consulta a respeito das inovações introduzidas, especialmente q~ 

to à alínea "c" do artigo 39 e quanto ao estabelecimemo de um único 
Conselho, abrangendo bibliotecários e arquivistas. 

Tendo em vista o texto do referido ANTEPROJETO, respond~ 
-se a consulta formulada na foma seguinte: 

I - A regulamentação das profissões: 

f preceito constitucional "o livre exercício de qualquer 

trabalho, ofício ou profissão, observadas as condições de capacidade que 

a lei estabelecer" (artigo 153, § 23 da Constituição Federal). 

Tal preceito é repetição literal de igual parágrafo do ar 
tigo 150 da Cosntituição de 1967. 

- 2 -

O princípio do livre exercício de qualquer profissão veio 

para os textos constitucionais em decorrência da Revolução Francesa,corto 

repúdio aos privilégios estatuidos nas corporações de ofício. 

No Brasil, por influência do positivism, chegou-se a de 

fender a abolição de qualquer regulamentação profissional. E, não obst~ 
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. 

de graduação, em profissão de nível superior, devidamente regulamenta

da, ingressem profissionais de outras ·áreas, a quem se faculta o pÓs -

graduação, é, indiscutivelmente, ferir o princípio da isonomia. 

E tal vulneração do princípio constitucional se torna 

mais evidente, pela falta cte reciprocidade. Aos bacharéis em bibliote

conomia não se permite que, em exercendo pós-graduação em outras áreas, 

possam obter capacitação profissional em atividade liberal alheia. 

Destarte, a vingar tal preceito, médicos, engenheiros, 

agn::,nomos, arquitetos, fisioterapeutas, veterinários e outros poderão 

tornar-se bibliotecários, numa flagrante violação e num total desres

peito ao princípio da isonomia. 

. - 30 -

O que se pretende criar, para os bibliotecários descre

pa de toda a organização profissional, no que se refere aos profissi9. 

nais liberais. 

Consulte-se, a respeito, a legislação referente aos Con 

selhos Federal e Regionais de Economia (Lei n9 1.411, de 1951, altera

da pela Lei n9 6. 021, de 1974); de Enfermagem (Lei n9 5905, de 1973); 

de Fisioterapia (Lei n9 6316, de 1975); de Medicina Veterinária (Lei n9 

5.517, de 1968); de Psicologia (Lei n9 5766, de 1971). 

Isso tudo sem falar nas profissões liberais de mais an

tiga regulamentação com acontece com o Conselho Federal de Engenharia 

e Arquitetura, com o Conselho Federal de Medicina, com o Conselho~Fed~ 

ral de Odontologia. 

- 31 -

Ora, se os cursos de pás-graduação têm por finalidade 

precípua a de "formar professorado competente" e "estimular o desenvo}._ 

vimento da pesquisa científica", nos termos do Parecer do Conselho Fe

deral de Educação n9 977/65, indiscutivelmente, tais cursos nao sedes 
tinam à atender aos requisitos de capacitação profissional. 

- 32 -

Por outro lado, os Conselhos das respectivas profissões 

tanto no âmbito federal, quanto no regional, têm por finalidade precí

' pua a seleção, a disciplina e a defesa dos interesses da classe. 
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"O Conselho Federal de Educação fixará o currículo mini 

mo e a duração mínina dos cursos superiores corresponde!! 

tesa profissões reguladas em lei e de outros necessá
rios ao desenvolvimento nacional." 

- 25 -

Da leitura dos dois dispositivos da Lei 5.540, acina ci
tados-, ou seja, artigos 26 e 27, conclui-se que: 

a) O currículo mínimo e a duração mínima dos cursos sup~ 
riores correspondentes a profissões reguladas em, lei é •fixado pelo Con
selho Federal de Educação; 

b) Os diplomas expedidos serao registrados na p:ropria u-
niversidade, quer sejam dos cursos de graduação, quer dos cursos de 
pés-graduação; 

c) O registro do diploma importa em capacitação profi~ 
sional "NA -AREA ABRANGIDA.. PELO RESPECTIVO CURRfCULO". 

- 26 -

Obviamente, a expressão "bem como os de cursos credencia ·· 

dos de pés-graduação", refere-'-se ao registro dos diplomas na p:ropr±a u
niversidade, e não à capacitação profissional. 

Exegese oposta, conduziria, corro se viu, ao absurdo. 

- 27 -
~ 

Na melhor das hipéteses,a regra seria permissiva da ca-

pacitação profissional e, nunca, obrigatória, corro insinüa a exposi
ção de rrotivos do anteprojeto. 

- 28 --

Acontece que, consoante o ensinamento de PONTES DE MI
RANDA. acima citado, a regulamentação profissional tem por justificat_!. 
va o interesse coletivo e -e exercida nos parâmetros de liberdade e da 
igualdade. 

O princípio da isonomia, esclupido na Constituição Fe
deral, informa toda a legislação ordinária, impedindo, sob pena de in

constitucionalidade, que se estabeleçam privilégios ou desigualdades. 

- 29 -

Penrütir que,ao lado daqueles que cursaram o cut'r'Ículo 
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das as seguintes habili taçoes: aos bacharéis em Biblioteconomia, aos 

portadores de diplomas obtidos no exterior, preenchidos os I'f::!qUisitos 

legais e, 

"aos Mestres ou Doutores em Biblioteconomia e Ciência 

da Informação, importando em capacitação para o exerci 

cio profissional, na área abràngida pelo respectivo cur· 

sos da graduação, portadores de diplomas obtidos no 

Brasil, em cursos credenciados, ou no exterior, sendo 

que, neste Úl tim::> caso, apÔs· a revalidaç,jio pelo orgao 

competente, conforme legislação vigente." (art. 39,"c" 

do ante-projeto). 

- 18 -

Por certo, corro explica a exposição de rrotivos ao ante

-projeto, o 11fato de o CFB ser favorável à aceitação dos · profissionais 

pés-graduados . em Bilioteconomia e Ciência da Informação, sem o bachare 

lado na respectiva área é justificado "na Lei Federal n? 5,540, de 28 

de novembro de 1968. 

- 19 -

Efetivamente, tal diploma legal, em seu artigo 27, 
que 

diz 

"Os diplomas expedidos DOr universidade federal ou esta

estadual, nas condições do art. 15 da Lei Federal 

4.024, de 20 de dezembro de 1961, correspondentes a çur

sos reconhecidos pelo Conselho Federal de Educação, bem 

como os cursos credenciados de pés-graduação,serão ·re

gistrados na p:ropria universidade, importando em capac_!. 
tação para o exercício profissional na área abrangida 

pelo respectivo currículo, com validade em todo o terri

tório nacional. 11 

- 20 -

1 

E, na mesma exposição de motivos ao anteprojeto, está 

dito que "se há legislação pertinente a este fato, não se pode contra 

riar ato legal de âmbito federal sem estar incorrendo em arbitrariedade. 

