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1. EDITORIAL 

Para consolação nossa, nas horas de desânimo, ho
je tão comuns, leiamos o seguinte texto: 

PAPA PIO XII E OS BIBLIOTECÁRIOS 

Em 1951, ao receber 
param do Congresso Mundial de 
ma, S.S. o Papa Pio XII assim 
bliotecário: 

os Congressistas que partici
Documentação, realiz.ado em Ro 
se referiu à profissão de bi= 

... "Que se pense, só por um momento, nas exaspe
radoras perdas de tempo, na fadiga enervante e estéril dum 
cientista, dum escritor, dum conferencista, dum homem de 
ação, obrigado ele próprio, a "caçar" os documentos, reunir 
copiar, ordenar, utilizar seu material sempre muito incom
pleto, e, às vezes, muito pouco exato ... 

"Vós vos preocupastes com esta dificuldade e é p~ 
ra resolvê-la que se aplicam vossos institutos, vossas fede 
rações, vossos centros e vosso presente congresso. Essa or= 
ganização é, na sua unidade, duma complexida·de assustadora. 
Ela supõe - sempre em colaboração, já se vê, em ligação per 
manente e estreita - os "ofícios" os mais diversos, dos 
quais vosso programa dá uma idéia sumária. Pesquisa, cole
cionamento, as vezes traduções de documentos - análise dum 
número incalculável de livros, revistas e ·:jornais - trans
crição e reprodução, graças aos processos modernos de cópi
as em número suficiente, que, às vezes, é mui to grande- elas 
sificação de peças, de resumos, de fichas - Índices remissI 
vos e referências múltiplas - postas ao alcance dos que pre 
cisam; e se a tudo isso acrescentássemos a complacência de 
guiar, muitas vezes, orientar ou aconselhar os pesquisado
res, esse conjunto de coisas não daria senão um breve resu
mo da vastidao, mas tambem da utilidade inestimavel da tare 
fa por vos assumida ... '' 

(Transcrito do Boletim Informa
tivo do Curso de Mestrado em Bi 
blioteconomia, da PUCCamp -
ago/ 80) . 
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2. 1.o C.L.A.B.D. 

Superando as expectativas mais auspiciosas, o 19 
CLABD realizado de 21 a 26 de setembro/8,p.p., constituiu
se em promoção técnico-científica do mais elevado nível. Oi:, 
tenta e-) oi to representantes da América Latina, cinco da Eu
ropa e cinco dos Estados Unidos, juntaram-se a mil quatro
centos e trinta e três esrecialistas brasileiros para, em 
conjunto, trocarem experiencias ou teorizarem sobre a tran~ 
ferência da Informação-tema Central do evento. O CRB-8 este 
ve representado por sua Presidente, Profa. Cecília Ernesti~ 
na D'bttaviano Armentano. 

A Comissão Organizadora, na pessoa da colega Nore 
tti Calmon de Cerqueira Ribeiro, escolhida como Biblioteca
ria do Ano por unanimidade, e aos demais membros dos dife -
rentes Comitês nossos calorosos aplausos e os agradecimen -
tos dos bibliotecários paulistas pelo trabalho desenvolvido 
em prol da elevação do nome da Biblioteconomia brasileira/ 
nesta promoção da FEBAB. 

3. NOTA DE PESAR 

A Biblioteconomia paulista e brasileira foi dolo
rosamente surpreendj da com o falecimento da colega MARIA LUI 
ZA MONTEIRulTI-\. CUNHA, cuja biografia foi divulgada pela cir 
cular P-10 / 80 da FEBAB. . -

"Faleceu no Último dia 28 de julho, em São Paulo, 
a Profa. Maria Luiza Monteiro da Cunha, figura de vanguarda 
na biblioteconomia brasileira; desde seus primórdios até os 
dias presentes. 

Dirigiu durante quase 30 anos a Biblioteca Central 
(depois Divisão de Biblioteca e Documentação) da USP. Dedi
cava-se concomitantemente ao magistério, como professora de 
Catalogação no Curso de Biblioteconomia da Fundação Escola 
Sociologia e Política de São Paulo, pela qual se diplomara, 
integrando a segunda turma, e, em seguida, na USP, Escola/ 
de Comunicações e Artes, cujo Departamento de Bibliotecono
mia lhe deve a existência após muitos anos de luta. Coorde
nadora do Grupo de Processos Técnicos da Associação Paulis
ta de Bibliotecários desde 1973, teve a seu cargo, a partir 
de sua criação, também a presidência da Comissão Brasileira 
de Processos Técnicos da FEBAB. 

Personalidade respeitada internacionalmemte, re
presentou o Brasil inúmeras vezes em eventos que constituí
ram marcos na história da biblioteconomia mundia1 11 j 

Além de se fazer representar no velório é nos fu
nerais por sua Presidente, Cecília D' Ottaviano Armerhan0 que 
expressou à família enlutada a profunda mágoa de todos os 
Membros, o CRB-8 fez exarar em Ata de Reunião PlenJria um 
voto de pesar a pedido da Vice-Presidente Carminda!Ferreira 
que teceu uma breve elegia sobre a ilustre extintaJ Por to
dos os Membros foi guardado, em sinal de respeito, um minu
to de silêncio. 

Boletim Inform. CRB-8 São Paulo, 4(3): 58 jul-set/80 



,r 
V 

Do Rio de Janeiro, da Presidente do CRB-7, recebe 
mos a seguinte carta 

Prezado(a) Senhor(a), 

No dia 15 de julho próximo passado, o CRB-7 cer
rou as suas portas, contristado pelo falecimento da sua ex
Vice-Presidente, ELSY GUIMARÃES FERREIRA PEREIRA - ·CRB 7 / 3 7 4. 

