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1. AGRADECIMENTO 

Esta publicação inicia o volume 4 do Órgão informativo do 

CRB.-8. O que já representa em horas de trabalho, de esforço intelec 

tual e físico por parte da coordenadora-responsável, pouco conta se con 

siderarmos os resultados obtidos. Ressalvadas as exceções, inerentes ao 

processo e naturais, conseguiu-se,sem demagogia,uma divulgação constru

tiva do trabalho desenvolvido por um grupo de profissionais, nem sempre 

devidamente percebido e gratificado pelos colegas. 

Algumas manifestações desinteressadas que chegam até 
... 

nos, 

dão-nos a.lento para continuarmos, na certeza de que estamos 

o dever imposto por nosso juramento. 

cumprindo 

"Prometo tudo fazer para preservar o cunho 

liberal e humanista da profissão de bibliote 

cário, fundamentado na liberdade de investi

gação científica e na dignidade da pessoa 

humana." 

2 . ATA DA TOMADA DE POSSE 

Aos quatro dias domes de janeiro de 1980 as quatorze horas 

e trinta minutos na sede do Conselho Regional de Biblioteconomia -8a.Re 

gião, à Avenida Ipiranga 877, 99 andar, sala 95, teve início a octagési_ 

ma segunda Reunião Extraordinária com o objetivo de eleger a Diretoria 

para o exercício de 1980. Estiveram presentes os seguintes conse1hei 

ros: Cecília Ernestina D' Ottaviano Armentano, Canninda Nogueira de Ca~ 

tro Ferreira, Evanda Aparecida Verri Paulino, Laila Haddad, Maria Iza

bel Gomide Ribeiro IbrçJhim, Maria de l.Durdes Sampaio Cintra de C-amargo, 

Maria Esther Ramos , Vcmia Lando de Carvalho, Marieta Novack. Peixoto San 

tos, Paulo Olail de Carvalho, Eneida Cardoso Sampaio, Josephina Tuma,,-e 

Orlando Francisco Bellagamba Orlandi. Dando início à reunião, a Presi

dente do Conselho durante o ano de 1979, prestou informações sobre o 

processo eleitoral que iria ter inÍcio e indicou o nome dos sesuintes 
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Conselheiros para comporem ê!. Comissão Eleitoral; Orlando Francisco Bel

lagamba Orlandi como Presidente, Marieta Novack Peixoto Santos e Jose

phina Turna. Dn seguida foi dado início à votação para Presidente, em 

lista tríplice, foi realizada a votação secreta, com o seguinte resulta 

do: Cecília Ernestina D' Ottaviano Armentano 9 votos, Carminda Nogueira 

de Castro Ferreira 9 votos , Marieta Novack Peixoto Santos 6 votos , Or

lando Francisco Bellagamba Orlandi 3 votos, Paulo Olail de CarvaTho 2 

votos , Mar'ia I zabel Gomide Ribeiro Ibrahim 2 votos , J osephina Tuma 2 vo 

tos , Eneida C',ardoso Sampaio 1 voto , Laila Haddad 1 voto , Maria de Lour

des Sampaio Cintra de Camargo 1 voto, e um voto em branco. Em face, do 

empate havido, e não constando do Regimento Interno qualquer disposi

ção que esclarecesse ou indicasse o procedimento no caso da espécie, o 

Senhor Pr'esidente da Comissão Eleitoral invocou o Artigo 19 do Regime_!2 

to Interno fo CRB ~ 8, que dispõe: O Plenário do CRB- 8 delibera por 

maioria sir.rrples de voto, cabendo ao Presidente o voto de qualidade em 

caso ele empate. A seguir o Senhor Presidente da Comissão Eleitoral con

sultou individual.mente os presentes, indagando sobre sua concordância 

às aplicações do citado artigo 19, com vista à realização de um segundo 

escrutinio, também secreto, objetivando odesempate. Na ocasião ficou 

decidido que, as duas Conselheiras que obtiverem o mesmo número de vo

tos não participariam da votação; ambas se retiraram para que o Plená

rio discutisse e decidisse. Entre os Conselheiros presentes ap~nas um 

não concordou com nova votação. A maioria apoiou a idéia e nova eleição 

foi realizada apontando o seguinte resultado: Cecília Ernestina D'Otta

viano Armentano 7 votos, Carminda Nogueira do Castro Ferr'eira 3 votos e 

um voto branco. Eleita, a Senhora Presidente Ernestina D'Ottaviano Ar

mentano, decidiu continuar co~ a mesma Diretoria de 1979. Vice Preside_!2 

te: Carminda Nogueira de Castro Ferreira, 19 Secretária:Evanda Apareci

da Verri Paulino, 29 Secretária: Laila Haddad, Tesoureira: Maria Izabel 

Gom..ide Ribeiro Ibrahim. Comissão de Tomada de Contas: Eneida Cardoso 

Sampaio como Presidente, Paulo Olail de Carvalho e Josephina Tuma. Co

missao de Ética Profissional: Marieta Novack Peixoto Santos como Presi

dente, Orlando Francisao Bellagamba Orlandi e Maria de lourdes Sampaio 

Cintra de Carnargo, Conlissão de Fiscalização Profissional: Maria Esther 
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Ramos como Presidente, Vania lando de Carvalho e Dalva 'Iherezinha Lia 

de Souza. Em seguida a Senhora Presidente agradeceu a colaboração de to 

dos, pelo interesse e serenidade com que encararam e estudaram o impas

se havido com o empate na eleição Ressaltou sua inteira concordância 

com o fato de haver sido invocado o artigo 19 do Regimento, que dá sob.§._ 

rania ao Plenário. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião e 

lavra.da a presente ata após lida e aprovada, será assinada pela 

ra Presidente e por mim 19 Secretária. 

Senp.o 

São Paulo, 04 de janeiro de 1980. 

Profa.CBcÍlia E.D 1Ottaviano Armentano 

Presidente CRB - 8/148 

Profa.Evanda A.Verri Paulino 

19 Secretária CRB - 8/1. 273 

3 . RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

Este ano, por sugestão da Senhora Presidente e dos membros 

da Comissão de Divulgação, aprovada pelo Plenário, foi impresso, em se

parata, o Relatório de Atividades do CRB- - 8, enviado a todos os inseri 

tos e organismos relacionados com a Biblioteconomia. 

Em folha anexa foi nüatado o II caso Hospital das Clínicas" 

que , sem d{.Ívida, se tornou uma vitória estrondosa dos métodos de traba

lho adotados pelo CRB - 8: sem manchetes clangorosas, sem ferir pess~ 

as , defender os interesses da classe com atitudes firmes , mas equilibr~ 

das e éticas. Conseguiu-·se em Sãb Paulo o que em outros· Estados e a nÍ-

vel hierárquico mais elevado não foi possfvel: substituir leigos que 

ocupavam o lugar de bibliotecários, num desrespeito total pela Lei 

4084/62. 

A propósito deste caso, a Presidente do CRB -· 8 recebeu a se 

guinte carta: 
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São Paulo, 17 de dezembro de 1979 

Prezado colega, 

O abaixo-assinado de protesto contra a nomeaçao de 

elementos não bibliotecários para exercerem cargos de direção 

técnica no Hospital das ClÍnicas foi entregue a esta Associa

ção em 13. O 2. 79. A APB como intennediária das reinvidicações 

de seus associados, encaminhou ao CRB - 8 docunento acima ci

tado para as providências de praxe. 

Esta associação acompanhou todas as fases do pro

cesso e é agora com satisfação que comunicamos o resultado 

obtido. As indicações foram anuladas voltando seus ocupantes 

para os cargos de Secretária e Assistente Social,respectiva

mente. 

O trabaJho desenvolvido pelo CRB - 8 não soe elo

giável cano também estão de parabéns por mais esta vitória. A 

colega está ciente dos entraves burocráticos e de apadrinh~ 

mento existentes nas reparticões governamentais, portanto, e§_ 

ta vitória está baseada na insistência, persistência e paciê,:Q 

eia para fazer cunprir a lei 4084/62. 

Assim, na certeza de que a APB está correspondendo 

às solicitações de seus associados, subscrevo-me, 

atenciosamente, 

Mercedes Della Fuente 

Presidente 

CRB - 8/ 

Ao Professor Primo Curti, foi enviado o seguinte ofício: 
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São Pau+o, 15 de fevereiro de 1980. 

Ofício n9 24/80 

Senhor Superintendente. 

Temos a honra de vir à presença de Vossa Senhoria, 

para expor como se segue. 

Na administração de seu Ilustre Antecessor foram 

nomeadas em Comissão, duas servidoras não Bibliotecárias, pa

ra a direção de duas Divisões nesse Hospital, que exigiam pa

ra seu comando Bachareis em Biblioteconomia. 

Este ConseTho recebeu um abaixo-assinado de Biblio 

tecários, que surpreendidos com a medida solicitavam da lei 

Federal n9 4.84/62. 

Desde março de 1979, a Comissão de ftica deste Co

legiado tentou uma audiência com o então Senhor Superintende.!2_ 

te, objetivando com uma exposição do caso, fosse corrigida a 

situação, tudo em defesa dos interesses da classe e em conso 

nância com o citado diplornz legal. 