Negar registro.a um profissional·de outra área com diploma de 

duação em Biblioteconomia e Ciência da Informaçõ registrado por'Inst_!. 
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tuições credenciadas, na verdade, e contrariar legislação específica."· 

- 21 -

exposição de motivos con-

do artigo 27 da lei n9 

fvidentemente, nesse passo, a 

fundiu alhos com bugalhos. Na interpretação 

5540, de 1968, não se encontra, por mais 

ção de capacitação, profissional pelo curso 

que se busque, a determina

de pás-graduação. 

A persistir a estranha exegese feita pela exposição de li!?_ 

tivos do anteprojeto, ·teriamos que concluir que o engenheiro poderia 

fazer pÓs-graduação em Medicina e clinicar como médico, ou que o mêdi 

co pudesse fazer p0·,;-era_duação em Direito, e advogar. 

- 22 -

A exegese da lei não pode levar ao absurdo, como os exem 
plos mencionados. 

27) a 

curso 

Não 

determinação 

de graduação 

exixte, por isso, na citada 

de capacitação profissional 

é de outra area. 

Lei n9 5. 540 (artigo 

de pós-graduado, se o 

Não há qualquer determinação desse teor, nem tal con

clusão se pode inferir do texto legal, sob pena de a interpretação con

duzir ao absurdo. 

- 23 -

O artigo 27 da Lei 5.540 cuida, especificamente, do re

gistro de diplomas. Tanto dos diplomas dos cursos de graduação, quanto 

os dos cursos de pÓs-graduação. 

Na parte final do mencionado artigo consta que: 

"· .. importando em capacitação para o exercício profis

sional na -área abrangida pelo respectivo currículo, com 

validade em todo o território nacional. 11 

- 24 -

Não se pode interpretar a parte final do dispositivo c9. 

mo abrangente dos cursos de pÓs-graduação em outras áreas comofaculda 
de de capacitação profissional. 

A capacitação profissional decorre dos cursos de gra

duação. Deles, e exclusivamente deles.foque decorre do artigo 26 da 

Lei 5. 540 Verbis: 
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tento através da atuação dos Conselhos Regionais e do Conselho Federal, 

- 12 -

Os arquivistas, porém, só obtiveram sua estruturação 

profissional em 1978, através da Lei n9 6.548, de 4 de julho. 

Uma e outra das profissões têm atribuições. específicas 

e diferenciadas. 

- 13 -

"São atribuições dos bacharéis em Biblioteconomia a 

ganização, direção e execução dos serviços técnicos de repartições 

or--pu-

blicas federais, estaduais, municipais e autárquicas e empresas particu 

lares concernentes às matérias e atividades seguintes: 

a) o ensino de Biblioteconomia; 

b) a fiscalização do estabelecimentos de ensino de Biblio 

teconomia reconhecidos, equiparados ou em via de equiparação1 

c) administração e direção de bibliotecas; 

d) organização e direção dos serviços de doct.nnentação; 

e) a execução dos serviços de classificação e cataloga

ção de manuscritos e de livros raros e preciosos, de mapotecas, de pu

blicações oficiais e seriadas, de bibliografia e referência" (Lei n9 

4.084, de 1962, artigo 69). 

Arquivo; 

- 14 -

Por outro lado, "são atribuições dos Arquivistas:~ 

"I - planejamento, organização e direção de serviços de 

"II~ planej_amento, orientação e acompanhamento do proce~ 

so doct.nnental e infonnativo; 

"III- planejamento, orientação e direção das ativida

des de identificação das espécies documentais e participação no planeja 

mento de novos doct.nnentos e controle de multicÓpias; 

"IV- planejamento, organização e direção de serviços ou 

centro de documentação e informação constituidos·de acervos arquivfsti

cos e mistos; 

"V- planejamento, organização e direção de serviçós ie 1 

Boletim Infonn. CRB-8 São Paulo, 2 (4): 97 out/dei/78 



tento através da atuação dos Conselhos Regionais e do Conselho Federal. 

- 12 -

profissional 
Os arquivistas, porém, só obtiveram 

em 1978, através da Lei n9 6. 548, de 4 
.sua estruturação 

de julho. 

Uma e outra das profissões têm atribuições específicas 
e diferenciadas. 

- 13 -

"São atribuições dos bacharéis em Biblioteconomia a or

ganização, direção e execução dos serviços técnicos de repartições pú

blicas federais, estaduais, municipais e autân:[uicas e empresas partic.!:! 

lares concernentes às llk3.térias e atividades seguintes: 

a) o ensino de Biblioteconomia; 

b) a fiscalização do estabelecimentos de ensino de Biblio 

teconomia reconhecidos, equiparados ou em via de equiparação1 

c) administração e direção de bibliotecas; 

d) organização e direção dos serviços de documentação; 

e) a execução dos serviços de classificação e cataloga,-

ção de manuscritos e de livros raros e preciosos, de llk3.potecas, de 

·blicações oficiais e seriadas, de bibliografia e referência" (Lei 
4.084, de 1962, artigo 69). 

Arquivo; 

- 14 -

Por outro lado, "são atribuições dos Arquivistas:~ 

"I - planejamento, organização e direção de serviços 

pu

n9 

de 

"II- planejamento, orientação e acompanhamento do proce~ 
so documental e informativo; 

"III- planejamento, orientação e direção das ativida

des de identificação das espécies documentais e participação no planeja 

mento de novos documentos e controle de multicópias; 

"IV- planejamento, organização e direção de serviços ou 

centro de documentação e inforllk'l.ção constituídos de acervos arquivísti
cos e mistos; 

"V- planejamento, organização e direção de serviços ie 1 
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cunscreve à LIBERDADE e à IGUALDADE. O próprio interesse geral é revel~ 

ção do que é necessário à realização da igualdade llk3.terial. De modoque, 

através da planificação, com o respeito do princÍ'pio de liberdade de p~ 

fissão e do princípio de igualdade formal (principio de isonomia}, se 

obtêm seleção e a igualdade m3.terial possível no momento" (PONTES·DE •M! 
RANDA, op. e loc. cit. pag. 505). 

- 8 -

Destarte, se é indiscutível que o exercício profissio

nal deve observar as condições de capacidade que a lei estabelecer, .é 

certo que essas condições devem preencher os requisitos de interesse co 

letivo e de isonomia entre os profissionais, não sendo criados diversas 

condições de capacidade entre profissionais da mesllk3. categoria. 

II - A regulamentação profissional do Bibliotecário: 

- 9 -

Em 30 de junho de 1962 foipromulgada a Lei n9 4.084, re

gulamentada pelo Decreto n9 56.725, de 16 de agosto de 1965. 