Bibliotecária graduada pela Biblioteca Nacional, 
Pintora e Escultora formada pela Escola Nacional de Belas 
Artes da antiga Universidade do Brasil (atual UFRJ), ex-Pro 
fessora-fundadora do Curso de Biblioteconomia e Documenta~. 
ção da Universidade Federal Fluminense - UFF, ex-Professora 
do Curso Superior de Biblioteconomia da Biblioteca Nacional 
e, posteriormente, da Escola de Biblioteconomia e Documenta 
ção da Federação das Escolas Federais Isoladas do Estado do 
Rio de Janeiro FEFIERJ (atual UNI-RIO), da Universidade de 
Brasília - UnB, da Faculdade de Comunicação Hélio Alonso, e 
várias outras entidades. 

Sempre se aperfeiçoando, integrou o quadro perma
nente do Ministério de Educação e Cultura na antiga Univer
sidade .do Brasil em inúmeras unidades. Dirigiu, organizou,
coórdenou, assessorou Órgãos destacados da antiga Capi talFe 
deral (Rio de Janeiro), além de exercer idênticas responsa~ 
bilidades, na maioria dos projetos governamentais da polÍti 
ca DocumentolÓgica do antigo Distrito Federal (atual Munic"í 
pt6 do Rio de Janeiro) e dos Estados da ex-Guanabara e Rio 
de Janeiro. Teve proeminente atuação em vários encargos na 
ex-Universidade do Brasil, na Universidade Federal Fluminen 
se, no DASP, etc. -

Participou ativamente da Associação Brasileira de 
Bibliotecários ABB, como membro de sua Diretoria e, do CRB-7, 
colaborando, sempre que solicitada. 

Conhecida corno respeitável Poetisa, Escritora e 
Ilustradora, além de Bibliotecária, não declinou das lides 
documentolÓgicas em nenhum instante, dedicando a sua exis
tência à Biblioteconomia. 

Em 1979, foi substituída pelo leigo Ciornalista)
Heitor Moniz, na Direção da Divisão de Bibliotecas do Esta
do do Rio de Janeiro, recebendo irrestrita solidariedade da 
Categoria, que revoltada, denunciou a ilegalidade em tctdos 
os canais de informação, cobrando até hoje, este descalabro 
das autoridades. 

Os seus trabalhos profissionais, a dedicação aos 
Órgãos da CLASSE e à formação das gerações Bibliotecárias,a 
sua ~TICA, os seus ideais, já estão gravados na História da 
Biblioteconomia Brasileira. 

apreço, 
Sem mais, renovamos protestos de alta estima e 

NEREIDA SALAZAR BERGO DE LACERDA 
Presidente CRB-7/528 

p. s.: endereço familiar: Rua Adelaide Alambarí, n9 10 - Ilha 
de Paquetá, Rio de Janeiro - RJ 20,396 
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4. COMUT • UM PROGRAMA DA CAPES DE ACESSO A INFORMAÇÃO 

O grande acervo acumulado nas bibliotecas brasilei 
ras - perto de 4 mil instituições, que custou muito investí 
mento ao governo, só é apreveitado pelas elites mais próxi~ 
mas a esses "depósitos" e não é utilizado convenientemente/ 
pelas escolas, indústrias ou centros.de pesquisa. Por esta 
razão, a Capes - Coordenação para o Aperfeiçoamento de Pes
soal de Nível Superior - orgão do MEC, criará um mecanismo-
nacional com a finalidade de tornar "acessível" aquilo que 
está "disponível" nessas bibliotecas. 

Trata-se de implantar o Comut - Banco de Comunica 
ção Bibliográfica - que permitirá·, por meio do sistema de 
reprografia, facilitar aos usuários de uma biblioteca ou c.en 
tro de documentação o acesso ao acervo de outra instituiçãõ 
similar. A Capes considera que, embora a atual demanda por 
serviços bibliográficos esteja inibida pelas dificuldades de 
acesso ao documento ou pelas deficiências do ensino e apoio 
às pesquisas, calcula-se que cerca de 4,5 milhões de usuâ -
rios constituirão o público a ser atendido pelo banco biblio 
gráfico. · -

E, com esse projeto, que o ministro Eduardo Po~ 
te1la lançará brevemente mediante portaria, a Capes preten
de·até mesmo economizar divisas, pois, atualmente, ocorrem
absurdos como este, apontado por Antônio Miranda, assessor 
do Órgão: "Mais da metade das cópias de documentos consumi
das por pesquisadores, professores e instituições brasilei
ras vêm do Exterior ou de instituições estrangeiras. E são 
cópias de documentos que estão em bibliotecas brasileiras. 
o. que as instituições estrangeiras fazem é facilitar o aces 
80 11

• 

Se~undo revelou Miranda, o British Library Lending 
Division esta montando um escritório no Brasil para vender-. 
cópias de documentos. "O Brasil - afirmou ele - faz duas ve 
zes a importação: primeiro, importa o material não utiliza=
do e, depois, o reimporta por meio de cópias, por falta de 
acesso ao material no País". A ausência de um mecanismo na
cional, na opinião do diretor geral da Capes, Cláudio Moura 
Castro, obriga as instituições a recorrerem aos fornecedo -
res estrangeiros, atê mesmo para a documentação nacional. 

