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1. EDITORIAL 

PARA MEDITAR 

Durante a VIII Reunião da Comissão Brasileira de 
Documentação Tecnológica, realizada no decorrer do I CLABD, 
em Salvador, foi distribuido aos participantes um opúsculo 
contendo uma comunicação apresentada na la. Sessão Plenária 
da 70a. Conferência Anual da Associação das Bibliotecas Es
pecializadas - SLA, em junho, de 1979, pela Doutora Margreet 
Wijnstroom. 

A comunicação, que foi traduzida com a colabora
ção da PETROBRÁS e duplicada pela Universidade Federal do 
Rio de Janeiro, intitula-se "CONFIANÇA, CAPACIDADE E UNIAO 
- AS TRfS GRAÇAS DA BIBLIOTECONOMIA", e dela destacamos al
gumas idéias que consideramos importantíssimas e dignas de 
meditação: 

" ... Há quem chame o bibliotecário de "talentoso 
faz-tudo"; ora, um faz-tudo talentoso ê bem melhor do que um 
teórico sem talento. Assim sendo, junto-me a outros sob o 
estandarte dos talentosos bibliotecários que são pau-para
toda-obra e que surpreenderão o mundo como o grupo de ação 
mais positivo, construtivo e imaginoso jamais criado, tenho 
a certeza. 

Existe uma classe, porém, que não gostaria de iden 
tificar-se com meu novo grupo de ação: os cientistas da in= 
formação. Talvez seja lamentável que em fins da década de 
1950, quando o cientista da informação entrou em cena, o bi 
bliotecário não tenha tomado para si essa denominação. Ter= 
se-ia assim evitado intermináveis discussões posteriores,mi 
lhares de páginas de bibliografia especializada sumamente= 
monótona e também alguns atritos. 

A meu ver, os bibliotecários estão intimamente li 
gados à informação. Mas os modernos cientistas da informa= 
ção possuem um nome diferente dos seus colegas bibliotecá -
rios, dentre os quais em muitos casos eles surgiram. Alguns 
até deixaram a biblioteconomia para estabelecer-se como cor 
retores da informação, vendendo sofisticadíssimos serviços= 
de coleta e recuperação em bases comerciais. 

Seja como for que cada um prefira chamar-se, que 
se sinta à vontade para identificar-se com a designação bi
bliotecário neste artigo, sempre que considerar que a sI
tuaçao se aplica ao seu caso. Quanto a mim, continuarei a 
usar os term·os bibliotecâ.rio e biblioteconomia para abran -
ger também os cientistas da informaçao e os documentalistas. 

Talvez porque a palavra bibliotecário me ocorra 
com maior facilidade". 

Mas é preciso ter confiança em nosso trabalho: 
"De que modo os bibliotecários esperam convencer 

os outros da utilidade dos seus serviços se eles mesmos não 
estão plenamente convencidos? Acho que um número demasiado 
grande de bibliotecários sofre de complexo de inferioridade 
e aceita com demasiada facilidade estar no fim da lista de 
prioridades, no que se refere ao respaldo financeiro". 
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É evidente que, se não confiarmos em nós prÔprios, 
não despertaremos nos outros confiança. 

E depois, sobre capacidade, a autora pergunta: 
"Estamos realmente convencidos de que tanto nos

sos usuários quanto nossos patrocinadores sabem o suficien
te sobre o processo de produção de uma biblioteca a ponto de 
compreender nossas necessidades?" 

Se o produto da biblioteca é a satisfação dos usui 
rios devemos usar toda a nossa capacidade profissional no 
melhor nível de serviço de forma a causar um impacto positi 
vo. 

Mas o ponto mais importante da comunicação está, 
e sem dúvida, na Última das três graças - a União: 

":t: uma questão de integridade profissional apoiar
-nos mutuamente em tempos de crise; e isso se aplica a pro
fissionais que trabalham em bibliotecas públicas, universi
tárias ou especializadas, bem como na área da informação.E~ 
te é um dos aspéctos da nossa unidade profissional. 