É esse diploma legal em vigor. 

- 10 -

Nos termos do artigo 29 dessa Lei, "o exercício da p~ 

fissão de bibliotecário, em qualquer de seus ramos, so será permitido: 
a) aos bacharéis em Biblioteconomia, portadores de diplom3.s expedidos 

por Escolas de Biblioteconomia de nível superior, oficiais, equi~a,

das, ou oficialmente reconhecidas" 

Ressalvado o direito de portadores de diplOllk3.S de insti

tuições estrangeiras, que não vem ao caso, exigia-se a condição de "ba
charel em, Biblioteconomia", para o exercício das atribuições conferidas 

na.lei aos membros dessa profissão. 

- 11 -

A Lei n94.084 estabelece as condições para o registro 

dos diplollk3.s, relaciona as atribuições privativas dos bacharéis em Bi

blioteconomia e cria o Conselho federal de Biblioteconomia e os res

pectivos Conselhos Regionais , regulamentando o seu funcionamento. 

A profissão ficou estruturada e vern funcionando a. con-
. 
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te essas posições extrema.das nao terem obtido agasalho na Constituição 

de 1891, aintecyretaçãoda norna constitucional sofreu, por algum tem

po, influência ma..-ncante dos ideais positivistas. 

- 3 -

A evolução do direito constitucional brasileiro caminha 

para a correta distinção da regulamentação profissional que atende oi!:!, 

teresse coletivo. 

DaÍ a ressalva final do dispositivo citado: "observadas 

as condições de capacidade que a lei estabelecer", 

RANDA que: 

- 4 -

Comentado o preceito constitucional, ensina FONTES DE-MI 

Sempre que a profissão liberal, para que o pÚblico seja 

bem servido e o interesse coletivo satisfeito, requeira 

habilitação,' não constitui violação a legislação que es

tabeleça o MÍNIMO DE CONHECIMENTOS NECESSÁRIOS" 

(in. Comentários à Constituição de 1967, vol. V, 

pag. 498/499), 

- 5 -

Portanto, e e o mesmo PONTES DE MIRANDA quem o diz, "a 

lei pode estabelecer pressupostos necessários (subjetivos) pai;-a o exer- . 

cício (do direito) de qualquer profissão. Há direito de livre es~lha 
~ 

de. profissão, mas só se pode exercer a profissão escolhida se se satis-

fazem os pressupostos que a lei exigira" (op.e loc. cit. pag: 499). 
- 6 -

Mas, os pressupostos necessários não podem ser arbi~ 

riamente colocados na lei. 

Todos são iguais perante a lei.to pvincípio da isono

mia, inscrito no artigo 153, § 19 da Constituição. 

Dentro de cada regulamentação profissional o princípio há 

de ser respeitado, Condições iguais de·exercícioprofissional, aos que 

preencham iguais condições de aptidão. 

- 7 -

11No tocante às leis ordinárias, o controle quase se cir--

Boletim Inform. CRB-8 São Paulo, 2 (4): 95 out/de-z/78 

Dessa forma, de duas wm: ou a atividade orofissionalre . -
gulamentada em lei tem característica tipificadoras de uma atividade 

específica, ou confunde-se com outra atribuição conferida na lei. 

Na primeira hipótese, sendo típicas e específicas as p~ 

fissões, Conselhos diversos hão de dirigir a seleção dos profissionais, 

a disciplina do exercício e a defesa dos interesses tipificados. 

Na segunda hipótese, não se justifica, sequer, a regul~ 
mentação da respectiva profissão. 

- 33 -

Destarte, possuindo os bibliotecários e os arquivistas 

atribuições próprias e atividade profissional específica, regulamenta

das essas profissões em leis diversas, nada justifica que venham a pe!: 
tencer a um único Conselho. 

IV - Conclusào: 

- 34 -

Tendo em vista a consulta fonnulada pelo Conselho Regio
nal de Biblioteconomia de São Paulo, respondo: 

19 A faculdade concedida no-anteprojeto (artigo 39, le

tra "c") para que os pÓs-graduados, com graduação em outra área, te

nham capacitação profissional em Bblioteconomia fere o princípio da i

sonomia, infringindo o artigo 153, § 19, combinado com o § 23 do mes
mo artigo, da Constituição Federal. 

~ 

29 O artigo 27 da Lei n9 5.540, de 28 de noverribro de 

1968 cuida do registro de diplomas, havendo de ser interpretado em con 

sonância com o artigo 26 da mesma lei. Este ~ultimo, sim, é que cuida 

do ctJrTÍculo mínimo duração mínima dos "CURSOS SUPERIORES CORRESPON
DENTES A PROFISSÕES REGULADAS EM LEI". 

39 O artigo 'LI aa Lei nY 5540, de 1968, não autoriza, e 

muito menos ordena, que os pós-graduados sejam equiparados aos gradua
dos,para o efeito de capacitação profissional. 

49 Em vista disso, o al.'tigo 39, letra "c" do anteproje

to padece do vício da ilegaliclade e está fulminado pela inconstuciona 

lidade, ex vi .do art. 153, ; da Constituição Federal. 

59 Tratando-se de profissões específicas, reguladas em 
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leis diversas e cada qual com as respectivas atribuições e que não se 

confundem, nem se superpõem entre sí, BIBLIOTECÁRIOS E ARQUIVISTAS não 

devem pertencer a um mesm::, Conselho, mas a Conselhos diversos, cada 

qual com a missão e o encargo de defender os respectivos interesses 

profissionais, selecionar e disciplinar·os seus membros. 

São Paulo, 30 de novembro de 1978 

José Eduardo Loureiro 

0.A,B. 6.982 

Fundamentando-se no Parecer acima transcrito a comissão 

5a Minuta 

traba-

especialmente nomeada pela Presidente do CRB-8 para estudar a 

do Ante-Projeto de Reforma. da Lei 4084/62, está terminando seus 

lhos, de forma a entregar ào C.F.B. seu parecer, dentro do prazo 

lado pela Presidente Nancy Westphalen Correa, 31 de dezembro de 

PARECER 00 CRB-8 

estip~ 

1979. 

PARECER sobre as seguintes inovações introduzidas no An
te-Projeto de Reforma da Lei 4084/6.2. 

a) mudança da designação de profissional Bibliotecário pa
ra Biblioteconomista; 

b) inclusão dos Arquivistas no Conselho de BiblioteCÓnomia; 

c) inclusão dos técnicos em Biblioteca e em Arquivos no 
Conselho de Biblioteconomia; 

d) inclusão de Mestres e ]).::,utores em Biblioteconomia e]).::, 

curr.entação, sem graduação na área, no Conselho de Biblioteconomia. 