Para o diretor, o Brasil já figura em primeiro lu 
gar, entre os países em desenvolvimento, na importação · de 
fotocópias, tanto na British Library, como na National Agri 
cultural Library, "o que implica a alienação anual de milhã 
res de dólares". Algumas entidades brasileiras já estão, aI 
gum tempo, fornecendo cópias de documentos - uma procuraqüe 
indica um crescimento ainda maior da demanda depois de ins
talado o mecanismo nacional. A Embrapa, por exemplo, forne
ceu, em apenas um ano, 547 mil cópias de documentos sobre 
assuntos de agricultura e a Binagri, 220 mil, também na 
área agrícola. Sobre informações na área nuclear, foram c.e
didas, em dois anos, 362 mil cópias. 

O sistema a ser criado é semelhante ao de cartões 
de crédito, mas entre bibliotecas, fazendo a Capes a compe~ 
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sação, ao final de cada período de três meses, entre as có
P!as fornecidas e recebidas em cada institui~ão. O saldos~ 
ra pago com os recursos do Comut, onde estara centralizada
ª verba geril do projeto. 

5. O P.N.M.P.B. 

A Presidente do CRB-8 recebeu o seguinte ófÍcio, 
n9236 que, por falta de tempo e de espaço, só agora podemos 
divulgar na Íntegra: 

Ofício n9 236 São Paulo, 09 de maio de 1980. 

Sra. Presidente 

Sentindo o poder do Boletim Informativo CRB-8,que 
muito tem prestigiado as bibliotecas da Secretaria Munici -
pal de Cultura, como principal veículo de comunicação entre 
os bibliotec~rios do Estado de São Paulo, vimos por. meio 
deste solicitar a divulgação do que se segue: 

1 - O Plano Nacional de Microfilmagem de Periódi
cos Brasileiros (PNMPB), do.MEC, viabilizado
pela Biblioteca Nacional e Fundação Casa Ruy 
Barbosa, tem como finalidade preservar a memó 
ria nacional registrada em jornais e revistas. 

2 - D Departamento de Bibliotecas PGblicas, da Se 
cretaria Municipal de Cultura de São Paulo,= 
foi indicado para coordenar os trabalhos, em 
São Paulo, por já executar serviços de micro
filmagens compatíveis com normas internacio -
nais e por possuir uma grande coleção de jor
nais brasileiros, la. etapa de microfilmagem 
do PNMPB: 

3 - Após análise de consulta, na Biblioteca Mário 
de Andrade, sobre o estado da coleção e valor 
intrínseco, foi elaborada uma lista de jornais 
prioritários para conservação. 

4 - Al~m de microfilmagens de seus próprios jor
nais, o Departamento poderá: 
4.1 - microfilmar jornais constantes de uma 

lista prioritária para microfilmagem de 
material de grande valor histórico, ela 
borado com o auxílio de entidades cultu 
rais do Estado. 

4.2 -·orientara microfilmagem de jornais de 
acordo com as exigências do PNMPB. 

5 - O Departamento tentará coordenar a preserva -
ção dos jornais locais das cidades de São Pau 
lo. 

Boletim Inform. CRB-8 São Paulo, 4(3): 61 jul-set/80 

·1 



Este Último item é mais especificamente o objeto
do nosso pedido de colaboração ao Conselho, pois apesar de 
termos a disposição do público, 106 títulos de jornais bra
sileiros correntes e 16 de diários oficiais, não temos con
dições de colecionar e preservar todos os títulos. 

Solicitamos, portanto, a colaboração do CRB-8, pa 
ra que divulgue nosso apelo aos bibliotecários de São PaulÕ, 
para que nos informem os títulos de jornais recebidos pelas 
instituições, que são preservados como parte integrante do 
acervo, seja através de encadernação ou de acondicionamentos 
especiais. 

Contamos com as respostas dos colegas, pois esta
mos certos de que as recomendações contidas no item 6, do 
Boletim Informativo CRB-8, de jan/março de 80, em que s.e 
apela aos bibliotecários para que respondam questionários/ 
em benefício de sua profissão, caíram em terreno fértil. 

Com protestos de elevada estima e consideração. 

Atenciosamente, 

MAY BROOKING N.GRAO 
Diret.do Depart9da Bibl.PÚblica 

Exma. Sra. 
Cecília Ernestina D'Otaviano Armentano 
MD:Presidente do Conselho Regional de Biblioteconomia 
- 8a. região. 
Av. Ipiranga, 877 - 99 andar 
São Paulo - Capital 

6. 1 CONGRESSO BRASILEIRO DE PUBLICAÇÕES 

Tema Central: Normalização da informação impressa 

Local: SÃO PAULO, DE 31/08 a 04/09/1981. 
Abertura, dia 30/08/81, às 20h. 

Horário: manhã: das 8 às 12h. - 2 conferéncias 
tarde: Painéis e Trabalho 

19 dia: DIREITO AUTORAL: Tradução; 
Legislação.;, 
ContrÔle; 
Fiscalização. 

29 
e dias 

39 

(Tradução, será apresentado em Painel) 

EDITORAÇÃO: Composição gráfica; 
Diagramação; 
Formatação (para livros, periódicos e 
relatórios) · 
Normas de redação-objetividade; 
Citações no texto; 
Referência bibliográfica; 
Bibliografia; 
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49 dia: 

59 dia: 

Resumos/Abstracts; 
Catalogação na fonte; 
Divulgação/Intercâmbio. 