Além disso, qualquer profissão necessita de um 
forte núcleo de representação e influência a fim de reali
zar o seu potencial. Todo profissional realmente interessa
do no desenvolvimento dos serviços de biblioteca contribui
rá de boa vontade para fortalecer esse núcleo. Falando em 
termos gerais, a crítica construtiva será sempre parte int~ 
grante da contribuição dos membros para o fortalecimento de 
uma entidade. Mas, quando se ouvem ou lêem as ninharias que 
levam certos membros a atacarem-se mutuamente ou suas orga
nizações, é de perder a paciência. Eis aí uma tolice indig
na da nossa profissão. Será que as questões importantes es
tão além do entendimento dos membros? Recuso-me a crê-lo. 
Façamos todos nós, portanto, um exame de consciência e ten
temos avaliar com honestidade a maneira pela qual temos con 
tribuÍdo individualmente para nossa associação profissional. 
Porque nós, a totalidade de muitos indivíduos, somos a Enti 
dade". -

Fazemos nossas todas as considerações da ilustre 
Secretária Geral da IFLA e Membro Honorário da SLA. e, como 
ela, fazemos votos para que o espírito de Confiança, Capaci 
dade e União esteja conosco e paire sobre nossa vida pro= 
fissional. 

C.N. de C.F. 

2. POSSE DE SUPLENTES DO CRB · 8 

OBS: Por ter saído incompleta no Último B.I. do CRB-8, repe 
timos a notícia publicada na p~ 85 sob o título acima,pedin 
d? ~esculpas a nossas colegas pela falha involuntária na r~ 
visao. 

Na Reunião Plenária de novembro, foram empossados 
os seguintes Membros, eleitos Suplentes em 1978: Cecília An 
dreotti Atienza, Miriam Bourroul Wertheimer, Laila Gebara ~ 
Spinelli e Rita L. Larroudé. Do grupo, ora integrado ao 
CRB-8 e constituido por jovens e entusiastas elementos, es-
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pera-se urna contribuição positiva e valiosa na luta desen
volvida pelos demais Membros a favor da dignificação profi~ 
sional do Bibliotecário. 

A posse verificou-se em virtude do pedido de de
missão solicitado em caráter irrevogável, por motivos de o~ 
dern estritamente pessoal ou de saÜde, dos seguintes Membros: 
Marieta Novack Peixoto dos Santos, Orlando Francisco Bella
garnba Orlandi, Maria Isabel Gornide Ribeiro Ibrahirn e Evanda 
Aparecida Verri Paulino. Aos Membros demissionários a clas
se bibliotecária paulista ficou devendo os agradecimentos -
por um trabalho constante e desinteressado em favor da pro
fissão desenvolvido na Diretoria ou nas Comissões Permanen
tes. 

3. ATA DA OCTAGÉSIMA QUINTA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA· ELEIÇÃO DA 

DIRETORIA DO CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA 8A. REGIÃO, 

EM 06 DE JANEIRO DE 1981. 

Publicada no Diário Oficial Ineditorial, Dia 11 de março de 
1981. Página 53. 