1 - CONSIDERANIXl os pareceres individuais dos membros do 
CRB-8 sobre as citadas inovações; 

2 - CONSIDERANDO as conclusões do Assessor Jurídico sobre 

a alÍnea c, do art. 39 do referido Ante-Projeto; 

3 - CONSIDERANOO o Parecer anteriormente emitido pela Co
missão que examinou a 32 Minuta de REforma da Lei 4084/62; 

4 - CONSIDERANIXl o documento elaborado pela Comissão da 
. . 
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Associação Paulista de Bibliotecários (A.P.B.) com base nos trabalhos e 
presentados pelos vários Grupos de Trabalho formados na Assembléia Ge~ 

ral da A.P.B.; 

Considera que o referido Ante-Projeto 

DEVE SER REJEITAOO 

Marieta Pestana Novack 

Orlando B. Orlandi 

Maria de Lourdes Cintra de camargr 

7. A A.P.B. E O ANTEPROJETO DE REFORMA DA LEI N9 4.084/62. 

A Associação Paulista de Bibliotecários, cumprindo solicita 

ção da FEBAB, convocou Assembléia Geral Extraordinária, em 03.07.78, pa

ra discutir.o Anteprojeto da Lei n9 4.084/62. Ficou deliberado nessa As

sembléia que seriam tonadas as seguintes providências: 

1 - Constituir· grupos de trabalho para estudo do Anteproje
to de reforma da Lei n9 4. 084/62. 

2 - A APB, em reunião com os coordenadores dos Grupos, ele 

geria 4 membros desses grupos para integrarem a Comissão de Redação do 

documento final baseados nos pareceres dos Grupos constituídos. 

3_ - A APB, em Assembléia Extraordinária, votaria, os itens 
propostos pelos Grupos de Trabalho. 

Considerações: 

a) quando da Assembléia Extraordinária, a Jnclior parte~ dos 

associados não conhecia o texto do Anteprojeto, pois a divulgação do me~ 

m::, ainda não havia atingido a todos os bibliotecários de Sã~ Paulo, 

b) o CFB também não havia, na ocasião, determinado prazo@ 

ra recebimento de sugestões e/ou críticas, 

c) ao receber a circular n9 42/78, de 10.11.78, do CFB, !llêl!: 
cando o prazo fatal para o dia: 31,12.78, para o recebimento de suges

tões, a APB tom::,u as seguintes providências: 
' 

1 - ativoú a programação do Grupo encarregado da Redação F! 

nal do Ibcumento a ser enviado aos associados e ao CFB, 

2 - A APB está divulgando aos associados o documento final 
elaborado pela Comissão de Redação, documento esse que foi discutido e .9c 

provado pelos representantes dos Grupos encarregados de estudarem o An
teprojeto da Reforna da Lei 4.084/62. 
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3 - A APB solicita a todos os associados, que se manifestem 

até o dia 20.12.78, sobre este documento. As sugestões serão discutiàas 
no texto final a ser enviado ao CFB. 

8 - A ABS E O ANTEPROJETO DE REFORMA DA LEI N9 4084/62 

Os sócios da Associação dos Bibliotecários Sãocarlense, 
por sua Presidente abaixo assinada, reunidos, em Assembléia Geral Extr~ 

ordinária, convocada com o fim específico de estudar a 5ê Minuta do An
te-Projeto de Reforma da Lei 4084/62, 

CONSIDERANDO que a mudança e denominação de Bibliotecá -

rio para Biblioteconomista acarreta desvantagem para todos os Órgãos a-3 

ministrativos, sem qualquer espécie de vantagem evidente para os profis 
sionais da Biblioteconomia; 

' 

CONSIDERANDO que as profissões de bibliotecário e de ar- , 
quivista têm atribuições específicas e diferenciadas fixadas em leis di 
ferente; 

CONSIDERANDO que os técnicos em biblioteca sao profissi~ 

nais de nível médio e os Conselhos de Classe são Órgãos criados para fis 

calizar o exercício das profissões de nível superior; 

CONSIDERANDO que a finalidade precÍpua dos Cursos de Pós

Graduação é "formar professorado competente" e "estimular o desenvolvi

mento cientifico", o que não pode confundir-se com a capacitação pro
fissional dada apenas pelo curso de graduação1 

CONSIDERANDO além disso que o art. 27 da Lei Federal 5540, 
de 28/11/68 não capacita profissionalmente o portador de certificado de 

Pós-graduação apenas permitindo o registro desse certificado (e não, di~ 
ploma); 

Considerando que, além dessas inovações, a redação de al

guns artigos, parágrafos e alíneas do citado Ante-Projeto padecem de fa

lhas ou de interpretações perigosas para a profissão de bibliotecário. 

MANIFESTAM-SE CONTRÁRIOS À 5ê MINUTA EM SUA TCYI'ALIDADE 

(a) Carminda Nogueira de Castro Ferreira 
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9. A.P.B.E.S.P. 

Oswaldo Francisco de Almeida Jr. comunica, através da AS 

SOCIAÇÃO PROFISSIONAL DOS BIBLIOTECÁRIOS DO ESTADO DE SÃO PAULO que "co_!: 

responde ao primeiro passo em direção à necessidade inquestionável de um 

canal de expressao e defesa dos interesses profissionais, isto é, o sin 

dicato de classe, Órgão que virá possibilitar ao bibliotecário se orga

nizar enquanto categoria profissional e atuar coletivamente em relação 

· às questões trabalhistas específicas de sua classe". 

Auguranros à nova entidade o maior sucesso em suas ativi• 
dades que, certamente, visam acill'd de tudo promover a classe. 

iste 3oletim Info=tivo coloca-se à disposição da Direto 
ria para troca de informações e serviços. 

10. " A BIBLIOTECONOMIA VISTA POR BIBuIOTECÁRIOS" - TEMA DO 
109 CBBD 

Acreditando que "os profissionais brasileiros já se enco.!:1_ 

trar,1 há muito tempo all'ddurecidos para situar a Biblioteconomia dentro do 

contexto científico contemporâneo do Brasil", a Comissão do 109 Congre~ 

so Brasileiro de Biblioteconomia e Documentação, a realizar-se em Curiti 

ba, de 22 a 27 de julho, de 1979, escolheu, com muito acerto, o Tell'd 

Central - "BIBLIOTECONOMIA BRASILEIRA: AVALIAÇÃO CRÍTICA E PERSPECTIVAS". 

Nada melhor do que um tell'd como este para forçar os res 

ponsáveis pelo desenvolvimento da classe a um criterioso exame de consci 
ência. 

do universo 

mas gerados 

· O tema pressupoe um estudo avaliativo do estado atual -
biblioteconômico brasileiro. Sugere uma análise dos probl~ 

pela evolução da própria ciência biblioteconômica e das con 

dições nacionais, soluções já encontradas e revisão crítica de projetos-
1.implantados e/ou em andamento. 