PUBLICAÇÕES OFICIAIS 

INTEGRAÇÃO: Bibliotecário/Editor/ 
Jornalista/Autor. 
(Período da manhã) 
Conclusões dos debates 
Recomendações finais 

7. CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMA

ÇÃO 
A ser realizado no 19 semestre de 1981, na Facul

dade Católica de Ciências Humanas de Brasília, promovido p~ 
la Associação de Bibliotecários do Distrito Federal 

8. SEMANA NACIONAL DO LIVRO E DA BIBLIOTECA 

Comemorada pela primeira vez de 23 a 29 de outubro 
dez anos depois de nossa proposta no 59 C.B.B.D. haver sido 
aprovada, a S.N.L.B. obteve um êxito extraordinário. Esco
las e associações de classe, em nosso Estado e em outros Es 
tados, movimentaram-se e desenvolveram-se programas mais ou 
menos ambiciosos, todos porém fundamentados no objetivo de 
divulgar o livro, a biblioteca e os serviços que ambos pres 
tam à cultura,~ educação,~ instrução e. ao lazer. -

Os programas das associações, das bibliotecas,das 
escolas de 19, 29 e 39 graus, os encontros, as palestras, a 
divulgação pela imprensa escrita e falada, tudo foi bem pla 
nejado e executado. Destacamos, por nos terem sido enviados 
programas detalhados as promoções das Associações de Biblio 
tecários Sãocarlenses, em conjunto com a Escola de Bibliot~ 
conomia, Campineira, do grupo de Bibliotecários Araraquaren 
se, Escola de Catanduva e, coroando todo este movimento, a 
la. jornada Paulista de Bibliotecários que obteve um êxito 
notável. Nossas congratulações a todos e, em especial, à Co 
missão Organizadora da I J.P.B.D. cujos elementos jovens e 
entusiastas conseguiram elevar, com a promóção, o nome do 
"Estado da Biblioteconomia". 

9. TREINAMENTO DE USUARIOS DE COMPUTADUH 

Visando uma maior integração entre os técnicos de 
processamento eletr5nico de dados e os usuários dos siste
mas de informação a COMPUCENTER promove dias 5, 6 e 7 de no 
vembro, de 1980 um curso sobre "Como treinar os usuários", 
no Hotel Ca D'oro, Rua Augusta, 129, S.P. - Telef. 256~8011. 
Inscrição Cr$ 36.000,00 
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10. SISTEMAS DE MICROFILMAGEM 

Promovido pelo CENADEM em seu Centro de Treinamen 
to, Rua Haddock Lobo, 585, 59 and. S.P., esse curso será mi 
nistrado pelo conhecido especialista brasileiro em microfiI 
magem Antonio Paulo de Andrade e Silva, Vice-Presidente dÕ 
I.M.C. para a América do Sul e Diretor geral do CENADEM. 

11. 2.o SEMINARIO NACIONAL DE BIBLIOTECAS UNIVERSITÁRIAS 

O 29 Seminário Nacional de Bibliotecas Universitá 
rias será realizado em Brasília, de 25 a 30 de janeiro de 
1981, numa promoção conjunta do Ministério da Educação,Uni 
versidade de Brasília e Associação dos Bibliotecários do Dis 
trito Federal. 

O ~ncontro, a ser desenvolvido no Centro de Con
venções, tera como tema central a "Avaliação do desempenho
da biblioteca universitária no Brasil". O tema abrange, por 
razões de complementariedade de serviços, bibliotecas nacio 
nais, especializadas e públicas, assim como as editoras, li 
vrarias, agências de assinaturas de revistas, bancos de da 
dos e outras entidades ligadas ao processo de geração, pro~ 
cessamento técnico, disseminação e comercialização dos re
gistros informacionais. 

Toda a correspondência referente à apresentação de 
trabalhos deve ser enviada à "Subcomissão de Editoração 
29 Seminário Nacional de Bibliotecas Universitárias,Associa 
ção dos Bibliotecários do DF, CRN 7 O 2 / 7 O 3 - bloco G - sobre 
loja - 7 O, 71 - BSB - DF". 

12. XI C.B.B.D. 

A realizar-se em 1982, na Paraíba. 
Secretária Geral - Profa. Neusa de Moraes Costa 
Departamento de Biblioteconomia da U.F.Pb. 
Cidade Universitária 58.000 João Pessoa - Paraíba 

13. HOMENAGENS 

A Biblioteca Adelpha de Figueiredo, Praça Ilo Ot~ 
ne, no Canindé, S.P., prestou homenagem à sua Patrona, no 
dia 19 de setembro p.p. Foi oradora a Bibliotecária Heloisa 
de Almeida Prado. 

O Diretório Acadêmico, da Faculdade de Biblioteca 
nomia de Campinas, também prestou homenagem à Bibliotecária 
Maria Luisa Monteiro da Cunha, durante a Semana Comemorati
va do Livro e da Biblioteca. 

Profissionais formados e em formação unem-se para 
prestarem honras àqueles que ocuparam liderança incon'teste
na Biblioteconomia e esse fato é digno de elogios. 
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14. IV ENCONTRO LONDRINENSE DE B.D. 