A questão foi permanecendo atê o mês de novembro 

quando,então, tomamos conhecimento pelo Diário Oficial, da 

cessação dos efeitos do Ato que designara as aludidas servido 

raspara o cargo privativo de Bibliotecário. 

Por todo.o exposto, agradecemos a serena e equili

brada, porém firme decisão de Vossa Senhoria, que conduziu o 

caso a bom termo. 

Desejamos assinalar por derradeiro, que este Con

seTho permanece à disposição de Vossa Senhoria, para quais

quer informação porventura desejadas. 

·. 
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saudações. 

CoJhemos o ensejo para apresentanms atenciosas 

Ao 

Professor Ibutor Primo Curti 

DD. Superintendente do Hospital das Clínicas 

São Paulo 

Cecília E. D"Ottaviano Armentano 

Presidente - CRB - 8/148 

A Presidente do Conselho Federal de Biblioteconomia, ao tomar 

conhec:imento do caso, enviou à Presidente do CRB - 8 , o ofício: 

Brasília, 26 de fevereiro de 1980. 

Senhora Presidente: 

Temos a satisfação de anotar o recebimento do ofí 

cio n9 20/80 e seu anexo, a cópia do OfÍcià n9 24/80 dirigido 

ao Dr. Primo Curti, Superintendente do Hospital das Clínicas 

de São Paulo. 

Sentimos o dever de cumprimentar o CRB - 8 na pe.§_ 

soa de sua digna Presidente, pela atuação firme, serena e efi:_ 

ciente em mais este episódio de nomeação ilegal de funcionári:_ 

os sem formação adequada na â:rea de biblioteconomia, para ocu

par cargos diretivos. 

Auguramos que o exemplo de atuação desse Regional 

seja amplamente seguido por todos os nossos Regionais, certo 

de que tais procedimentos só poderão produzir bons frutos em 

favor dos bibliotecários brasileiros. 

Com protestos da maior admiração, 

atenciosamente. 

NANCY WESTPHALEN CORRÊA 
Presidente do CFB 

CRB - 9/8 

Boletim Inform. CRB-8 São Paulo, 4 (1): 8 jan-mar/80 



A Sua Senhoria a Senhora 

CECILIA E. D I OITAVIANO ARMENTANO 

MD Presidente do 

Conselho Regioaal de Biblioteconomia - 8a. Região 

Avenida Ipiranga, 877 - salas 93/95 

01000 - São Paulo - Capital 

4. SEMANA NACIONAL DA BIBLIOTECA 

Persistem os incovenientes ápontados na proposiçao apresenta

da pela redatara deste B.I. no V Congresso Brasileiro de Biblioteconomia 

e Documentação, em 196 7 . 

Aprovada então, por unân:unídade, a mudança da data, até hoje 

nao foi concretizada essa aspiração das entidades encarregadas da promo

çao - associações de classe e escolas. 

Por isso, mais t.nna vez , teremos a comemoraçao de 12 a 19 de 

março com destaque para o Dia do Bibliotecário (12 de março). 

O CRB - 8 elaborou um programa de Visitas e de palestras a se 

rem feitas por todos o Membros Conselheiros. 

A Associação de Bibliotecários Sãocarlenses(A.B.S.) e a Esco

la de Biblioteconomia e Documentação, com a colaboração do Grupo de Di

vulgação e Valorização Profissional(da A.B.S.), do SENAC e da União CÍvi 

ca Feminina, elaboraram em extenso programa de atividades, visto que, em 

São Carlos, se comemora simultâneamente a Semana Municipal da Biblioteca 

(Lei 4496/62). I.:entre as atividades que no próximo B. I. diw1ga:eemos., 
"-' 

destaca-se a Aillla Inaugural da Escola de Biblioteconomia e Ibcumentaçao, 

proferida no auditório do SENAC, pelo Professor Má.rio Tolentino e a pa

lestra da professora Cecília Ernestina D I Ottaviano Armentano, Presiden

te do CRB - 8, proferida durante a Sessão Comemorativa da câmara Munici

pal de São Carlos. 

Solicitamos às Bibliotecas e entidades que, porventura, hajam 

programado atividades durante a Semana, o favor de nos enviarem suas p~ 

gramaçoes que divulgaremos>prazerosamente, no próximo B. I. 
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5. PAGAMENTO DE ANUIDADES 

Embora já tenha sido divulgado no n9 4 do B.I., 1979, repeti 

mos o aviso: 

De acordo com a Lei n9 4084/62 e o Decreto n9 56725 que a~ 

gulamenta, a anuidade devida ao CRB deve ser paga até 31 de março. ApÓs 

essa data, sobre a importância fixada pelo ConseTho Federal de Bibliot~ 

conomia, incidirá a multa de 20% (Cr$ 196,20 - até 30 de al:i>ril). 

6. PESQUISA DA A.P.B.E.S.P 

A Associação Profissional dos Bibliotecários do Estado de 

São Paulo está distribuindo um extenso questionário entre os bibliotecá

rios da 8a Região abrangendo dados pessoais, formação, atividade profis

sional, renda/sa!.lário e mercado de trabaTho e atividade associativa. 

Concitarnos nossos colegas a responderem ao referido questionf 

rio com a maior brevidade possível: nenhum trabaTho sério, de cwlho cien 

tífico, poderá ser desenvolvido em nosso setor profissional, se não for 

fundamentado na análise diagnôstica da realidade. 

Mestre Edson Nery da Fonseca ficará, não temos dúvidas , mui to 

satisfeito se provannos;,na prática,que ele não tem razão quando afirma 

que bibliotecário não lê, e nem responde a questionários ... 

Colaboremos, pois, com os trabaThos dos jovens colegas da 

A.P.B.E.S.P. 

Em editorial de seu Boletim "Biblioteconomia 79", a A.P.B.E.S 

P. conclui que as várias atividades desenvolvidas durante esse ano mos

tram que os bibliotecários começam a se preocupar definitavamente com su 

a função social: 

" ... podemos constatar que os bibliotecários come

çam a se comportar como urna categoria profissional,com seu 

papel social, sua formação, seu posicionamento junto a outras 

categorias e classes sociais. No entanto, constatamos ainda, 
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que urna longa caminhada é necessária para que os bibliotecá

rios se unam, leiam, discutam, participem, assumam sua pro

fissão e seu papel social na realidade brasileira. Constata

mos que temos que sair da acomodação profissional, da sub

missão, da visão estreita que o bibliotecário é um reles bu

rocrata. Temos que ter consciência que o trabalho com infor 

mação é a base do todo o desenvolvimento: social, cultural, 

científico e tecnolÓgioc, e que portanto, temos um papel so

cial a cumprir e que se não o fizermos, alguém fará. 

Que 1980 possa ter um balanço que não caiba num 

Boletim e que os bibliotecários traduzam no concreto as pre~ 

cupações que já manifestam}' 

7. A DESVALORIZAÇÃO IX) CRUZEIRO E O LIVRO 

O problema do preço des livros é também uma preocupação, e 

grande, dos profissionais da Biblioteconomia, 

Há tempos atrás,o D3putado Da.so Coimbra tornou-se porta-voz, 

dessa preocupação, defendendo no Congresso a necessidade de o G::>verno 

rever o problema dos preços dos livros cujo acesso está aberto apenas a 

alguns poucos privilegiados. 

Quantos de nossos milhões de estudantes se podem dar ao lu

xo de adquirir todo o material didático e os livros escolares? 

O trabalho desenvolvido pela FENAME ou pela PRODELlVRO( sem 

toma:rnos partido na disputa que surgiu entre essas duas entidades) é al 

tamente elogioso,.mas a falta de bibliotecas escolares, legalmente ins

taladas nas escolas (e não,nas bibliotecas pÚblicas), não permite que 

as finalidades a que se propõem as duas entidades passem de utopias; a

tingem-se, quando mui to, algumas metas quantificáveis ..• 

O livro continua sendo em nosso País um investimento eleva

do e de retomo lento ou nulo quanto ao capital aplicado,quer nas edit~ 

ras, quer nas bibliotecas: nas editoras , pelas vendagens limitadas ; nas 

bibliotecas, pelo abandono a que são votados os acervos, sem pessoal 
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qualificado para os tratarem e divulgarem. 

Enquanto o bibliotecário for considerado "um luxo" por Se~ 

tários da Educação( !!!) o problema do liVID e de sua utilização ten 

derá a agravar-se já que necessita, para sua solução, de integral apoio 

dos poderes pÚblicos, desde a edição ao uso pelo leitor. 

A recente rnaxidesvalorização da taxa cambial tem, inevita-

velmsnte, de se fazer sentir no comércio de livros, principalmente nos 

:importados. A elevação da unidade-padrão nesse campo, o dólar-livro, e 

as minidesvalorizações bimensais do cruzeiro têm, restringido o consu

mo do livro importado, cujo preço o torna inacessível ao comprador in~ 

vidual. Contristado, com "água na bÔca", o leitor interessado "vê os li:_ 

vros e deixa~os no balcão" (citamos por experiência própria, as declar~ 

çoes de Cláudia Monteil, da Livraria Francesa, ao repórter do jornal 

O Esta.do de São Paulo) . 