Os sub-temas são: 

a) O bibliotecário: avaliação crítica e perspectivas 
b) Formação do bibliotecário 

c) O usuário: a referência em questão 

d) A biblioteca ou equivalente, como fonte de informação, 
realização profissional para o bibliotecário e base para 
o desenvolyimentb nacional. 

e) O processamento da informação. 
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Poderão ser apresentados trabalhos sobre temas livres que 

deverão versar· sobre assuntos de interesse da bibliot:econonú.a e suas d::!:, 
versas áreas de especialização. 

Apresentação 

Os trabalhos apresentados deverão ser originais e inéditos 

Cada trabalho deverá ter no nún:i.Jro 5 (cinco) e no náx:i.Jro-
20 (vint~) páginas em papel formato A-4 ( 210x297mm), datilografadas em 
espaço 2 (dois) , somente em um lado da folha. O número rrâximo de ~ 

ginas inclui o resúrro, ilustrações , tabelas , abstract e listas de referê!}_ 
cias bibliográficas. 

Js trabalhos devem ser datilogr-afados em máquina elétrica (IBM ou sinú.lar) , 

com fita de polietileno. Os desenhos deverão ser executados em tinta nan 

quim sobre papel vegetal (dimensão máxina 115 x 230nm.) 

das páginas deverá ser feita a lápis. 
Na primeira página do trabalho mencionar: 

a) Ao alto e,à direita os numeres de classificação se 
gunJo a CCD e a CDU; 

b) título do trabalho em caixa alta; 

c) autor(res) e respectivas atividades profissionais e em 

entidades de classe, à direita e ocupando metade do 
campo da página; 

d) resU1IO; 

e) na Última página o abstract. 
Todos os trabalhos do Congresso deverão observar as nor 

mas da ABNT: NB-69, NB-88, NB-85, PNB 217 e PNB-66, no que co~. 
Praz.o e Endereço 
Os trabalhos de livre iniciativa do congressista deve -

rão ser apresentados para exame da Conú.ssão Técnica até 15 de abril de 
, 19 79 , em 1( um) original e , ( tres) cópias não grampeando o original. 

Os trabalhos não recebidos atê esta data não serão acei-
tos. 

A remessa dos trabalhos poderá ser feita por intermédio 
das Associações de classe ou diretamente à Conú.ssão Técnica do 

109 CONGRESSO BRASILEIRO DE BIBLIOTECONOMIA E DOCUMENTA
ÇÃO 

Conú.ssão Técnica 

a/c Associação Bibliotecária <io Paraná 
Caixa Postal 8796 

80000 CURITIBA - PR. 
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11. 39 ENCONTRO DE BIBLIOTECAS P0BLICAS E ESCOLARES 

59 ENCONTRO DE BIBLIOTECAS DO INTERIOR DO ESTA 

00 DE SÃO PAUW 

Estes dois importantes Encontros serão realizados no dia 17 

de março de 1979,em São Bernardo do Campo, promovidos pela Associação 

Paulista de Bibliotecários e organizados pela Biblioteca Pública de São 
Bernardo. 

!:o Prograna constam uma 
Públicas do Estado de São Paulo, 

Palestra sobre a Rede de Bibliotecas 

pelo Professor Alfredo João Rabaçal,Di-_ 
retor do Departamento de Artes, e Ciências Humanas (D.A.C.H.), da Secre

taria de Cultura, Ciência e Tecnologia do ,Estado de são Paulo e um Pai-_ 

nel sobre "Automação de Bibliotecas e Aplicação dos I.S.B.D. no Con 
trole,D:Jcumentário". 

Durante a tarde,, serao apresentados os trabalhos 
sob o tema "Bibliotecas Públicas e Bibliotecas Escolares!', 

inscritos 

Os bibliotecários interessados em participar dos Encontros ou 

em apresentar trabalhos podem pedir maiores infonnações na Biblioteca 
Pública de são Bernardo do Campo,, - Rua Jurubatuba, n9 1415 CEP: 09700 
são Bernardo do Campo. 

12. "FORMII.ÇÃO DE RECURSOS HUMANOS NA mA IE 

BIBLIOTECONOMIA" 

Foi o tema do painel apresentado no dia 28 de. outubro co
m:, uma das atividades paralelas à II Feira do Livro coordenada pela Se
ção de Bibliotecas da Prefeitura Municipal de Santo André. 

A exposição do tema esteve a cargo do Professor Antonio 
Miranda, assessor do Planejamento Bibliotecário da CAPES/MEC (Centro de 

Aperfeiçoamento de,Pessoal de Ensino Superiór do Ministério de Educação 

e Cultura), e a coordenação dos trabalhos foi feita pelo Professor Al

fredo Américo Hamnar, diretor da Escola de Bibliotecononú.a de São Car
los. 

Conq:>useram a mesa os seguintes membros: Dr. Paulo Ferreira da 

Silva, Secretáric de Educação e Cultura e Esportes de Santo Anclrê;Prof. 

M:iria Isabel Gonú.de Ribeiro Ibra'tlm, representando a Faculdade de Bi-
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bliotecononúa de Lorena; Profa. Vânia Lando de Carvalho, representando 

a Faculdade de Bibliotecononúa de Campinas; Profa. Maria Antonieta Fer

raz, representando a Escola de Bibliotecononúa da Fundação de Sociolo

gia e Po_lítica de São Paulo; Profa. Eufelia Camargo Pupo de Paula e 

Profa. ZenÓbia P. S. Moraes Bastos, da Faculdade de Bibliotecononúa de 

Santo André sua diretora Irmã Therezinha Carvalho Castro, vice-diretora 

Innã Iracerra Noenúa Farina, professoras Neusa Figueirôa, Madalena Cassia 

Ciari de Almeida e Mareia Vicência Clemente. 

Participaram dos debates alunos de bibliotecononúa e bi
bliotecários. O Painel teve a finalidade de desenvolver, debater e cap

tar sugestões que possam servir de subsídios para o estabelecimento. de 

diretrizes a serem observadas na formação de bibliotecário. 

13. - 19 SEMINÁRIO NACIONAL DE BIBLIOTEG:AS UNIVERSITÂKfAS 

Maeve Lis Marques, in CRB-9 Informativo, Curitiba 6(3):9. .. 

jul/set 1978, escreve a propÓsito da realização desse brilhante Senúnâ -
rio: 

"Dizer que um congresso, um Senúnário, um encontro de Bi 

bliotecários não só é válido pelos trabalhos, pelos deba 

tes, pelas idéias apresentadas, rras também pelos contatos 

que podem ser estabelecidos, tanto social como profissio

nalmente, seria lugar comum. Mas não importa, pois o: 19 S~ 

núnário Nacional de Bibliotecas Universitárias, realizado 

em niterói, de 23 a 28 de julho p.p., foi válldo por tu 
do isso; e mais, proporcionou o 

que atuam nurra deternúnada área 
encontro de profissionais

e lutam pelas mesrras coi 
sas, enfrentam problerras semelhantes e buscam, talvez de 
diferentes maneiras, as mesmas soluções. 