Realizou-se em 25 e 26 de outubro, desenvolvendo
um programa de alto nível cultural, mercê da escolha crite
riosa dos conferencistas convidados. Apresentaram-se o Prof. 
Luís Augusto Milanesi, da E.C.A.; as bibliotecárias Mirian 
Nascimento e Maria Angélica Gagliard, do Projeto TAUBIP; o 
Prof. Victor Vicent Valla, da F.G.V.; a Profa. OdÍliá Clark 
Peres Rabello, da U.F.M.G.; a bibliotecária Leila Maria Bue 
no de Magalhães, da Biblioteca Estadual de Agricultura do 
Paraná e o Prof. Emir Suaiden, do IBICT 

15. PROGRAMA DA C.A.P.E.S. · MESTRADO AQUI E TESE ACOLA 

O mais grave ponto de estrangulamento dos mestra
dos é a orientação de teses. No entanto, há grupos onde exis 
tem pessoas competentes e interessadas em orientar teses,às 
vezes com mais empenho e possibilidades de dedicação de tem 
po, já existindo inúmeros exemplos de arranjos desse tiP?• 

A CAPES está estimulando iniciativas nessa linha 
e, eventualmente, poderá apoiar sua operacionalização. 

16. MESTRADO EM B.D. 

a) Na UnB 
Com o objetivo de preparar docentes, pesquisado -

res e profissionais de alto nível para o exercício de fun
ções bibliotecárias, o curso oferece duas áreas de concen -
tração: "Planejamento, organização e administração desiste 
mas de informação" e "Recursos e técnicas de documentação e 
informação científica". 

Inscrições durante o mês de novembro no Departa
mento de Biblioteconomia da UnB. 

O processo de seleção será realizado durante os 
meses de dezembro/80 e janeiro/81. O início das aulas será 
em março/81. 

b) Na PUCCamp. 
Com o objetivo de formar professores/mestres de 

Biblioteconomia 
Informações: Coordenadoria do Mestrado em Biblio

conomia da PUC. 
Rua Marechal Deodoro, 1099 - C.P. 317 

13.100 - Campinas . 

. 17. JORNADA DA BIBLIOTECA EM FRANCA 

Com o objetivo primordial de atingir os alunos do 
Instituto de História e Serviço Social, Campus de Franca,da 
UNESP, foi programada uma Jornada pela Comissão Permanente
da Biblioteca, presidida por Haidée Marquiafave Pugliesi. 

Para desenvolver o tema "Biblioteca e Pesquisa"f~ 
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ram convidadas a Profà. Leila Magalhães Ferlotte Mercadante 
(dia 22), as Bacharéis Margarida Luiza Pisanti e Marília Va 
lim Hoehne (dia 23), a Profa. Heloísa Liberalli Belloto e 
Bacharel Rosemarie Erika Horch (dia 24). 

18. CRB-7 · NOVA SEDE PROVISÔRIA 

O Conselho Regional de Biblioteconomia, 7a.Região 
comunica a transferência de sua Sede Provisória para a Rua 
Senador Dantas, 80 - salas 406/7 ~ CEP 20.031 - Rio de Ja
neiro. 

19. MEDALHA À MÕNICA E AO MAURfCIO 

A Câmara Municipal de São Paulo outorgou ao dese
nhista, Maurício de Souza a Medalha de Ouro da Cidade de São 
Paulo. O prêmio foi entregue em sessão solene da Câmara Mu
nicipal no dia 9 de outubro, às 18 horas. Como parte das co 
memorações foi organizado o Seminário "História em Quadri=
nhos como fator cultural", que se realizou nos dias 7, 8 e 9 
de outubro, às 15h30, com palestras. Alvaro Moya falou no 
dia 7 sobre "História em Quadrinhos como fator cultural".No 
dia 8, tema da conferência de Francisco Henrique Araujo foi 
"Mônica 10 anos, Inocência óu Sapiência". E, no dia 9, "Mô
nica e as crianças" foi o tema da palestra de Maurício. 

Ainda como parte das festividades, foi marcada pa 
ra o período de 6 a 10 de outubro a Exposição "Dez anos da 
Mônica", no Saguão da Câmara Municipal, Viaduto JacareÍ,100. 
No dia 10 às 15 horas, houve uma tarde de autógrafos ___ cdm 
Maurício de Sousa. 

Como encerramento, foi programado um desfile 
cidade com os personagens da turma da Mônica, ao vivo, 
o Parque Ibirapuera, terminando com um show musical ao 
livre, na Praça da Paz. 

20. ESCRITOR/80 

pela 
até 
ar 

O programa insti tuido pela Secretaria Municipal de 
Cultura de São Paulo e desenvolvido pelo Departamento de Bi 
bliotecas foi e está sendo uma "experiência entusiamante"na 
opinião de Gianfrancesco Guarnieri. 

Paralelamente a esse programa, as bibliotecas ra
mais da Prefeitura Municipal, sob a direção entusiasta de 
May Brooking Negrão, e com o trabalho dedicado das bibliote 
cárias responsáveis, têm desenvolvido outros programas que 
movimentam as comunidades dos bairros. Vale a pena transcre 
ver a carta enviada por Maria Bernadete Pinto Rebessi, mãe 
de três crianças, à FOLHINHA, seção infantil do jornal A FO 
LHA DE SÃO PAULO: 

"Moramos próximo ao Jardim da Aclimação e ao lado 
de uma das entradas desse jardim (na Capital), está locali
zada a Biblioteca Infanto-Juvenil Ofélia França. Foi a maior 
descoberta que meus dois filhos já fizeram! As "tias" que 
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tomam conta, conquistaram a criançada imediatamente, e nin
guém quis mais sair de lâ. Na sala infantil, é só alegria; 
os pequenos têm uma série de atividades a desenvolver, além 
da leitura: jogos, massa de modelar, desenhos, quebra-cabe
ça, tudo supervisionado com atenção e carinho. Nada imposto 
e dirigido". 