Aos seis dias do mês de janeiro do ano de mil no-
,vecentos e oitenta e um, às quinze horas e trinta minutos , 
realizou-se a octagésirna quinta reunião extraordinária do 
Conselho Regional de Biblioteconomia - 8a. Região, sito à 
Avenida Ipiranga n9 877, 99 andar, sala 95, para a eleição 
da Diretoria para o ano de mil novecentos e oitenta e um. A 
reunião foi presidida pela Senhora Presidente Cecília Ernes 
tina D'Ottaviano Arrnentano e teve a presença dos seguintes 
Conselheiros: Carminda Nogueira de Castro Ferreira, Amélia
Maria Moreira, Neusa Dias Macedo, Myriarn Bourroul Wertheimer 
Célia Wolff, Cecília Andreotti Atienza, Laila Gebara Spinelli 
Josephina Turna, Maria Esther Ramos, Ana Maria Ferracin, Mi
riam Mani Zarnbel, Paulo Olail de Carvalho, Eliana Ferreira 
Darnico, Henriete Simões Ferreira de Toledo, Vania Lando de 
Carvalho, Dalva Therezinha Lia de Souza, Maria Edith Giusti 
Serra, Maria de Lourdes Sampaio Cintra de Carnargo, Eneida -
Cardoso Sampaio e Laila Haddad, Justificaram suas ausências.: 
Maria Josefa Peres e Rita Luiza Larroude. Foi constituida a 
Comissão Eleitoral, pelas seguintes Conselheiras: Henriete 
Simões Ferreira de Toledo, Ana Maria Ferracin e Eliana Fer
reira Darnico, sendo Coordenadora da Comissão Eleitoral, a 
Conselheira Henriete Sirnôes Ferreira de Toledo. A Senhora -
Coordenadora da Comissão Eleitoral esclareceu aos presentes 
as normas da eleição, sendo a votação apenas para Presiden
te em lista tríplice, indicando os nomes dos candidatos que 
poderiam ser votados; apenas os Membros eleitos. Distribuí
das as cédulas procedeu-se a votação, sendo obtido o seguin 
te resultado: Cecília Ernestina D'Ottaviano Arrnentano 10 ~ 
(dez) votos; Carminda Nogueira de Castro Ferreira 9 (nove)
votos; Cecília Andreotti Atienza 8 (oito) votos; Laila Had 
dad 7 (sete) votos; Paulo Olail de Carvalho 4 (quatro) vo-
tos; Eneida Cardoso Sampaio 3 (tres) votos; Maria de Lourdes 
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Sampaio Cintra de Camargo 2 (dois) votos; Célia Wolff 2 ( dois) 
votos; Laila Gebara Spinelli 2 (dois) votos~ Josephina Tuma 
l (um) voto. Constatou-se apenas um voto considerado nulo,
onde constava apenas Laila, não especificando exatamente a 
quem considerar, visto que temos duas Conselheiras com esse 
prenome; como havia ressaltado nas informações pela Senhora 
Coordenadora dessa Comissão. Pelo resultado da votação foi 
proclamada Presidente a Conselheira Cecília Ernestina D'Ot
taviano Armentano, que agradeceu a confiança nela deposita
da por mais um ano, A seguir a Senhora Presidente eleita n~ 
fueou os membros da Diretoria do CRB-8 para o ano de mil no
vecentos e oitenta e um, que ficou. assim constituída: Presi 
dente: Cecília Ernestina D'Ottaviano Armentano; Vice-Presi
dente: Carminda Nogueira de Castro Ferreira; la. Tesoureira: 
Josephina Tuma; la. Secretária: Laila Haddad; 2a. Secretá
ria: Laila Gebara Spinelli, Comissão de Ética Profissional
Coordenadora: Carminda Nogueira de Castro Ferreira; Membros: 
Myriam Bourroul - Wertheimer e Maria de Lourdes Sampaio Cin 
tra de Camargo. Comissão de Tomada de Contas - Coordenadora: 
Eneida Cardoso Sampaio; Membros: Ri ta Luiza Larroude e Maria 
Esther Ramos. Comissão de Fiscalização Profissional - Coor
denadora: Maria Esther Ramos; Membros: Vania Lando de Carva 
lho, Miriam Mani Zambel e Dalva Therezinha Lia de Souza. Co 
missão de Cadastramento de Bibliotecas-Coordenadora: Célia 
Wolff; Membros: Henriete Simões Ferreira de Toledo, Neuza 
Dias de Macedo, Laila Gebara Spinelli. Comissão de Divulga
ção - Coordenadora: Carminda Nogueira de_ Castro Ferreira ; 
Membros: Maria Edith Giusti Serra, Eliana Ferreira Damico e 
Maria Josefa Peres. 

Nomeada e proclamada a Diretoria, a Senhora Presi 
dente solicitou a colaboração de todos para continuarmos lu 
tando e defendendo os interesses e direitos da classe. Nada 
mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a 
presente ata que lida e aprovada é assinada pela Senhora Pr~ 
sidente e por mim la. Secretária. São Paulo 06 de janeiro
de 1981. 

Cecília E. D'Ottaviano Armentano 
PrPsidente CRB-8/148 

Laila Haddad 
la. Secretária CRB-8/8 

4. 1 CONGRESSO BRASILEIRO DE PUBLICAÇÕES 

Tendo como tema central a Normalização da Informa 
ção Impressa, a Federação Brasileira de Associações de Bi~ 
bliotecários - FEBAB, confirma a realização do I CJGGRESSO 
BRASILEIRO DE PUBLICAÇÕES, para o período de 5 a 10 de ju
lho de 1981, no Palácio das Convenções do Parque AnhembÍ 
São Paulo, SP, e não para a data anteriormente anunciada. 

A mudança foi motivada pela falta de local apro
priado a comportar o número previsto de participantes. 