"Nenhum país se basta culturalmente". 

Enio Guazelli, da Ll.vraria Pioneira, 
~ 

ve 

com pessimismo as medidas cambiais sobre o comércio livreiro 

e acredita que "vai haver um impacto bastante forte" sobre u 

maamercadoria que não dá status, ao contrário do whiskey e 

outros supérfluos que, apesar do aumento dos preços, conti

nuam a ser vendidos. Mas Guazelli defende com veemência a im 

portação: "O que se importa em livros é uma importância tão 

mínima, que poderia ser subsidiada. O que se importa reflete 

no que o Brasil paga em royal ties sobre know-how, que ê o 

preço da ignorância". 

8. A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE sAo 
PAULO E O SERVIÇO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS 

O Secretário Municipal de Cultura, o intelectual Mário Cha

mie, pelo amparo e atenção que tem dedicado ao setor de Bibliotecas , me 

rece a gratidão e o aplauso da classe bibliotecária . 

.?rofundo conhecedor do problema do livro e consciente da fun 

ção social da biblioteca,º Mário Chamie, desde o início de sua gestão, 
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tem dedicado especial atenção aos progrâmas apresentados pelos bibliot~ 

cários municipais 1dando-lhes todo o apoio possível1 de forma a que novas 

bibliotecas-ramais ou sub-ramais sejam instaladas, de preferência em 

bairros periféricos . Salas de leitura e pesquisa, programas culturais e 

de lazer, cursos de educação permanente ede alfé;lbetização, elaborados 

pelos bibliotecários municipais,sob a direção entusiasta e dinâmica de 

May Brooking Negrão, recebem integral apoio por parte do SecretáriQ Mu

nicipal de Cultura. 

Durante as férias, foram executados diversos programas, esp~ 

cialmente pelo Departamento de Bibliotecas Infanto-Juvenis, visando pro 

mover um amplo rnovirrento educativo na área artístico-cultural para cri

anças e adolescentes. Foram apresentadas peças de teatro, teatro de bo

necos ,filmes, atividades de artes plásticas, tardes literárias, hora do 

conto e filatelia: 

A peça "Aonde vai Serelepe" foi levada a quatro 

bibliotecas, situadas em Vila Formosa, Mooca, Perus e Guaia

nases, enquanto o teatro de bonecos com as peças "Primavera'' 

e "Tá lá Dentro" alegrou a criançada de Vila Prudente, Vila 

Maria, e Cruz das Almas, além de outraa dez escolas munici

pais, de primeiro lugar. 

De especial importância foram "Tardes literárias 11
, que cont~ 

ram comapresença de escritores de literatura infanto ... juvenil, 

em cerca de sete bairros. 

Além dessa diversificada programação, que visou 

acima de tudo, estender aos bairros periféricos dB São Pau

lo as manifestações artísticas e culturais dedicadas à cri~ 

ça no período de férias, a Biblioteca "Monteiro LDbato", na 

rua General Jardim foi palco de inúmeros eventos específi

cos, corno os encontros de filatelia, que, com exposição de 

selos, palestras e concursos, visaram despertar na criança_o 

interesse pela coleção de selos. 

Também na "Monteiro LDbatol! houve a "Hora do 

Conto na Praça", com a colaboração de pessoas idosas que go_§_ 
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tam de contar estórias, escritores convidados e interessados 

na atividade, além dos funcionários da unidade. Dramatizaçõ

es e recursos audiovisuais foram .utilizados. para maior envol:_ 

virrento do pÚblico infantil. Na praça onde se localiza a bi 

blioteca, realizaram-se os jogos tradicionais: cabra cega, 

barra manteiga, lenço atrás , pular corda, etc, e pintura a 

dedo, can estímulos musicais . 

Além de todas estas atividades, a Secretaria te~ 

se preocupado em instalar sub-ramais em bairros periféricos. 

A Última unidade a ser instalada foi a de Pinheiros com um a 

c..Brv~ inicial de 4 mil volumes, com salas para leitura, pes

quisa, conferências, programas de lazer, datilografia e 

PAF - TV. 

A próxima, sera instálada em S. Miguel Paulista. 

9. BIBLION()DULD: UM ESTfMULD À LEITURA 

O professor Martinho de Carvalho, assessor de c52 

municação da Funarte e antigo diretor do Departamento de~ 

tura do Rio, desenvolve um móvel - o blbliomÓdulo - que pod~ 

derâ ser utilizado para.quaisquer fins bibliotecários de pe

quenas proporções, com capacidade para 400 volumes e de fá

cil locomoção. Segundo o professor, a finalidade maior do bi:_ 

bliomÓdulo "é a de incentivar a leitura nas regiões menos f~ 

vorecidas que não contam com bibliotecas, além de proporcio

nar, nos grandes centros, o aproveitamento de espaços meno

res para a criação de uma biblioteca, sempre renovada". 

O bibliomÓdulo será fabricado nas medidas de 

l,30mxl,34m, podendo ser instalado em um canto da sala. Aber 

to, tem seis bandejas para abrigar os livros e outras duas 

bandejas_ que serão usadas em sistema de rodízio das obras :to 

das ficam inclinadas de forma a permitir aos leitores consul:_ 

tar os volumes sem tirá-los do lugar. Não há necessidade de 

fichas bibliográficas . 
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Una listagem do acervo e as bandejas inclinadas facilitarão 

a procura dos livros. 

O móvel vai custar à prefeitura de cada municí

pio, e~ conjunto com o Órgão local de Educação e Cultura, 

130 mil cruzeiros, incluindo obras didáticas e 

de autores nacionais , 

litêrârias 

"Essa quantia - diz o professor - é irrisória, 

caso fôssemos montar uma biblioteca de 400 volumes. O espa

ço. seria muito maior e não teríamos a certeza de que o ace.!: 

vo estaria sendo renovado, o que vai acontecer sempre devi

do ao sistema de rodÍzio do bibliomÓdulo." 

O professor Martinho idealizou o bibiiomóa.ulo 

durante sua gestão do :cepartarnento de Cultura do Rio. Como 

a biblioteca do :cepartamento estava sendo parcialmente aban 

danada pelos lei tores e não se sabia a que atribuir a causa 

ele constatou que o acervo estava "desgastado" e que nos Úl 

timos seis anos nao era renovado, 

"Foi quando surgiu a idéia: como manter um acer 

vo atualizado, sem maiores gastos? Planejei o móvel e de

pois.de desenvolvê-lo eu o mostrei ao secretário de Educa 

ção do Rio de Janeiro, Arnaldo Niskier, que o considerou um 

benefício para a edição permanente". 

Vários Estados já manifestaram interesse em ad

quirir o móvel, corno Paraná e Espírito Santo, além do Rio 

de Janeiro. Segundo planejou o professor, a quantia ideal 

para uma biblioteca de ampla diversificação, se basearia na 

aquisição de dez móveis , um total de quatro mil volumes fi

xos o 

A Securit fabricará o bibliomódulo, com um sis

tema de fechamento a cadeados, o que proporcionará seguran

ça inclusive em longas viagens, permitindo o transporte de 
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livros sern riscos de extravias. 

( Transcrito do jornal O Estado ·de São Paulo) 

10 . SEMANA IX) SEBO 

U.rna iniciativa interessante, que merece divulgação, foi.le

vada a efeito em janeiro p. p. em Florianópolis: a V Semana do Selo, 

prorrov,ida pela Livraria Lunardelli 1 para estimular o hábito da leitura 

ent:ce os catarinenses . 

Como esse hábito encontra obstáculos sérios principalmente 

no preço atual do livro, os promotores expõem à venda bbras raras e e 

dições antigaB, por preços antigos e ainda com descontos especiais. 

Vendendo essas obras de real interesse (este ano foram ofe 

recidos mais de 20 mil volumes) a preços mui to baixos, há uma procura 

enorn~:. poP parte do pÚblico lei tor1 que aproveita a oportunidade para 

a.dquh·ir boas obras a preços acessíveis. 

11. JORNAL PARA CRIANÇA 

A Livraria "Faz-de-con-ta11 , instalada na rua Peixoto Gomide 

1492, já me:r:1eceu uma nota em nosso Boletim, pelas atividades que de

senvolve junto ao pÚblico leitor infanto-juvenil,funcionando como uma 

seção de Biblioteca. 

Agora, mais uma novidade: o jornal "Faz-de-conta", mensal, 

só para crianças, com notícias sobre música,discos, cinema, livros, . . 

TV, passeios e brincadeiras. Impresso em off-set, vai contar com a co 

laboração de jornalistas e outras pessoas que normalmente escrevem so 

bre crianças em jornais de a<fiultos • 

12 . HUMOR NA BIBLIOTECA 

Para comemorar os 25 anos da Biblioteca PÚblica de Curiti

ba., a Secretaria de Cultura e Esporte do Paraná, promoveu um O::íncurso 

de Cartuns. 