Com o relato de diversas experiências, como a implantação

de urra biblioteca central, ou da autorração de serviços,foi 

possível sentir muito do· panorfilllà brasileiro nesse aspe~ 

to de bibliotecas universitárias e observar os contrastes
existentes entre as mesrras. 

Algumas em maior, outras em menor escala, todas enfrentam 

sérios problemas, notadamente os da falta de recursos -
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hurranos,financeiros e de acervo. 

De qualquer forma as bibliotecas universitárias brasilei -

ras continuam seguindo sua marcha, atuando e batalhando , 

algumas já bem estruturadas, outras.ainda começando. 

Afinal, levantar pn:iblemas, discuti-los e quiçá resolvê-los 
é urra grande coisa". 

14. - PRtMio MEC DE B e D 

Anualmente, o Instituto Nacional do Livro promove um ºº.!! 
curso de Monografias, atribuindo ao vencedor o Prênúo MEC de Biblioteco
nonúa e Ibcumentação. 

O Dr. Herberto Sales, Diretor do I.N.L., fixa como obj~ 

tiva da promoção, "estimular a produção da literatura biblioteconônúca e 
promover.a edição de obras adequadas ao aperfeiçoamento de recursos hu 
manos nesse campo e áreas ·afins". 

Os trabalhos concorrentes devem ser remetidos ao Instituto 
Nacional do Livro, Edifício Venâncio V, até 31 de março. 

Além do prênúo em dinheiro, o I, N. L. encarregar-se-á da e 
dição ou co-edição da obra prenúada, observando as disposições legais 
em vigor. 

15. IV CONGRESSO BRASILEIRO DE.ARQUIVOLOGIA -
A Conússão Organizadora já foi designada e escolheu a se 

de e a data do Congresso: Rio de Janeiro, de 14 a 19 de outubro, de 1979, 

. 

NÃO SE QUEIXE DOS SERVIÇOS DO CORREIO OU DA 

ORGANIZAÇÃO DO FICHÁRIO DE ENDEREÇOS DO CRB-8. 

VERIFIQUE SE voct- FORNECEU SEU ENDEREÇO CORRETA
MENTE AO CRB-8 

. 
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16. - ANAIS DJ 19 CONGRESSO LATINO-AMERICANO DE MICROGFÁFICA 

Ao preço de Cr$ 1.490,00 acham-se à venda os 

Congresso Latino Americano de Micrográfica com mais de 600 

pedidos podem ser feitos ao CENADEM - Avenida São Luiz, 258 

CEP 01046 - São Paulo - SP. 

Anais do 19 

páginas. Os 

conj. 1505 -

17, INSTITlJTO DE ENERGIA ATÔMICA AUTOMATIZA SUA 
BIBLIOTECA 

A Divisão de Informação e Documentação Científica do Insti 

tuto de Energia Atômica de São Paulo está entre as primeiras bibliotecas 

brasileiras a instalar e operar um sistema integrado de autorração de da

dos na sua biblioteca, cobrindo desde as rotinas de aquisição, passando 

pelos processos técnicos e finalizando com o empréstimo, via terminal. 

Os trabalhos de reprocessamento da coleção de livros fo

ram iniciados em fevereiro de 1975 e concluidos em outubro de 1978. Em 

novembro de 1978 foi dado inicio ao input,da coleção de publicações pe
riÓdicas. 

Com o sistema em fase op0racional, os tradicionais catálo 

gos em fichas foram substituidos por listagens emitidas pelo computador. 

As listagens para uso de público são atualizadas semanal

mente. Isso significa que um livro recebido pela biblioteca hoje, esta

rá a disposição do leitor dentro de uma semana. Os tipos de listagens -emitidas. são: Autor e Títulos; Autor corporativo; Assunto; Séries Mono-

gráficas e Conferências (por titulo, local e datal. 

O programa do empréstimo via terminal foi concebido de tal 

forma que toda vez que um usuário pretender tomar emprestado número de 

obras superior ao permitido pelo regulamen-:o d,i E,mpréstimo, ou tiver 

m seu poder obras com prazo de devolução vencido, o sistema emite uma 

mensagem projetada no vídeo, alertando o atendente do empréstimo sobre a 

impo,ssibilidade de uma nova transação por parte daquele usuário. 

O sistema, intitulado Integrad Library System, ILS, conce

bido originalmente no Centro Atômico de Ispra, Italia foi substancialmen 

te modificado pelos bibliotecários da DIDC e pela equipe do Centro de Pro 

cessamento de Dados do IEA. 
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A biblioteca destina-se especificamente ao corpo técnico -

-cientifico do IEA, mas é aberta à consulta a todos os interessados. O· 

horário de funcionamento ê das 8 às 12 e das 13 às 17 horas, de 29- a 6'i'

feira. O IEA está situado no campus da Cidade Universitária, "Armando de 

Salles Oliveira", em São Paulo. 

18. BANCO DE U4JXlS CULTURAIS 

De 4 a 7 de julho p.p. estiveram reunidos 28 participantes 

de vinte e três países na Divisão de Desenvolvimento Cultural da UNESCO, 
a fim de examinar os progressos alcançados desde a reunião de Bucareste 
(março/1977). 

A Ordem do dia versou os seguintes assuntos: progressos 

alcançados; campos prioritários; natureza dos dados; elaboração de uma 

rede europ~ia de centros nacionais; seleção de têcnicas para a execuçao 
·do projeto e calendário dos trabalhos. 

Com base nas respostas recebidas a um questionário enviado 

aos Estados Membros em 1977, os participantes recomendaram que fosse 

signado em cada país envolvido no projeto, um centro nacional e a 
de-.. 
m.-

vel internacional, além da criação a nível europeu, de um comité de co
ordenação e de vários grupos de trabalho, constituído por representantes 

dos países interessados na criação do Banco de. Da.dos. 

,Os participantes definiram as categorias de dados que serao 

recolhidos, tratados, arquivados e difundidos: 

a) dados terciários - informação sobre os organismos:e ins

tituições nacionais e internacionais que pcissuam tradição cultural, s~ 

bre as estruturas documeritárias culturais existentes a nfvel nacional; 
etc. 

b) dados secundários - referências bibliográficas processa
das de acordo com as normas internacionais; 

c) dados primários - estatísticas 

O tratamento dos dados será autorratizado e alguns trabalhos 

preliminares, com::> um Thesaurus e normalização de ternos, serão desde já i
niciados. 