O evento estará aberto a pesquisadores, editores, 
jornalistas, bibliotecários, profissionais liberais e de-
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mais interessados. 
Os temas oficiais a serem desenvolvidos são os se 

guintes: 

Temas 

Sub-temas 

1. Direito Autoral 
2. Editoração 
3. Publicações em Geral 
4. Integração - autor/editor/jornalista e biblio

tecário 

1. Bibliografia 
2. Catalogação na fonte 
3. Citações no texto 
4. Composição gráfica 
5. Diagramação 
6. Formatação (para livros, periódicos e relató -

rios) 
7. Normas de redação - objetividade 
8. Referências bibliográficas 
9. Resumos/Abstracts 

-Baseado nos temas acima, o Congresso se propoe a 
informar os participantes, sobre a necessidade da normaliza 
ção da documentação impressa, facilitar o intercâmbio de co 
nhecimentos e experiências e considerar os meios concretos 
de cooperação em níveis nacional e regional. 

COLEGAS: PARTICIPEMOS ATIVAMENTE DO l? CBP 

Ver folheto anexo a este B. I., com ficha de inscrição. 

5. XI CONGRESSO BRASILEIRO DE BIBLIOTECONOMIA E DOCUMENTAÇÃO 

O XI Congresso Brasileiro de Biblioteconomia e Do 
cumentação que se realizará em João Pessoa, Paraíba, no pe~ 
rÍodo de 17 a 2 2 de janeiro de 19 8 2, abordando como tema cen 
tral "BIBLIOTECA E EDUCAÇÃO PERMANENTE", terá os seguintes 
subtemas: 

A Biblioteca na Educação Formal 
- A Biblioteca nos Programas de Alfabetização e 

de Educação de Adultos 
- A Biblioteca~no Processo de Desenvolvimento 
- A Biblioteca e Cultura Local 
- Os meios de Comunicação de Massa e o Hábito de 

Leitura. 

Os trabalhos, que serao desenvolvidos em forma de 
Conferências, Painéis e Grupos de Trabalho, deverão ser en
caminhados à Comissão Técnica do XI CBBD, até 31 de julho 
do ano em curso. 
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NORMAS PARA APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS 

1. TEMA 

1.1 - O Tema Central do XI CBBD é "BIBLIOTECA E EDUCAÇÃO 
PERMANENTE" . 
O tema visa um estudo da situação atual nos meios 
biblioteconômicos, objetivando uma melhor conscien 
tização frente à realidade educacional brasileira~ 
esperando melhores resultados dos esforços despen
didos pelos bibliotecários em prol do binômio usuá 
rio/informação. 

1.2 - Os subtemas são: 
a) A Biblioteca na Educação Formal 
b) A Biblioteca nos Programas de Alfabetização e 

de Educação de Adultos 
c) A Biblioteca no Processo de Desenvolvimento 
d) A Biblioteca e Cultura Local 
e) Os meios de Comunicação de Massa e o Hábito de 

Leitura. 

2. DISPOSIÇÕES GERAIS 

2.1 - Os trabalhos do XI CBBD serão agrupados em: 
2.1.l - Trabalhos oficiais sobre o tema central ou 

seus subtemas, encomend#dos pela Comissão 
Diretora a especialistas nacionais e estra~ 
geiros; 

2.1.2 - Trabalhos não oficiais, sobre o tema cen
tral ou seus subtemas, apresentados por ini 
ciativa do congressista; -

2.2 - Os trabalhos oficiais serão apresentados em sessões 
plenárias; 

2.3 - Os trabalhos não oficiais selecionados integrarão, 
as sessões plenárias ou painéis; 
2.3.1 - Os trabalhos individuais deverão estar re

lacionados com o tema central e com os sub 
temas; 

2.3.2 - Os trabalhos não selecionados, assim como 
aqueles não relacionados com o tema central 
poderão, a critério da Comissão Técnic~ser 
apresentados no período de 8 às 10 hs. de 
segunda à sexta-feira, durante o Congresso 
em forma de comunicados. 

3. APRESENTAÇÃO 

3.1 Os trabalhos apresentados deverão ser originais e 
inéditos; 

3.2 - Cada trabalho deverá ter no mínimo 05 (cinco) e no 
máximo 20 (vinte) páginas em papel formato A-4 
(210 x 297 mm), datilografadas em espaço duplo, so 
mente em um lado da folha. O número máximo de págI 
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nas inclui o resumo, ilustrações, tabelas, abstract 
e listas de referências bibliográficas; 

3.3 - Na primeira página do trabalho mencionar: 
a) Ao alto e à direita os números de classificação 

segundo a CDD e a CDU; 
b) Título do trabalho em caixa alta; 

c) Autor(es) e respectivas atividades profissionais 
e entidade de classe à qual pertence, à direita 
e ocupando metade do campo da página; 

d) Resumo informativo de 250 palavras no maximo. - . 