Foram inscritos 238 trabalhos, tendo sido selecionados 47, 
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por uma Comissão Julgadora da qual partici:p::>u o escritor -Fernando Sabi

no . P-Ds dez melhores foram entregues prêmios de lo mil cruzeiros. 

Os 47 trabalgos selecionados foram publicados pela Editora 

Codecri, em co-edição com a Secretaria de Cultura e Esporte do Paraná. 

L3. III SEMINÁRIO NACIONAL DE SISTEMAS. MI

CROGRÁFICOS 

A Universidade Federal de Minas Gerais promoverá, em IBelo 

Horizonte, o III Seminário Nacional de Sistemas Micrográficos, confor 

me votação dos participantes no Seminário anterior, realizado em outu

bro passado, na cidade de Salvador, BA. 

O evento será realizado no auditório da Reitoria da Univer

sidade ,nos dias 7 , 8 e 9 de maio próximo; no dia 6 , serão ministrados 

dois cursos pré-seminário. Contará com a colaboração da ASSOCIAÇÃO NA
CIONAL Iú MICROFILME - MINAS GERAIS, com a participação de ilustres 

conferencistas do meio micrográfico nacional e também com o apoio dos 

fabricantes de equipamentos e produtos micrográficos - COMMOCROMATION, 

KODAK, REMINGI'ON,3M - além de empresas de serviço e profissionais de 

Belo Horizonte. 

A programação, que está sendo elaborada, incluirá: 

Cursos pré-seminário(ccm duração de 8 horas e direito a cer 

tificado ): 

1. Introdução aos Sistemas Micrográficos 

2 • Introdução aot: Sistemas COM' S ( Computer Out Put Micro

f ilm) 

DemoRs•tração de equipamentos através de "Show Room" 

Visita técnica a Centro(s) de Microfilmagem de Belo HOrizon 

te. 

Abordagem de todos os aspectos atuais da Microfilmagem no 

Brasil, com debates no final das conferências. 

Jantar de congraçamento. 

Condução especial para o Seminário. 
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TAXPS DE INSCRIÇÃO 

SEMINÁRIO C"'URSOS PR"f::-Seminário 

Até 10/04/80 - Sócios ANM: Cr$3.600,00 1. Introdução ao Siste

Não Sócios: Cr$ 5.000,00 mas Micrográficos: Cr$ 

ApÓs 10/04/80- Sócios ANM: Cr$ 4.300,00 500,00 

Não Sócios: Cr$ 6.000.00 2.Introdução ao Siste

ma COM'S: Cr$1.ooo,oo 

Maiores esclarecimentos poderão ser obtidos na UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE MINAS GERAIS - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 

CAIXA POSTAL. 16 21 

TELEFDNES (031)441-5141 e 441-0066 RAMAL 288 

30 000 - BELO HORIZONTE - MG. 

14. VI- JORNADA SUL-RIOGRANDENSE.DE B.D. 

A ser promovida pela Associação Sul-Riio-Grandense de Biblio 

tecários, em Porto Alegre, de 22 a 25 de juTho, de 1980. 

A jornada tem por finalidade a troca de experiências entre 

os profissionais, adquiridas no desempenho de suas funções. visando a

prlllorar os bibliotecários em benefício do usu&i9. 

O temário oficial ê o seguinte:-

Tema Central- "Biblioteca e informação a servi

ço do usuário." 

Tema 1. 

Tema 2. 

Tema 3. 

Estudo e treinamento de usuÂrios 

Serviços de atendimento ao usuâ

ric 

Estrutura organizacional de bi

bliotecas 

Serão admitidos, para a sessão de teJIBs livres, quaisquer 
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traball1os que versem sobre assuntos de interesse da Biblioteconomia.e do 

2urnentação . 

A apr,esentação dos trabaThos deverá obedecer à norma técnica 

brasileira NB - 61. Exige-se datilografia em ~quina elétrica IBM, esfe

ra Letter, Gothic; Papel branco formato A - 4, margens: nas foThas ímpa

res-margem esquerda 3 cm e na direita, superior e inferior 2,5cm; nas f.52 

Tuas pares, margem direi ta 3cm e na esquerda superior e inferior 2, 5cm ; 

os espaços interlineares, no texto espaço 2 e nos resumos, notas de roda 

pé e citações textuais espaço 1. Os trabaThos devem ser acompanhados de 

palavras-chave para fins de indexação. 

O prazo de entrega na sede da ARB ence~a a 15 de abril. 

15. PESQUISA E BIBLIOGRAFIA 

No Suplemento Cultural de O Estado de São Paulo, de 2 de~ 

ço,p.p., p. 7. Leila Novaes apresenta um pequeno mas judicioso artigo so

bre 11Pesquisa e bibliografia". Apresentando um comentário de E. Garfi

elcl, Presidente do ISI (Insti tute for Scientif ic Infonnation) , sobn:: o ~ 

so do Current Contents, Leila transporta os pontos por ele discutidos p~ 

ra nosso meio universitário, e, entre outras, faz as seguintes 

çoes:-

afirma 

"Indiscutivelmente, a pesquisa depende da exis

tência de boas bibliotecas, com farto número de 

livros, de publicação recente e com um número"Ô 

t:uno" de coleções corrrp·letas de periódicos. IB-
✓ 

pende da existência, nas bibliotecas, de uma e-

quipe de bibliotecârios de referência, cuja im

portância nunca será demais ressaltar". 

Pela divulgação dada ao assunto, através de um Órgão bem con 

ceituado nos meios intelectuais e de grande penetração, Lei la merece nos 

sos aplausos. 

16 . NOVO SISTD1A DE EDIÇÃO 

A Companhia Honeywell acaba de lançar, na França, um novo 
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sistema de edição de fonnulários contínuos de computador, capaz de impri 

mir 18 mil linhas por minuto. O sistema PPS (Processador Satélite de Pá

ginas) é autônomo e trabaTha pelo processo não-impacto, a partir da lei

tura de fitas magnéticas processadas por computador. 

17. CURSO SOBRE CONSERVAÇÃO IX)CUMENTAL 

O Professor Aloisio MagaThães, Presidente da Fundação PrÕ-M~ 

mória, inaugurou o Curso, no dia 18 de março p.p., nroferindo palestra 

sobre "A Memória Nacional'', no Museu Paulista, onde foi instalado o Labo 

ratório de Conseryação e Restauração. 

A pranoção do Curso, bem como a instalação do Laboratório,d~ 
... 

vem-se as atividades desenvolvidas pela CORLIIX)SP - Coordenadoria de Co~ 

servaçao e Restauração de Livros e Ibcumentos do Estado de São Paulo, do 

IPr. 

A Fundação PrÓ-Memória, que coordena as atividades do antigo 

IPHAT\J, vai exercer sua ação na área da arquitetura, da arqueologia, . da ~ 

tnografia, da atividade popular, do artesanato indígena, do arquivo, da 

iconografia brasileira, do fazer do homem brasileiro, seus hábitos e 

costumes, suas invertções tecnológicas - bens culturais que por 

frágeis, correm o risco de serem abafados pelo desenvolvimento. 

serem 

Os bibliotecários, como os arquivistas. poderão prestar à Fun

dação uma valiosa colaboração. 

Quando percorremos algumas qibliotecas pÚblicas do Estado de 

São Paulo encontramos preciosas raridades bibliogr~ficas ínteiramente en 

tregues às traças. . . Será ótimo se o douto Professor AloÍsio MagaThães 

se lembrar dos bibliotecários como seus colaboradores. 

18. I - ENESB 

Promovido pela Associação Profissional dos Bibliotecários do 

Espírito Santo, a mais jovem agremiação da FEBAB, realizou-se, de 12 a 

14 de março, no Audi tó:riio do Edif Ício Fábio Ruschi , 1 o I Encontro EspÍ-· 

rito-Santense de Bibliotecários. 

Conferencistas especialmente convidados versaram o tema "O 

Bibliotecário e sua Importância na Sociedade". Estive~am presentes( por 
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orderrt cronológica de apresentação), Carminda Nogueira de Castro Ferreira, 

pela FEBAB: Emir Suaiden, pelo INL· Nancy Westephalen Corrêa,pelo CFB. 

Falaram também outros profissionais bibliotecários sobre as 

atividades que vêm desenvolvendo em seus cargos e profissionais de ou

tras áreas que deram valiosos testemu:nhos pessoais sobre a importância 

da atuação dos bibliotecários no processo de desenvolvimento dos órgãos 

em que atuam. 

A organização do evento esteve impec~vel e os resultados de 

uma campanha maciça dos Órgãos da Comunicação locais (jornais, r.§°dio,TV, 

propa.ganda visual) fizeram-se sentir imediatamente: sensibilizadas, as· 

autoridades do governo estadual fizeram declarações de publico que virão 

beneficiar a classe muito em breve. 

A dinâmica presidente da APBES, Isabel Christina Louzada, e 

sua entusiasmada equipe estão de parabéns. 

19. BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SOROCABA 

A gestão do Prefeito Theodoro Mendes vem sendo caracteriza

da por uma série imrortante de atividades culturais, devidas certamente 

à escoD1a judiciosa do titular da Secretâria de Educação e Saúde, o an

tropólogo Professor Luiz Almeida Martins Filho. Constantemente P,Odemos 

ler nos grandes jornais sobre medidas efetivas) e não apenas planejadas, 

no sentido de preservar as tradições culturais da cidade e de seus bair

ros característicos. 

Durante as comemoraçoes da Semana Nacional dct Biblioteca. ti 
✓ 

verros a oportunidade, de a convite da Assessora Cultural Maria Isolda Si -

chT.entaler e do Chete da Secretaria Claudinei César Lago, proferir uma 

palestra alusiva à data na Biblioteca Municipal, há pouco inaugurada. 

Contar o que vimos nessa Biblioteca dará uma pálida ideia 

do que~ em pouco tempo foi conseguido, Além da observância da Lei 

4084/62 (a Biblioteca conta com os serviços de duas bibliotecárias), des 

de o acervo as instalações tudo nos dá uma satisfação enorme pois nos mÍ 

nimos detalhes se pode observar a preocupação em Dreservar a memória da 

urbe em seu conjunto. 
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Os projetos do Professor Luiz J:1arins sao dignos de todo o a

poio das lideranças de Sorocaba: Gostaríamos muito de poder participar 

da inauguração das novas instalações da Biblioteca que o Secretário de 

Cultura imagina,visando a educação integral das crianças e dos jovens de 

sua terra natal, no jardim da atual biblioteca ... 

Sorocaba está de parabéns e é pena que seu exemplo não seja 

seguido nos milhares de municípios brasileiros que ainda não possuem uma 

biblioteca pÚblica como "força em prol da educação, da cultura, da info~ 

mação e como instruinento indispensável Dara promover a paz e a compreen

são entre os povos e as nações" (UNESCO) . 

20. DEPOIS DA EXPLOSÃO DOCUMENTÂRIA 

pensou-se que a solução estaria nos Centros de Processa 

mento de fudos . Acontece que se deu agora a explosão. . . dos C. P. D. ! 

Dai, a aparição de um periódico especializado, em Weston, 

U.S.A. - futabase Reference - inteiramente dedicado'ª referenciação de 

publicações, artigos, bibliografias, estatísticas, notícias, etc. sobre 

C.P.D. 

Os interessados na publicação poderão solicitar infonnações 

ONLINE, Inc. Dept. 1B 

11, Tannery La. 

Weston - Ct. 06883 - U.S.A. 

21. MERCADO DE TRABAIRO 

I • 

O assunto que tanto tem preocupado as entidades de classe 

não aflige apenas-os bibliotecários 

Assinado por Whashington F. Mathias Joi publicado no jornal 

O Estado de São Paulo, de 23 de março p.p., o seguinte artigo, que trans 

crevemos para oonstatannos a similaridade de situações e enfoques: 

"EM SP, 10 MIL ENGENHEIROS SEM EMPREGO" 

Washington F. Mathias 

Residem atualmente, no Estado de São Paulo, cer-
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ca de 65.00 engenheiros. Des·te total, uns 10.000 

estariam desempregados ou subempregados. nu seja1 

cerca de 15% desta força-de·~trabaTho, de n:Ível 

superior, não estaria sendo utilizada, Isto sig= 

nif ica lfilB perda irrecuperável para o Pafo , em 

termos das horas não trabalhadas. Para não falar 

do problema humano de cada profissional, que pr~ 

cura seu erriprego por meses seguidos sem o-encon

trar. 

· Es·te elevado n.í vel de desemprego e :;ubemprego , 

na categoria dos engenheiros , a ser'em válidos os 

d.1.dos disponíveis, reflete em v&>ios fatores, 

Em primeiro lugar, tivemos a própria massifica

ção que tem ocorrido no ensino de engenha:r,ia, As

sistimos na década que passou, a uma ve:roadei

ra proliferação de escolas de engenharia, 1ui

tas, inclusive. sem a necess&>ia estrutura para 

formar profissionais competentes, Nà'.o houve, t~ 

bem, a preocupação com o planejamento da oferta 

em cada especialidade, 

Em segundo lugar, tivemos a oferta de emprego no 

ramo de engenharia, que tem crescido bem menos 

no Brasil do que seria raz0c1vel esperar, Isto re 

flete, é claro, a desaqeleração por que passa a 

economia do país. Porém, é este ê o fato crucial 

é fruto do desajuste estrutural provocado pela 

importação indiscriminada de tecnologia, O pro

cesso de mudança tecnológica corresponde, em es

sência, à resolução de problemas , 

É preciso :formular as perguntas e cria:r as res ·

postas, mesmo que parciais, E como não há uJn prs::_ 

cesso autônomo de criação e/ou de adaptação tec

nológica, as empriesas não têm condições de errip~ 

gal'.' engenheiros , Que são profissionais ca:t'OS ,mas 
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que podem render muito mais para as empresas e 

para o País. 

A solução do problema envolve componentes de cur - ~ 

to e de longo prazo. No curto .prazo, o importan

te ê empregar o recém-formado e o engenheiro de

sempregado. Este parece ser, em parte, um probl~ 

ma de informação. É preciso que os canais de co

municação existentes sejam ativados e novos se

jam abertos, Os Órgãos da classe, como o Institu 

to de Engenharia, o Sindicato dos Engenheiros e 

o próprio CREA, podem criar (ou ativar) Departa

mentos de Empregos que sejam atuantes . 

Num prazo longo, a sdüução pode ser urna verdadei:_ 

ra política de substituição de tecnologia. Pois, 

somente a criação e/ou adaptação de produtos e 

processos ê capaz de gerar oportunidades de no

vos empregos. 

E somente produtos e processos próprios ê que s~ 

rão capazes de garantir, ao País, a necessária 

capacidade competitiva no Exterior. Deste modo, 

a absorção prévia dos nossos recursos humanos 

qualificados é que vai gerar a vantagem competi

tiva no Exterior e nao vice-versa, como se costu 

ma afirmar.)) 

Se trocarmos a palavra "engenheiro" por "biblio

tecário," o artigo serve para nossa classe. Apenas a solução ( a prazo 

curto ou longo) em nosso caso, está essencialmente nas mãos de um Secre

tário de Educação que reconheça, por haver na infância sentido sua fal 

ta, a biblioteca escolar como Órgão de apoio imorescindÍvel a todos e 

quaisquer programas educativos. 

Ihtegrada no contexto curricular da escola, a biblioteca es

colar deve fornecer toda a espécie e tipos de materiais essenciais à ob 

tenção dos objetivos dos currículos, satisfazendo, ao mesmo tempo, ~os 

interesses, necessidades, aptidões e objetivos dos próprios alunos. 
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Par.=i. administrar uma biblioteca deste tipo não se poderá improvisar pe.§_ 

soal ou aproveitar mão-de-obra incapacitada para outras funções: o bi

bliotecário tem seus direitos assegurados por Lei nesse caso. 

E se apenas nos milhares de estabelecimentos de ensino de 

nosso Estado a Lei fosse observada
1
as 9 Escolas de Bililioteconomias de 

S§.0 Paulo poderiam continuar preparando cuidadosamente técnicos capaci

tado:::) que nem em dez anos teríamos mercado de trabalho saturado, , • 

22. BfBLIA NA FRENTE 

O cat~logo das traduções mundiais, o Index Trans.lationum, 

de:rnonstra que a Bíblia lidera o campo com maior · número de traduções , ve~ 

cendo de longe as obras de Lenine, Mao e Shakespeare com 286 traduçôes. 

E por falar em Bíblia .••. 

23. FAÇA UM CARTAZ ••• 

e coloque-o em sua biblioteca., orientando sobre a leitu 

ra da. B'.Íblia ••• 

• • • quando Você estiver triste, .,. Leia os SaJmos 33=40-42-43-

51; Jo llJ-; Mt 6 ,19-34; Flp 4 • 

. • • quando os anugos falham - Leia os SaJmos 26 e 35; Mt 10 

Lc 17; Rom 12. 

, .• quando estiver desanimado - Leia o Salmo 2 3; Mt 5 , 4; Jo 

•.. quando precisar de paz interior - Leia os salmos 1-4-85; 

I..c 10. 38-·42; Rom 5 ,1-5; Col 3 ,15 . 

. . . quando se sentir sõ .,.. Leia os saJmos 22-42'<"'55; Hebr• 13 ,5 

, .• quando necessitar de orar - Leia os salmos 4-6-20--22-25-

42; Mt 6,5·-15; Lc 11,1-3; Jo 17 . 

.•. quando estivet enfermo - Leiá os salmos 32,..38-41,2-4-91; 

Mt 26,39; Rom 5,3-5 . 

• , .quando es-tiver af'lito - Leia os saJmos 2-16,..31=34=37-38-

40~139; Mt 11.28-30; Jo 14,1-4. 
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••• quando estiver cansado - Leia os salmos 6-27-55-60-90; 

Mt 11,28-30; Gál 6,9 . 