19. FORMANJX)S DE 1978 

Às novas turmas de bibliotecários que colam grau este ano, 

os colegas de todas as associações desejam o rraior sucesso na vida pro-. 

fissional, colocando-se à disposição de todos para orientação~ apoio. 
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20. FORMATURA BIBLIOTECONOMIA/78 - UFMG 

Tendo corro Paraninfa a Professora OdÍlia Clark Peres Ra 

bello e homenageando especial.mente a Diretora Maria Romano Schreiber, 

laram grau, no dia 9 de dezembro p.p., na Capela_ do Colégio Arnaldo, 

Belo Horizonte, vinte e sete novos bibliotecários formados pelo Curso 

Biblioteconomia da Universidade Federal de Minas Gerais. 

co 

em 

de 

Prometendo "tudo fazer para preservar o cunho liberal e 

humanista da profissão de bibliotecário, fundamentada na liberdade da in 

vestigação científica e na dignidade da pessoa humana" a nova turma, com 

a responsabilidade da formação numa esçola que tem dado à Bibliotecono

mia Brasileira nomes famosos no campo profissional, certamente virá cer 
rar fileiras, com seus colegas de todo o Brasil que lutam pela pn:xroção
e defesa da classe. 

A todos os novos formandos desejamos o maior sucesso; a 

seus valorosos professores nossos agradecimentos pelo trabalho profícuo -
que vêm desenvolvendo, 

21. PROJEI'OS DE LEI EM TRAMITAÇAO NA CÂMARA DJS 

DEPUTADOS 

O observador Legislativo da FEBAB e Coordenador da Comissão 

de Divulgação do CFB, Aníbal Rodrigues Coelho, informa.que no final da 

8a. Legislatura,tramitaram na cârrara dos Deputados os seguintes Projetos 
de Lei: 

1 - Projeto de Lei n. 3.746/66 - DispÕe sôt-re a remeJsa de 

documentos gráficos e audiovisuais à Biblioteca Nacional do Rio de Janei 
- • A roe à Biblióteca da Cârrara dos Deputados, em Bras1l1a, e da outras pro-

vidências (DepÓsito Legal)· 

Autor: · MESA DA CÂMARA 

2 - Projeto de Lei n. 1.270/68 - Acrescenta parágrafo ao 

art. 39 da Lei 4. 084, de 30 de junho de 1962, que "dispõe sobre a pro

fissão de Bibliotecário e regula o seu exercício. (Pagamento de anuida

de e :v.,egistro no Conselho Regional de Biblioteconomia) (P.rquiv~do. Pode
rá ser desarquivado a pedido). 

Autor: ATHIÍ: CURY 

3 -.Projeto de Lei n. 1.491/73 - DispÕe sobre o depÓsito 1~ 

gal, na Biblioteca da cârrara dos Deputados, dos contratos e relatórios 

de obras, serviços e estudos técnicos contratados por entidades pÚblicas, 
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(Arquivado. Poderá ser desarquivado a ped_ido) 

Autor: FARIA LIMA 

4 - Projeto Lei n. 1.168/73 - Obriga a inclusão cla "Fi

cha Catalográfica" nos livros publicados no·País e dâ outras providên

cias (editores e autores) (Arquivado). Poderá ser desarquivado a pedi.do) 
Autor: PARIA Lil1A 

5 - Projeto de Lei n. 456/75 - Obriga a inclusão da "Ficha 

Catalogrâfica" nos livros publicos no País e dâ outras providências. 
Autor: FARIA LIMA 

6 - Projeto de Lei n. 456/75 - DispÕe sobre o depÓsito le

gal, na Biblio;teca da Cârrara dos Deputados, dos contratos e relatórios de 

obras, serviços e estudos técnicos contratados por entidades pÚblicas. 
Autor: FARIA LIMA 

7 - Projeto de Lei n.1.221/75 - Acrescenta parágrafo ao ar

tigo 29 da Lei 4.084 de 30 de junho de 1962, que "dispÕe sobre a profi~ 

são de Bibliotecário e regula o seu exercício" (para fixar o salário -

-mínirro profissional em valor a.10 vezes o salário-mínirro da região) 
Autor: OTÁVIO CECCATO 

8 - Projeto de Lei n. 5.296/78 - Concede incentivos às em
presas que mantiverem Biblioteca, na forma que específica, 

Autor: ElY',AR MARTINS 

9 - Projeto de Lei n. 4.190/77 - Acrescenta dispositivos à 
CLT, determinando a instalaçãode Bibliotecas nas empresas que especifi
ca. (as que contem nais de 100 empre/$ados) 

Autor: NORTON MACEDO 

10 - Projeto d e Lei n. 5,262/78 - DispÕe sobre·o horário 
de funcionamento de Bibliotecas que ~ecebem recursos da União. 

Autor: JOS!: CARLOS TEIXEIRA 

22. - BOOKS OF THE TIMES 

Por nosso intermédio, a Arno Press comunica a todos os in 
teressados, que está recebendo assinaturas da publicação "Books of the Ti 

ines", obra importante para bibliotecários, editores, tradutores e livrei_ 

ros, que contém todas as resenhas de livros publicadas diariamente em 

The New York Times, resenhas altamente credenciadas. no mundo intelectual-
pelos autores delas encarregados. 

Maiores detalhes podem ser 3olici tados a: 
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Arno Press 

A New York Times Company 

Three Park Avenue 

New York, N.Y. 10016, u.s.A. 

"PROFESSOR ~RITO" DA P.U.C.C. 

Atendendo às solicitações que lhe foram dirigidas por enti 

dades de classe, corpos docente e discente da Universidade e outros me!!!· 

bros de destaque no campo profissional, o Egrégio Conselho Universitário
da Pontifícia Universidade Católica-de Campinas concedeu,por unanimidade, 

o título de "Professor Emérito" à colega Maria Antonia Ribas Pinke Belfort 

de Mattos. 

O fato merece especial destaque por ter sido Maria Antonia 

a primeira representante do sexo feminino a receber tão honrosa láurea -

na soleníssima Universidade e, principalmente, por ser a primeira biblio

tecária distinguida com esse título. 

O ato foi justíssimo e dignifica, mais ainda, o Egrégio Co.!:!_ 

selho Universitário. Os relevantes serviços prestados à Universidade e à 
Biblioteconomia Brasileira por nossa colega há muito tempo exigiam uma 
consagração por parte dos Membros Maiores da P.U.C.C •• Maria Antonia pe!: 

manecerá com:, um exemplo a ser seguido pelas novas gerações de profissi 
onais. 

- A PRESIDENTE 00 C.F.B. FALOU •.. 