3.3.1 - Abstract, no final do documento; 
3.3.2 - Todos os trabalhos do Congresso deverão ob 

servar as normas da ABNT: NB-69, NB-88, ~ 
NB-85, NB-66 e PNB-217 no que couber. 

4. IMPRESSAO, DATILOGRAFIA E ILUSTRAÇÕES 

4.1 - A impressão dos ANAIS será feita por reprodução fo 
tográfica. Tal processo requer a observação das se 
guintes normas: 
4.1.1 - Os trabalhos devem ser datilografados emmá 

quina elétrica usando tipo Courrier l0(IBM) 
ou similar, com fita de polietileno; 

4.1.2 - Usar papel branco não timbrado; 
4.1.3 - Os desenhos deverão ser executados em tin

ta nanquim, sobre papel vegetal, na dimen
são máxima de 115 x 230 mm. As legendas que 
acompanham os desenhos deverão ser traça -
dos com normógrafo; 

4.1.4 - As tabelas, sempre que possível, deverão -
ser inseridas no texto; 

4.1.5 - Os originais deverão ter suas páginas nume 
radas em lápis grafite; · -

4.1.6 - A primeira linha das páginas deverá ser ini 
ciada a 3,5 cm do topo e a Última deverá~ 
ficar a 2,5 cm da extremidade inferior do 
papel; o espaçamento lateral deverá ser de 
3,5 cm na margem esquerda e 1,5 cm na mar
gem direita; 

4.1.7 - Deverão ser apresentados 1 (um) original e 
3 (três) cópias do trabalho, não granpean
do o original. 

5. PRAZO E ENDEREÇO 
5.1 - Os trabalhos de ~livre iniciativa do congressista -

deverão ser apresentados para exame da Comissão Téc 
nica até 31 de julho de 1981; 
5.1.1 - Os trabalhos não recebidos até esta data 

não serão aceitos; 

5.2 - A remessa dos trabalhos poderá ser feita por inteE 
médio das Associações de classe ou diretamente a 
Comissão Técnica do XI Congresso Brasileiro de Bi
blioteconomia e Documentação: 
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COMISSÃO TÉCNICA 

Departamento de Biblioteconomia e Documentação 
Centro de Ciências Sociais Aplicadas 
Universidade Federal da Paraíba 
Campus Universitário - Fone (083) 224-7200, Ramal 2264 
58.000 - João Pessoa - Paraíba 

6. CERTIFICADOS 

-Aos autores dos trabalhos aprovados para o XI CBBD serao 
conferidos certificados de apresentação. 

ELEIÇÕES NO CONSELHO FEDERAL DE BIBLIOTECONOMIA 

DATA: - 27 de junho de 1981. 
MOTIVO: - eleger, para o triênio 1981/1984 

7 membros efetivos 
3 membros suplentes 

- sortear para o mesmo período 
7 professores das Escolas de Biblioteconomia 

CANDIDATOS 
REQUISITOS: bibliotecários registrados e em dia com suas 

obrigações profissionais 

PRAZO DE INSCRIÇÃO: de 19 a 30 de abril de 1981. 

DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO: 
- requerimento ao Presidente do CFB (modelo forne

cido pelos CRBs) 
declaração do CRB comprovando estar quites com 
suas obrigações profissionais. 

DEFERIMENTO DE PEDIDOS DE REGISTRO! 

VOTANTES: 

- os candidatos deverão acompanhar pelo Diário Ofi 
cial da União - (D. O. U. ) a publicação dos pedidos 
deferidos. 

São votantes os delegados-eleitores credenciados 
pelos Conselhos Regionais. 

PROCESSO ELEITORAL (registro de candidatos, eleição, apura
ção) 

RECURSO 

POSSE 

organizado pela Comissão Eleitoral do CFB 

dirigir ao era: com a documentação comprovando ir 
regularidades, até 5 (cinco) dias a contar da da~ 
ta de publicação do resultado. 

Setembro de 1981. 