... quando estiver ale[sre - Leia os salmos 97 e 99; Flp 4; 

Lc 1,46-56 . 

. .• e para agradecer - Leia os salmos 65-84-92-95-100-103-

116-136-147; I Tess 5,18. 

24. SEMANA NACIONAL DA BIBLIOTECA .2M 

SÃO CARLOS 

Sessão Solene Comemorativa, na câmara Municipal de São 

Carlos, em 17 de março de 1980. 

Discurso da Presidente do CRB-8. 

SENHOR REPRESENTANTE DO PREFEITO MUNICIPAL DE 
SÃO CARLOS 

SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, SENHORES VEREADORES, 

SENHORA DIRETORA DA ESCOLA DE BIBLIOTECONOMIA, SEI\THORA PRESIDENTE DA AS

SOCIAÇÃO SAOCARLENSE DE BIBLIOTECÁRIOS , Al)TORIDADES , COLEGAS , ALUNOS DA 

!ESCOLA DE BIBLIOTECONOMIA, SENHORAS E SENHORES. 

Na qualidade de Presidente do ConseTho Regional de Biblioteco-

nomia 8a Região, há muito devo uma visita a esta cidade , para sent.Í-los 

de perto e dizer da minha gratidão a todos solicitar que continuem não só 

na carnpanhà evolutiva do profissional bibliotecário, na obtenção de apo~ 

iodas autoridades, através do reconhecimento incondicional do livro e 

da biblioteca, como fatores básicos ao processo de desenvolvimento sóci~ 

econômico do país, mas principalmente na obtenção de lIDl congraçarnento 

sempre maior, pois somente uma classe lIDida, lutando pelos mesmos ide-

_Ais, chegará a se impor definitivamente na sociedade, 
O convite de Sua Excelência Dr, EKfLIO YEBF,~ Digníssimo Presi 

dente da câmara M1IDicipal de São Carlos, para proferirmos palestra no ho

rário reservado ao expediente da Sessão Ordinária desta Casa, foi por nós 

dceito com grande satisfação, pela oportunidade que teremos de nos diri

gi!? às autoridades aqui presentes e· aos bibliotecários desta cid'?-de, que 

tanto têm dignificado a classe, pelo elevado nível profissional e pelo es 

pírito combativo que têm demonstrado em favor da profissão e de seus Or

gaos Dirigentes. 
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Agradecemos as palavras de nossa Vice.,..Presidente, Sra. Carmin_;; 

da Nogueira de Castro Ferreira, queJalém da grande cultura trazida da Pf 

tria-Mãe e no dom da palavra que Deus lhe deu, apresentou.,-nos gentilme~ 

te, acrescentando qualidades que s;Õmente uma grande companheira pode 

ver. 

Garantimos, temos feito o possível para bem executara penosa 

função de Dirigente de Classe, fazendo com que se cumpra a Léi, induzin

do os bibliotecários que ampliem seu campo de atuação, através de uma 

fonnação mais aprimorada, que se firmem dentro do contexto cient:i'fico, 

tecnológico e social de nosso país, para que sejam respeitados como me

recem. 

Reafirmamos o que disse Clêa Dubeux Pimentel "A biblioteconomi 

a é uma profissão altamente complexa e sofisticada e um bom trabalho exi 

ge a utilização de muitas variáveis. O bibliotecário deverá ser a peça 

fundarnental na organização de uma coleção bibliog.r,áfica e de serviços de 

Informação. A nossa profissão está minada por toda sorte de infiltraçª

es, com,graves consequências para os bibliotecários recém-graduados, que 

pretendem disputar o que conseguiram por direito adquirido". 

Por essa razão,exigimos o cumprimento efetivo das disposiç3es 

legais que regem o exercício da Profissão, impedindo a atividacl.e irregu

lar da mesma, o que vem ocasionando tantos prejuízos 'à classe e à socie

dade. 

A Lei n9 4.084 de 30 de júnho de 1962, que dispôe sobre a Pro

fissão de Bibliotecário, regulamentada pelo Decreto n956.725 de 16 de a 

gôsto de 1965, em seu Art. 3, parágrafo I, diz: 

"A profissão de Bibliotecário serÉi exercida exclusivamente p~ 

los Bacharéis em Biblioteconomia, possuidores de diplomas expedidos por 

Escolas de Biblioteconomia de nível superior~ oficiais, equiparadas ou 

oficiáJ.:mente reconhecidas . 11 

Os Bacharéis 

Parágrafo II: Poderão exercer a Profissão após o registro no 

Conselho Regional de Biblioteconomia a cuja jurisdição estiverem sujei

tos11 
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Portanto, é deternunado por Lei que o PrDfissional se inscre-

va no Conselho, sem o que não estará apto a exercer praticamente a pro

fissão. 

Sendo o Conselho o Orgão Fiscalizador, o profissional estará 

sob a fiscalização direta do mesmo o que lhe determina como vantagem, 
-- ' • .-,1 o - • ~ • que pessoa nao habilitada nao exerça a profissao numa concorrencia desleal. 

O Conselho Regional de Biblioteconomia - 8a Região, atuando 

de maneira equilibrada e consciente, porém enJrgica, em todos os casos 

de infrações à Lei n9 4. O 84, por denúncias feitas 1às Comissões de Ética 

e de Fiscalização Prufissional, vem alcançando o éxito desejado. Compe

te aos membrus do Conselho, às suas Comiss3es e também aos próprios bi

bliotecários a fiscalização profissional, aos quais solicitamos colabo

rare.m com o Orgão de Classe , comunicando as irregulariedades de que têm 

conhecimento, enviando sugestões por esc..Tito e assinadas, inclusive fa

zendo visitas à nossa Sede, deixando suas impressões registradas. 

Como atuação efetiva das Comissões e desta Presidência, pode

mos ci-tar vários casos ocorridos com Entidades Particulares e Governa

mentais, que por nós alertadas por irregulariedades ocorridas, acataram 

nossas reevindicações. 

Visando dar maior dinamização às atribuiçôes a nós conferi-

das, foi elaborado programa a ser agilizado no triênio 1979/81, como: 

a~ maior intensificação da Fiscalização Profissional, deven 

do ser contratado um fiscal, que irá percorirer todo o Estado de São 

Paulo, 

b - cadastramento de bibliotecas, pelo qual faremos diagné3~ 

tico avaliatório da situação real das mesmas. Esse trabalho esti em fa 

se de conclusão e)assim terminado,será submetido à apreciação das Co

missões Competentes, para as providências necessárias. 

c - cadastramento de bibliotecários, trabalho concluido no 

início deste mês e ja enviado ao nosso Orgão Superior em Brasília, 

a - estudo feito por Comissão Especial, para criação de Ra 

gionais no Interior Paulista, entregue em 1979 ao Conselho Federal de 

Biblioteconomia - CTB, em plenária realizada também em Brasília. 
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e - visitas ao Interior Paulista, sendo a cidade de São Car,... 

los a primeira escoThida para o ano de 1980. 

O programa estabelecido foi desenvolvido no exercício de 

1979 e terá continuidade nos anos de 1980 e 1981. 

Atualmente o total de inscritos no CRB.,.. 8, ê de 2.928 profi§__ 

s±pna,is, sendo 2,239 registros definitivos, 662 registros provisórios 

e 2 7 em andamento. 

Nesta Semana Nacional da Biblioteca, queremos sensibilizar.§:_ 

±nda mais nossas autoridades, para o importante papel que o bibliotecf 

rio exerce na formação educacional e cultural da.sociedade, pois de há 

muito deixou de ser conceituado como antigamente, Cabe a ele planejar 

e implantar sistemas de bibliotecas, centros ou serviços de documenta

ção e de informação, normalizar a apresentação.de documentos e os mêt~ 

dos de indexação e difusão, promover o estabelecimento de controle e 

registro do material documental, promover a ligação e colaborar com d
gãos e Equipes de TrabaTho, prestando.,.. Toes assistências técnica e 

principalmente atender de maneira adequada e precisa qualquer tipo de 

pesquisas, por mais simples que seja. 

Tudo isso exige do profissional urna formação Universit&ia, 
que corno os demais, deve ser valorizado como elemento de base estrutural 

para o desenvolvimento da vida econômica, social e cultural da nação. 

OOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA 

A Presidente do 
CRB-8 ladeada, à e.§_ 
querda pelo vice
Presidente da câma-

~ ra Municipal fuutor 
EmÍlio Fehr, duran
te a entoação do Hi 

,no Nacional. 
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A representante da 
Associação de Bi~ 
blicteC'.Ài,,ios São
ca:vlenses ~ Profa SÔ 
nia Maria T:ç_ornbellI 
de Hana..i.. entregando 
um captão de prata 
à Presidente do 
CRB-·8. 

A Presidente do CRB-8 
recebendo cumprimen
tos do cônsul Honorá
rio de Portugal, Sr. 
Oscar Ferreira, na sa 
la da Presidência da · 
câmara Munícipal. 

Apresentação da ora 
dora da Sessão Sole 
ne. Ocupando a Tri::
buna da-câmara a Vi 
ce-Presidente do 
CRB-8. 