"NO DIA EM QUE TIVERMOS BIBLIOTECAS ESCOLARES COM SEUS RE~ 

PECTIVOS BIBLIOTECÁRIOS ESCOLARES, O N!VEL ro ENSINO NO BRASIL SERÃ MUITO 

· SUPERIOR AO ATUAL E, CONSEQtlENTEMENI'E, SAIRÃO Ill\S ESCOIAS PESSOAS MEIBOR 

INFORMADAS, OS CURSOS PROFISSIONALIZANTES Ill\RÃO AO BRASIL MEIBORES TtCNI 

COS E rn5 UNIVERSIDI\DES SAIRÃO PROFISSIONAIS MAIS -cAPACITAOOS" . 

(Nancy Westphallen Corrêa) 

t o que vimos afirmando desde 1972. Mil vezes APOIAOO, ~ 

sidente! 

Irrrãos estejam sempre alegres! Rezem continuamente? 

Em todo o tempo dêem graças a Deus. (São Paulo, 1 Tes. 16-1© 
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Filial: ~ôo Paulo 
01.006 R. Senador Feijó, 158 e 168 
Sõo Paulo Capital . CP 5097 
leh., 32-6890 , 36-2064 
C.G.C. 31.127.301/0006-19 
Inser. Estadual 108.925.120 

EDUCAÇÍ'D E PEDAGOGIA 

- ACOMPANHAf1ENTO PSICOWGICO À PROFESSOFA - Uma experiência 
Therez.inha Lins de Albuquerque----~· -----------------45 ,00 

- ACOMPANHAf1ENTO PSICOWGICO À PROFESSOFA - Seus Rumos 
Therezinha Lins de Albuquerque----------------------50,00 

- ADAPTA(;NJ ESCOlAR - DIAGNÕSTICO E ORIENTAÇÃO 
113ria Helena Novaes-------~-------------------5Q,OO 

- ASPIFAÇÕES À EDUCAÇÃO - O CONDICIONAMENTO lXl MODEW 
Silke Webwer-------------------------------<>5,00 
AVALIAÇÃO EDUCACIONAL - PLANEJAMENTO, ANÁLISE DE rnros - . vol I 75,00 

- AVALIAÇ'NJ EDUCACIONAL - PLANEJAMENTO, ANÁLISE DE DAJXlS - vol. II 
ORGANIZ. Lilia da Rocha Bastos e outros------------------75,00 
CRIANÇA O lAR E A ESCOLA - Pierre Weil----------'---------75~00 

- CRIATIVIDI\DE E PROCESSOS DE CRIAÇÃO - Fayga Ostrcwer·-----------90,00 
- CULTUFA E EOOCAÇÃO BRASILEIRAS - Angelo D. Salvador-----------100,00 
- DESENVOLVIMEN!'O VOCACIONAL E CRESCIMENTO PESSOAL - D. Pelletier e outros-~-100,00 

DEZ MANDAMENTOS NA EOOCAÇÃO - Johannes Grlindell----'-----------40,00 
- EDUCAÇÃO E REFLEXÃO - Pierre Furter-------------------50,00 

EWCAÇÃO E VIDA - Pierre Furter ---------~----------90,00 
ESTFA'ÍtGIAS DE. ENSINO-APRENDIZAGEM - Juan Diaz Bordenave---------~170,00 
ESTUJXlS SOCIAIS - UMA PROPOSTA PAFA O PROFESSOR - Equipe RENOV-------60,00 
CTICA PAFA O SERVIÇO SOCIAL - Natalio Kisnerman . . 5,00 
EVOLUÇÃO MENTAL DA CRIANÇA - Hans Aebli · 5,00 

. EXERCÍ:CIOS PRÀTICOS DE DINÃICA DE GRUPOS E DE RELAÇÕES HUMANAS - vol. I-----.,5,00 
ÉXERC'tCIOS PRÁTICOS DE DINÂMICA DE GRUPOS E DE RELAÇÕES HUMANAS - vol. II--40, 00 

•. EXERCÍCIOS PRÁTICOS DE DINÂMICA DE GRUPOA E DE RELAÇÕES HUMANAS - vol. III-· 35,00 
EXERCÍCIOS PRÀTICOS DE DINÂMICA DE GRUPOS E DE RELAÇÕES HUMANAS - vol. IV---35,00 
Silvino J. Fritzen. 
HISTORIA DA EDUCAÇÃO NO BRASIL - Octaiza de O. Romanelli ~--------,,..40,00 
INTRODUÇÃO AO PROJETO DE PESQUISA CIENTÍFICA - Franz Victor Rudio-----70,00 
JANELA DE JOHARI - Silvino J. Fritzen----------------'-'•~=------50,00 
JUVENTUDE E TEMPO PRESENTE - Pierre Furter 160,00 
MANUAL DE AVALIAÇÃO - REGRAS PPÀTICAS PARA O AVALIAJXlR EDUCACIONAL 
William J. Popham------------------------------i0,00 
MUl'AÇÕES EM EDUCAÇÃO SEGUNJXl McLUHAN - Lauro de O. Lima 40,00 
NATUREZA ros INTERESSES E A ORIENTAÇÃO VOCACIONAL - B. Mattiazzi 45,00 
POR UMA EWCAÇÃO LIBERI'tiDJFA -· Suzana Albornoz Stein 50, 00 
TEORIA EM PRÁTICA ( 5 volumes ) - Madeline Hunter 
vol. 1 - Ensine mais, mais depres»a ! ------------------- 55,00 
vol. 2 - Teoria do reforço para professores 40,00 
vol. 3 - Teoria da motivação para professores 25,00 
vol.. 4 - Teoria da retenção para professores 0,00 
vol. 5 - Ensino para transferência 50,00 

- SERVIÇO SOCIAL DE GRUPO - UMA RESPOSTA AO NOSSO TEMPO 
Natalio Kisnermann----------------------------140,00 

·- GRUPO - INSTRUMENTO DE SERVIÇO SOCIAL - Zélia F. Torres 40, 00 
LlJrA PELA TERRA - Octavio Ianni 120;00 
LlJrA PEW ESPAÇO - Coletânea de sociologia urbana 
Organiz. Eva Aiternam Blay----------------------,------80,00 
SOCIOWGIA NO BRASIL - Florestan Fernandes 30,00 
PARTICIPAÇÃO E TRABALHO SOCIAL - C. A. de Medina 45,00 
PROCESSO CIVILIZATÕRIO - Darcy Ribeiro 120,00 
OS BRASILEIROS - Teoria do Brasil I - Darcy Ribeiro 90,00 
AS AMERICAS E .A CIVILIZAÇÃO - Darcy Ribeiro 220,00 
.NDIOS E A CIVILIZAÇÃO ( OS ) - Darcy Ribeiro 200,00 
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