A Maria Bernadete gostaria que muitas outras mães 
fossem à biblioteca de seu bairro, para que mais crianças 
possam crescer sem pensar que biblioteca é um "lugar "care
ta", com gente rabugenta, mandando todo mundo calar a boca, 
mas que saibam que há nelas um "mundo fantástico, com mil e 
uma novidades esperando para serem descobertas". 

Vamos seguir esse conselho e descobrir coisas no-
vas? 

21. LITERATURA INFANTIL 

Na livraria Capitu (rua Pinheiro, 339) realizou
se o lançamento de três livros para crianças, editados em 
convênio com o INL, pelo escritor Luiz Díaz Correa. 

Uruguaio de 45 anos, radicado no 
Brasil há 20, Luiz Díaz Correa começou a escrever quando nas 
ceu sua filha. O prime iro Ímpeto foi comprar livros para ela 
mas não encontrou nada que o satisfizesse: "Os clássicos não 
existiam, Monteiro Lobato estava esgotado e os que estavam 
à disposição tratavam a criança como débil mental. Então re 
solvi escrever". E se defrontou com um problema, o que ele 
chama de criança "telecondicionada" e "gibicondicionada",ou 
seja, a falta de hábito de leitura, o condicionamento aos 
balões dos gibis e seu texto manuscrito. 

Daí em suas obras ele tentar fugir 
a essa influência. Em "A Saga do Gato e o Rato" (recomenda
do para crian<ias de até 6 anos), Luís DÍaz Correa valoriza
va a onomatopeia juntamente com a ilustração, porque "as 
crianças gostam de ouvir a imitação de sons, dos movimentos 
das vozes dos animais" e, em "O Cisne e o Sapo" ( de 6 a 8 
anos~, fez as ilustrações a partir de colagens. Já em "Flo-
res para uma Cidade 11 

( para mais de 8 anos), além da pura di 
versão, ele procura despertar a atenção da criança para pro 
blemas de uma cidade grande, contando a história de uma plan 
tinha, de como ela nasce. -

Entretanto, Luís Díaz Correa não 
está preocupado em transmitir qualquer mensagem, "o que exis 
te é apenas um comentário e cada um que tire suas conclu~ 
sões". Embora esse três livros sejam suas primeiras obras pu 
blicadas, o autor já tem prontas várias outras à espera de 
editor - uma delas "João, Pobre João", sobre um pastor que 
vive sonhando em conquistar um castelo. 

22. CONSELHO DEPARTAMENTAL DA B.D. DA E.C.A. 

Em reunião de 24 de junho de 1980, 
ficou assim constituído o Conselho Departamental do Curso de 
Biblioteconomia e Documentação da Escola de Comunicações e 
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Artes da Universidade de S~o Paulo: 

Prof. Dr. Egon Schaden - Presidente 
Profa. Dra. Célia Berrettini - Representante dos 

Professores Adjun
tos 

- Suplente do Presi
dente; 

Prof. Dr.José Augusto Vaz Valente - Representante 
dos Livre-Do
centes; 

ProfaNeusa Dias de Macedo - Representante dos Me~ 
tres; 

Profa.Elza Correa Granja - Representante dos Auxi 
liares de Ensino. 

. Empenhado em continuar a colaborar 
em todos os planejamentos e estudos que visem ao aperfeiço~ 
menta do ensino da área, bem como tudo o que se refira ao 
exercício da profiss~o do bibliotecário, o Presidente soli
cita que todo e qualquer pedido de colab6raç~o seja dirigi
do diretamente ao atual Chefe do Departamento, até que, em 
reuniao departamental, seja designado o professor que ore
presentará oficialmente. 

23. DEPARTAMENTO DE ENSINO E PESQUISA DO IBICT 

A 10 de julho, p.p., assumiu o Cargo de Chefe do 
Departamento de Ensino e Pesquisa do I_BICT a Profa. Nice Me 
nezes de Figueiredo, assumindo como Coordenador do Curso de 
Mestrado em Biblioteconomia da Universidade de BrasÍlia,car 
go qµe ocupava anteriomente, o Prof. Jayme Robredo. -

Nossos efusivos cumprimentos aos ilustres colegas. 

24. REUNIÃO NA c:F.B. 

Nos dias 24 e 25 de novembro, p.f., será realiza
da a Reunião Conjunta dos.Presidentes dos Conselhos Regio
nais de Biblioteconomia e do Conselho Federal de Biblioteca 
nomia. No calendário fixado, a reunião da Diretoria do CF~ 
com a Presidente do CRB-8 terá lugar no dia 24, ~s 10h30min; 
a Reunião Plenária será realizada no dia 25 de novembro, da 
9 h ~s 12 h. e das 14hs. ~s 18hs. 

25. RESO,LUÇAO CFB N.O 260/8, SOBRE O PROCESSO ELEITORAL 

O Presidente do CONSELHO FEDERAL DE 
BIBLIOTECONOMIA, no uso das atribuições ligais que lhe são 
conferidas pela Lei n9 4.084 de 30 de jµnho de 1962, e o De 
ereto n9 56.725 de 16 de agosto de 1965 e, 
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c o n siderando a necessidade de uma ex
plicitação sobre o processo eleitoral no CFB, 

RESOLVE: 

Art. 19 - A eleição para composi -
çao do Conselho Federal de Biblioteconomia será realizada no 
dia 27 (vinte e sete) de junho de 1981, às 14:00 (quatorze) 
horas na sede do Conselho. 