A Presidente da 
União Cívica Femini 
~a de São Carlos: 
Senhora Jurandyra 
Fehr cumprimentando 
a oradora da Sessão 
Solene. 
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CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA 

e.a R EG·IÃO 

REGISTRO PROFISSIONAL NO CRB-8 

(do Regimento Interno) 

AFASTAMENTO TEMPORARIO 

BAIXA 

CANCELAMENTO 

TRANSPERf:NC l'A 

REGISTRO SECUNDARtO 

AFASTAMENTO TEMPORARIO DO CRB-8 

Art. 175 - O profissional que desejar se afastar temporartamente, no prazo máxi

mo de 8 (oito) anos,pode solicitar licença temporárta desde que esteja em dia com 

as obrigações do CRB-8. 

BAIXA POR PRAZO DETERMINADO PRORROGlWEL 

Art. 176 - A baixa de registro de profissional e/ou em cadastro de bibliotecas, 

centros e serviços de documentação, informação e/ou informática, bancos de dados 

bibliográficos, centros de multimeios e/ou a disseminação de informaç~o em qual

quer área de atividade intelectual, com fins lucrativos, ou não da 8a. Região, o

correrao nos casos de interrupção de exercfcio ou atividade profissional. 

§ l? A baixa por prazo determinado prorrogável, sempre que necessário, 

pode ser: 

a) solicitada pelo profissional ou unidade acima mencionada, feita 

ª~Qrova de causa que a justif•que; 

b) determinada pelo CRB-8~ em virtude de suspensão do exercício pr~ 

f i ss i ona 1. 

§ 2? Durante o perfodo de vig~rncia da baixa~ nenhuma anuidade ou taxa 

sera paga ao CRB-8 pelo profissional. 

CANCELAMENTO DE REGtSTRO PROFISSIONAL 

Art. 178 - O cancelamento de registro prnfissional ocorrerá nas seguintes hipÓt! 

ses: 

- encerramento das atividades profissionais; 

11 - transfer~nc~a para outro Conselho Regional; 

111 - doença impaditiva; 

IV - cessaçào do exerdcio profissional; 

V - falecimento. 

Art. 179 - Nas hi oteses previstas no& itens 1, lt e ttt do artigo anterior, o 



Art. 180 - Em caso de falecimento, o processo será promovido por solicitação de 

familiares, herdeiros ou terceiros, muryidos de certi•dão de óbitos e a carteira de 

identidade profissional do falecido, ou atnda, de afreto, retroagindo o cancelamén 

to i data do dbito. 

Parágrafo único - No revigoramento désse regis·tro, somente será cobra. 

da a dívida, quando ela existir, correspondente â fas·e anterior ao i'mpedimento. 

TRANSFERÊNCtA DE REGISTRO 

Art. 185 - Se o profissional passar a exercer a profissão de modo permanente, em 

outra Região, assim se entendendo o exercrcio da profts·sã·o por mais de 360 (treze~ 

tos e sessenta) dias de nova Região, deverâ solicitar ao CRB-8 seu pedido de trans 

ferências, devendo estar em dia com a tesouraria, sendo-lhe fornecido, no prazo m.i, 
nirno de 30 (trinta) dias, a respectiva gui'a de transferência, com todos os dado$ 

de identifi<iaçik, do profis·sional. 

§ l? O nGmero de reqistro do profissional que solicitar transferência 

permaneceri vago. 

§ 2? Se o profissional retornar ao CRB-8, voltará a ter seu antigo nu 

mero de registro, 

Art. 186 - Se o profissional procedente de outra Regi'a'o passar a exercer as ati 

vidades profissionais si.multaneamente 9 de modo permanente, na jurisdiçã·o do CRB-8 

assim se entendendo o exercício da profi'ssâo por mais de 360 (trezentos e sessen

ta) dias, deverâ requerer ao CRB-8 sua transferênci'a, apresentando sua guia de 

tránsferência do Conselho de ori'gem e s·ua Cartei·ra de l·denti'dade Profissional. 

Parigrafo Gntco ~ Ao profissional transferido seri atribufdo novo nu

mero de reg·i stro. fazendo-se a re~pect i va anotaçlio em sua Carteira de I delit idade 

Profissional, em local prdprlo. 

REGISTRO SECUNDÃRtO 

Art. 187 - Se• o profissiona·l passar a exercer atividades profissionais s·i ml'..ll ta 

neamente, em mais de uma Região, dever~ registrar-se naquelas Regiões, através de 

registro secundirio na nova jurisdição, conforme legislação vigente. 

Art. 191 -A ANUIDADE É DEVIDA PELO PROFISSIONAL, INCLUSIVE, NO EXERCfCIO EM QUE 

SE CONSUMAR O ATO DE CANCELAMENTO, BAIXA, OU SUSPENSÃO. 

J 
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1º CONGRESSO LATINO-AMEAICANODE BIBLIOTECONOMIA E DOCUMENTAÇAO 
Salvador - Bahia.- Brasil - 21 a 26 de seteml;>ro de 1980 

1° CONGRESO LATINO-AMERICANO DE BIBLIOTECONOMIA Y DOCUMENTACION 
Salvador· Bahia. Brasil• 21 a 26 de setIembre de 1980 

1st LATIN-AMERICAN LIBRARY AND DOCUMENTATION CONGRESS 
Salvador - Bahia - Brazil • september 21st to 26th 1980 

f!CNA DE INSCRIÇÃO FORMA DE REGISTRO REGISTRATION FORM 

Pais/Country Cidade/Ciudad/City Reg. Prof 

.--="""'"""""""''°""'-=~~==·n=••••v.n:~,'..!.·n,_,;m:,,,,i"i"l.<~U.,r,,:==-~==~~=="°""==~==•~~======~====~-~===~=-
l)AOOS PESSOtW, DATOS PERSONALES PERSONAL DATA 

-,;,.-="""""'=-""""""-=-"''l;::.u1t..>1:S1~l;.H!,-S:,O-S.--f1'i;\'i,~l::!l~;,;-,==·:,,.J;:F,n.,n,t;r=~==~=~~~-~=~~ 

•· Sobrenome/Aoellido/Surname Prqfissão/Profesion/Profess1on 

1--- ""'"-~,-~ 

Endereço Compi:.1</:,Direción Completa/Complete Adress 
Escritório/Of1c1r> .. ;'•JH:c1,: 

Residéncia/Homt 1\,·11·r:o,s 

1..--------........ 
Representante de/!C\npr0senting 

Para o crachá/Para el ··crecha" /For the identification tag 

ldioma/Language · 

Phone Espaiiol 

English 

D 
o 

1----~---··---~----------------------------------------------il 
Nome dos Acompanhantes/ 
Nombre de Acornpaf1imtes/ Accornpanying Names 

'I. 

2. 

INSCRlÇÃO/REG!STf'iO/nEGISTRA TION 

f.--------., ... ,._,,,,_,., .. ,_,_,""--------------------------------------------11 

A 

Data Limite 
Fecha Limite 
Oead-Line 

30.12.79-Dec. ::iü.79 
30.07.80- Jul. :10.so 
21.09.80 • Sept. ?1,80 

Membro Titular 
Miembro Titular 
Titular Member 

uss 90.00 
US$100.00 
USS120.Q0 

RESERVA DE HOTl':L/FlESERVACION DE HOTEL/HOTEL ACCOMMODATION 

Chegada/Uegmla/ Arrival 

Data/Fecha/Date 

Vôo/Vuelo/Flight 

Hora/Hour 

Cia/Airline 

Observador 

Observer 

USS100.00 
USS120.00 
USS150.00 

Estudante/ Acompanhante 
Estudlante/ Acompãmmte 
StudE,nt/ Accompanylng 

US$30.00 
US$40.00 
USS60.00 

Salda/Salida/Departure 
Data/Fecha/Date Hora/Hour 

"nibus/Autobus/Bus 

Automóvel/ Automóvi 1/Car 

o 
o 

~s"""""' ~=H=o.,te=l=(F"'a=~~~•~'~'d~;;';~-;~7~7;;ê;;~7~~~3ÍP;:;-;;;;;'~u=r =o=rd=e=r=o=f "'p=re-te"'r"'e=n=c""e"": 1"'.=2=. =3)===•===~=="""'=•»•l 
Opção/ 

Luxo/Lujo/De Lww 
Bahia Othon Palace Hotel 
Meridien 
Salvador Praia Hotel 

Primeira Sup./Primera Sup./ 
1st Class 
Grande Hotel ela Barra 

Pra1amar Hotel 

Primeira/Primem/Standard Class 

Hotel do Faro 
Ondina Hotel 
Hotel Vila Velha 
Hotel Bahia do Sol 
Plaza Hotel 
Palace Hot,,1 
Pousada do Carmo 

Turista/Youtisi Cl!lr,s 
Bahia Pra,a Hotel 
Barra Turismo 

Bahia de Todos os Santos 

Localização/ 
Localidad/.Located at 
Qndina-Orla/Sea Resort 
Rio Vermelho/Sea Resort 
Ond1na-Orla / Sea Res.ort 

Porto da Barra-Orla/Sea 
Resort 
Porto da Barra-Orla / Sea 
Resort 

Barra-Orla/Sea.Resort 
Ondina-Orla/Sea Resort 
Vitória 
Vitória 
Vitória 
Rua Chile 
Pelourinho 

Ond1na-Orla/Sea Resort 
Porto da Barra-Orl.i/Sea 
Resoit 
Cidade Alta/Downtown 

Solteiro/ Casal/ Opción/ 
Sencilla/ Doble/ Reserva/ Choice 
Single Double Reservation (1, 2, 3) 
USS62.00 USS68.00 USS65.00 
USS51.00 USS58.00 USS55.00 
USS48.00 USS55.00 USS51.00 

US$47.00 USS52 00 USS50.00 

USS47.00 USS52 00 USS50.00 

USS38 00 USS42 00 USS40.00 
USS34.0C USS41.00 USS37.00 
USS34 00 USS38.00 USS36.00 
US$34 00 USS38.00 USS36.00 
USS34 00 USS41.00 USS37.00 
USS30 00 USS38.00 USS34.00 
USS28 00 USS31.00 USS29.00 

USS24 0ú USS27.00 USS26.00 

USS21 00 USS24 00 USS22.0C! 
USS17 00 USS21.00 USS19 00 

NOTA/PLEASE NOTE 
O aloIamento deverá ser pago diretamente aos hotéis por ocasião da saida/EI aloIarn1ento sera pagado 
d1rectamente a los hoteles a la salida dei mismo/ Accommodation 1s to be paId dIrectly to the Hotels on check1nq out 
t,.d1àna não mclui impostos e alimentacâo/Tanfa diana sin Impu.estos nt comidas/Rates per day, tax and meals excluded 

~~~~<.:•~"ü<>;;.t:,=,r.i:..Q,l>.W(Ui'=">llió.'0..W.Z"E~.&:O:U..~·~lo/õ"'&'\N':-,,ct'fl-'.1ill1l5l:l,tt"~41l ·"19'.76'fiEilB/i1Jll"':PYl'S'SalW?.:i:= .. w===--_,=~=.,..,~-=-"""'-~~-
_____L_ _______ - - ~ .... -~-•---· -~ 



SETEMBRO, 21 a 25 ·'11980 
SALVADOR -BAHIA- BRASIL 

l?romoção: Federação Brasileira de Associa,;:õas de Bib!ioteeârios - fEBAB 

MM##4M ~ - iilll1i!l1I ii4ik#4M# -

r~ ----

CHAMADA DE TRABALHO 
1. TEMAS .. _ 

Os trabalhos devem cobrir o tema central "A TRANSFERÊNCIA DA INFORMAÇAO" ou os 
sub-temas: "Mecanismos de Transferência da Informação'', "Política de Transferência da Informação" 
"Sistemas de Informação", "Transferência de Tecnologia" e "Mercado da Informação". 
Outros temas podem ser apresentados nas sessões reservadas a temas livres; desde que focalizem 
assuntos de interesse regional e/ou de atualidade no cenârio mundial. 
2. OBJETIVOS 

Os trabalhos devem ter por objetivo: 
refletir uma experiência; 
propiciar o debate em tomo de idéias e tendências novas; 

- estimular o intercâmbio de opiniões; 
- . sensibilizar os responsâveis pela solução de problemas de informação. 

3. PUBLICO 
Os trabalhos destinam-se a um público que se caracteriza como: 
3. 1 - profissionais experientes e iniciantes na área da Biblioteconomia, 

Documentação e Ciência da Informação; 
3.2 - outros profissionais, como: analistas de sistemas, arquivistas, administradores. 

técnicos em processos reproçráficos, economistas, pesquisadores 
em todiàs as ãreas do conhecimento, etc. 

4. APRIESENTAÇAO 
Os trabalhos.devem ser originais, inéditos e escritos em um dos idiomas oficiais do 

Congresso (Português, Espanhol e Inglês). Recomenda-se. a observância das normas técnicas para 
avesentação de trabalhos técnicos e científicos. Quanto à apresentação, devem ser 
oLservadas as seguintes dispo~ições.gerais: 

4.1 - ·utilizar papel formato A-4 {210x297mm), em cinco vias. datilografado em 
máquina elétrica, usando o tipo "prestige-elite" ! BM ou similar, com fita de polietileno, 
em espaço duplo e somente no anverso da folha; 

4.2 - mencionar, na primeira folha, os seguintes elementos: 
- número de classificação segundo a CDD e a CDU, ao alto e à direita; 

títu.!o do trabalho.,em caixa alta; 
autor(es) e respectiva~ atividades profissionais e filias;ão a entidades, à direita 
e ocupando metade da folha, resumo, na I í ngua origmai do trabalho, com a lin1:ia do texto, 
menor que a do trabalho propriamente dito; 

4.3 - iniciar a primeira linha de cada folha a 3,5cm da borda superior, mantendo a última 
linha a 2,5cm da extremidade inferior do pape!; observar 3,5cm para o espaçamento !atara! 
na margem esquerda e 1,5cm para a margem direita nas foi+ias de numeras;ão ímpar; 
inverter as medidas nas folhas de numeração par; fazer a numeração a lâpis· 

4.4 - a extensão a ser observada deve manter-se, preferencialmente, entre um m(nimo de 10 folhas e um 
máximo de 40 folhas, incluindo ilustrações, tabelas, abstract e lista de referências bibliográficas: 

4.5 - o abstract deve figurar no fina! do textõ;redigido em inglês; {indicar, 
em folha à parte, ague tema ou sub-temas o trabalho se relacionai; 

4.6 - executar as i!ustraçoes em tinta nanquim, sobre papel vegetal; as tabelas, semprn 
que passive!, devem ser inseridas no texto; 

4. 7 - a primeira via do trabalho não deve ser grampeada. 
5. ESTRUTURA DO CONGRESSO 

S.1 - O í CLABD seráestruturado com as seguintes sessõas: 
a) Conferência· b) Foruns; c) Seminários; d) Paínéis. 

íi.i. í?RAZO . ' . 
6;1 - Os trabarnos ~vem ser ancaminhadcs stá o dEs 30 d® dbrli cl0 °E~i.5e et-rã-~~;J c.~s 

associações da classe ou ciirataments i'. 53crz-taria Executhr.i cio 
i Congresso latino-Americano da Biblioteconomia e 
Documentação - Secretaria Executiva - A/C PETROBRÁS/SEN-BA. 
Av. Antônio Carios Magalhães, s/n - Pi tuba - 40;!)00 - Salvador - Bahia • Brasil. 

6.2 - Os autores que não desejarem seus trabalhos apresentados em sessões plenárias 
!Forunsl dii'110rão manifestar esta decisão por escrito, simultaneamente com a remessa do 
trabalho. S_e~do necessâ:io apoio logístico (projetor, retroproietor, quadres e 
outros) sohc1tar na ocasião da remessa do trabalho. 

1. CERT!FICAOOS . . .. 
Serão conferidos Certificados de Participação no Congresso aos conferern:í$tl:1S, 

aos auti:,res de trabalhos selecionados e aos participantes que atuarem 
romo coordenadores, relatores, mesários e secretários das sessões técnicas. 

1º CONGRESSO LATINO-AMERICANO DE BIBLIOTECONOMIA E DOCUMENTAÇÃO 

Salvado"-SaruaBrasil · Seterracl21a 26 · í980 

CIRCULAR N9. 3/80 4 de fevereiro de 1980 

HfFORMATIVO ESPECIAL 

Senhor(a) Bibliotecário(a) 

1. Considerando a reforma cambial e os consequentes aumentos 

do dolar a Comissão Organizadora e Executiva do 19 CONGRESSO 

LATINO-AMERICANO DE BIBLIOTECONOMIA E DOCUMENTAÇ~Q resolveu 

fixar o seguinte critério para inscrição,a nível nacional: · 

a. membro titular - Cr$4. 000, 00 (quatro mil cruz.eiros) até 

31 de julho. A partir desta data Cr$4.500,00 (aJ.Latro mil 

e quinhentos cruzeiros); 

b. estudante - Cr$1.800,00 (hum mil e oitocentos cruzeiros) 

até a data final de inscrição. 

2. Solicitamos que as remessas das taxas de inscrição sejam i 

feitas através da rede de agencias do Banco do Brasil S.A.,1 

por cheque nominal ou ordem de pagamento, pagável na_praça 

de Salvador - BA, em favor do 19 CONGRESSO LATINO-AMERICANO 

SE BIBLIOTECONOMIA E DOCUMENTAÇÃO. 

f Atenciosamente, / 
/ , / / ' / .,/Í,l Ú.. 1.,(..U IL--Cí__ d_;_ J} Vi lt.1..C( c:l(________ 

Marinha de /mdrade 

CRB-5/33 

Secretária Geral do 

I CLABD 

Secretaria t:xecu11va: Av Antomo Carlos Magalhães, sln - Pituba 
PETROBAAS/ SEN•BA- Tel. 248.3422-A/240· Salvador- Bahia-Sras.! -CEP40.000 