Art. 29 - A composição do Conselho 
Federal de Biblioteconomia obedecerá à seguinte sistemitica: 

a) 07(sete) Conselheiros Federais efetivos e 03 
(tr~s) Conselheiro suplentes serão eleitos por 
escrutínio secreto e a maioria de votos, em As 
sembléia constituída por Delegados Eleitorais
dos Conselhos Regionais. 

b) 07(sete) Conselheiro Federais efetivos serão 
sorteados entre representantes das congregaç6es 
das instituições de ensino superior que minis
trem o ensino de Biblioteconomia cujos nomes se 
rão por elas encaminhados, em listas tríplices, 
ao CFB. . 

Art. 39 - Fica criada a Comissão/ 
Eleitoral do CFB composta de 03(três) Conselheiros Federais 
designados por ato do Presidente do CFB. 

Parágrafo Único - O mandato dos mem 
bros da Comissão Eleitoral se extingue com o término de suas 
funções. 

toral: 
Art. 49 - Compete à Comissão Elei

I - receber, apreciar e julgar os pedidos de re
gistro de candidatos a Conselheiros Federais; 

II - preparar e encaminhar à Presidência do CFB a 
relação dos pedidos deferidos e indeferidos; 

III - funcionar como mesa eleitoral, conduzindo o 
processo da votação e da apuração; 

IV - proclamar os resultados da eleição; e 

V - dar posse aos eleitos. 

Art. 59 - A relação dos candidatos 
registrados pela Comissão Eleitoral e os pedidos indeferidos 

-
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deverão ser publicados no Diário Oficial da União, até o dia 
15 (quinze) de maio de 1981. 

Art. 6~ - t elegível o profissio -
nal bibliotecário que satisfaça os seguintes requisitos: 

I - estar devidamente registrado em Conselho Re
gional de Biblioteconomia; e 

II - estar em pleno gozo de seus direitos profis -
sionais. 

Art. 79 - Os candidatos deverão so 
licitar seus registros ao Conselho Federal de Bibliotecono~ 
mia, no período de 19 (primeiro) a 30 (trinta) de abril de 
1981 (mil novecentos e oitenta e um) mediante requerimento, 
dirigido ao Presidente do CFB, juntando os seguintes docu
mentos: 

I - comprovante de registro em CRB; e 

II - declaração do Presidente do CRB respectivo de 
que o profissional se encontra em pleno gozo 
de seus direitos. 

Art. 89 - As instituições de ensi
no superior que ministrem o ensino da Biblioteconomia deve
rão encaminhar à secretaria do Conselho Federal,até 30 (trin 
ta de abril de mil novecentos e oitenta e um), lista trí~ 
plice de nomes de professores em exercício e registrados,no 
CRB de jurisdição. 

Parágrafo Onico - As entidades que 
nao credenciarem seus representantes, dentro do prazo fixa
do, perderão o direito de se fazerem representar. 

Art. 9 9 - Cada Conselho Regional de 
Biblioteconomia deverá indicar um representante e respecti
vo suplente para participar da Assembléia Geral dos Delega
dos-Eleitores, até o dia 30 (trinta) de abril de 1981 (mil 
novecentos e oitenta e um). 

§ 19 - O representante e seu res
pectivo suplente nao poderão ser candidatos ao Conselho Fe
deral. 

§ 29 - O mandato do representante
e seu respectivo suplente se extingue com a missao a que se 
destina. 
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§ 39 - É vedado o exercício do man 
dato de Delegado-Eleitor por procuraçao. 

§ 49 - No impedimento do Delegado
Eleitor, este será substituído por seu suplente. 

§ 59 - O Cónselho Regional que nao 
indicar o Delegado e seu respectivo suplente perderá o di
reito de participar da Assembléia Geral dos Delegados-Elei
tores. 

Art. 109 - O Presidente do CFB fa
rá a convocação da Assembléia Geral dos Delegados-Eleitores 
por edital publicado no Diário Oficial da União, até 30 (trin 
ta) dias antes da data fixada para a eleição, confirmando-a
por carta registrada aos Delegados Eleitores. 

Art. 119 - A Assembléia Geral será 
instalada em primeira convocação com a presença mínima de 
2/3 (dois terços) dos Delegados Eleitores e após 01 (uma)ho 
ra, em segunda convocação com qualquer número de Delegados~ 

Art. 129 - A mesa ileitoral, com 
funç5es receptora e escrutinadora de votos, será constituí
da por um Presidente, um Secretário e um Escrutinador, den
tre os membros da Comissão Eleitoral. 

Parágrafo Onico - Cabe ao Presiden 
te do Conselho Federal de Biblioteconomia instalar a Assem= 
bléia Geral. 

Art. 13 9 - Compete ao Presidente da 
Mesa Eleitoral: 

I - rubricar as cédulas; 

II - colher as assinaturas dos Delegados Eleitores 
presentes; 

III - manter a ordem e a regularidade dos trabalhos 
eleitorais; 

IV decidir sobre dúvidas e dificuldades apresen
tadas; e 

V~ proclamar os resultados. 

Art. 1Lf9 - Ao Secretário compete 
disciplinar os trabalhos relativos à entrada e sáida dos De 
legados Eleitores, lavrar a ata da eleição, auxiliar o Pre= 
sidente e substituí-lo em ausências eventuais. 
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Art. 159 - Ao Escrutinador compete 
a apuração dos votos, auxiliando e substituindo o Secretário 
em seus impedimentos. 

Art. 169 - O CFB entregará ao Pre
sidente da Mesa Eleitoral o seguinte material: 

I - lista de presença dos Delegados Eleitores; 

II - processos de registros dos candidatos; 

III - cédulas impressas ou mimeografadas contendo o 
nome dos candidatos e número de inscrição na 
região respectiva, precedida de um quadriláte 
ro; 

IV - cédulas contendo em cada uma, nome e institui 
ção dos candidatos constantes das listas trí~ 
plices; 

V - urna vazia a ser vedada pelo Presidente da Me 
sa; 

VI - modelo de ata; e 

VII - exemplas da Lei 4.084, do Decreto 56.725 e da 
presente Resolução. 

Art. 179 - A Mesa Eleitoral recebe 
rá o Delegado-Eleitor no recinto da -Assembléia Geral, o quaI 
deverá apresentar sua carteira de identidade profissional. 

Art. 189 - Cada Delegado-Eleitor, 
receberá do Presidente uma cédula rubricada no ato e votará 
em cabina indevassável, em 10 (dez) nomes, não podendo vo
tar em mais de 01 (um) nome para cada Região. 

§ 19 - Ao sair da cabina e após exi 
bir a cédula ao Presidente da Mesa, o Delegado-Eleitor dep~ 
sitará a mesma na urna. 

.,. 
§ 29 - O voto e secreto, direto e 

pessoal. 

§ 39 - Serão considerados eleitos 
os 07(sete) candidatos.que obtiverem maior número de votos 
para Conselhe·iros efetivos e para suplentes o oitavo, nono 
e décimo candidato mais votado. 

.,. 
§ 49 - Em caso de empate sera fei-

to novo escrutínio. 
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Art. 199 - Imediatamente após o 
término da eleição será iniciada a apuração pela Mesa Elei
toral na presença dos Delegados-Eleitores, obedecendo os s~ 
guintes procedimentos: 

I - Abertura da urna e contagem do número de cédu 
las, verificando se corresponde ao número de 
votantes. 

§ 19 - A falta de coincidência en
tre o número de votantes e o número de cédulas constituirá
motivo de nulidade do pleito. 

§ 29 - Constatada a nulidade pre
vista no parágrafo anterior, será procedida nova votação. 

II - Lida a cédula em vóz alta pelo Escrutinador,o 
resultado será registrado pelo Secretário. 

III - Concluída a contagem dos votos será proclama-
do o resultado que deverá ser publicado no 
Diário Oficial da União (D.O.U.). 

Art. 209 - Será nulo o voto que: 

I - nao se apresentar em modelo oficial; 

II - não estiver em cédulas rubricadas; 

III - contiver expressões, frases ou sinais que po~ 
sam identificar o voto; 

IV - tiver assinalado mais de 01 (um) nome da. mes-. -ma regiao; 

V - tiver assinalado mais de 10 (dez) nomes; 

VI - tiver assinalado fora do quadrilátero corres
pondente a um candidato, desde que torne duvi 
dosa a manifestação de vontade do votante. -

Art. 219 - Será realizado, em se
guida, o sorteio de 07 (sete) Conselheiros representantes de 
Instituições de ensino superior que ministrem o ensino da 
Biblioteconomia dentre os nomes constantes das listas trí
plices. 

§ 19 - No que se refere ao "caput" 
deste artigo, cada Estado só poderá contar com um represen
tante sorteado. 

§ 29 - Concluído o sorteio, -sera 
proclamado o resultado. 

Art. 229 - Será lavrada ata que 
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deverá ser assinada pelos membros da Mesa e pelos Delegados
Eleitores e as cédulas serão recolhidas à urna, sendo fecha 
da, lacrada e entre~ue ao Presidente do CFB, que a manterá~ 
sob sua custódia ate expirar o prazo de recurso. 

Art. 2 39 .;. Qualquer candidato pod~ 
ra apresentar ao CFB, recurso, sem efeito suspensivo, impu_g 
nando a eleição, no prazo de 05 (cinco) dias a contar da p~ 
blicação do resultado, desde que acompanhado da documenta
ção comprobatória da irregularidade alegada. 

§ 19 - O recurso relç1.tado pela Co
missão Eleitoral será julgado·pelo Plenário do ÇFB. 

§ 29 - Da decisão do CFB caberá re 
curso ao Ministério do Trabalho, no prazo de 03 (três) diás 
a contar da data que tenha sido dada ciência ao interessado. 

Art. 249 - Os casos omissos serao 
decididos pela Comissão Eleitoral. 

Art. 259 - Constituído o Conselho
Federal de Biblioteconomia para o triênio 1981/1984, atê 31 
(trinta e um) de julho, seus membros organizarão a lista trí 
plice a ser submetida ao Presidente da República, para no=
meação do Presidente do CFB. 

_ Art. 269 - A posse dos Conselheiros 
eleitos, sera dada em reuniao solene do Conselho Federal de 
Biblioteconomia, de acordo com o que dispBe o§ 29 inciso 
III do art. 179 do Decreto 56.725/65. 

Art. 279 - Esta Resolução entra em 
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposiç6es em 
contrário. 

BRASfLIA-DF.; 20 de SETEMBRO DE 1980. 

MARIA LÚCIA PACHECO DE ALMEIDA 
la.Secretária do CFB 

CRB-2/4 

MISB/cra 

NANCY WESTPHALEN CORRtA 
Presidente do CFB 

CRB-9/8 
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