Observação: Para maiores informações e esclarecimentos pro
curar a Resolução CFB n9 260/80, publicada no 
D.O.V. de 29.10.80, Seção I, págs- 21588/589. 

COMISSÃO DE DIVULGAÇÃO DO CFB 
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6. CBBPE 

A Comissão Brasileira de Bibliotecas Públicas e 
Escolares da FEBAB, está sob a Presidência de M.ay Brooking 
Negrão, cujo trabalho como Diretora da Biblioteca Pública -
Municipal de São Paulo a credencia como líder em um setor 
tão importante da cultura, a nível nacional. 

7. REFLEXÕES SOBRE BIBLIOTECAS PARA O DESENVOLVIMENTO 

Transcrito do Diário de Noticias de Ribeirão Preto, 12 de 
Março de 1981 - pg. 2. 

ALICE GUARNIERI 
Em simples conversa com um grupo de pessoas em urna 

das nossa livrarias, nos questionamos: - Bibliotecas para o 
desenvolvimento ou desenvolvimento para bibliotecas? 

A pergunta ficou no ar sem resposta imediata. Sai 
agora como homenagem aos meus colegas bibliotecários, no dia 
em que lhes é dedicado. A biblioteca corno orgão de educação 
leva o indivíduo, e, consequentemente, o povo ao desenvolvi 
rnento mental, espiritual e meterial além de dar-lhe condi
ções de reflexão e compreensão dos seus problemas e necessi 
dades. 

Corno depositária de documentos desperta as forças 
mentais e espirituais que todo ser humano traz em si desde 
o momento da sua concepção. Ajuda-o a enchergar e a encon -
trar soluções para muitos dos seus problemas enquanto pes
soa que vive em comunidade. 

Evidentemente a biblioteca sozinha não fornecerá 
jamais soluções imediatas aos problemas que atingem todos os 
povos do terceiro mundo, mas, com ela e por ela o indivíduo 
será capaz de ver o caminho da verdade, fraternidade, traba 
lho e amor entre seres distanciados pela ignorância, arnbi= 
ção, fome, doença, etc. 

O livro alerta o indivíduo para o desenvolvimento 
das suas próprias capacidades latentes. e corno consequência, 
incita-o a despertar na comunidade onde nasce, vive, traba
lha, estuda, diverte, ama~ constitue família e morre os me~ 
mos desejos de melhorar o seu STATUS social. t claro que 
apenas o desejo de mudança não dará ao indivíduo, portanto, 
ao povo os mesmos meios de desenvolver-se ou educar-se. 

t evidente que este desenvolvimento tem que resul 
tardo trabalho conjunto de todas as forças educativas, ca= 
pazes de fazerem com que haja evolução pessoal e social e, 
entre elas - Centros de Saúde, Escolas, Bibliotecas. 

Se não houver mudança individual, vinda de fora -
para dentro não se alterarão os padrões de comportamento da 
comunidade. 
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Em artigo de 1964 publicado como separata da revis 
ta "Plasticos em Revista" e pela empresa Atlas Copco Ltda. 
(15.000 exemplares) chamamos a atenção do nosso governo pa
ra o problema das Bibliotecas para o Desenvolvimento 1) Vol 
mos hoje com a pergunta acima após a leitura da "Folha de 
São Paulo" de 6 ultimo p. 12 especial "Resposta da socieda
de a Crise que atravessamos" (2). 

Conforme o articulista os cientistas vinculados à 
Fundação Internacional para o Desenvolvitão Alternativo" se 
diada em Nixon Suiça estão preocupados com um novo conceito 
de desenvolvimento. Coincidentemente para eles e para nós a 
"problemâtica do desenvolvimento pode ser definida como a 
sociedade, sua economia e politica, organizadas para o indi 
viduo e para o todo de maneira a maximizar as oportunidades 
de autorealização. Desenvolvimento significa aprender a iden 
tificar e a satisfazer socialmente necessidades legitimas.-

Fundamentalmente, desenvolvimento refere-se_ aos 
seres humanos em geral", com suas experiências próprias, 
suas realizações mentais com o aproveitamento das suas capa 
cidades e descoberta das suas potencialidades emocionais e 
físicas". 

So poderâ haver desenvolvimento quando as pessoas e 
suas comunidades agirem por si mesmas procurando soluções -
para os seus problemas com autoconfiança e liberdade estabe 
lecendo e realizando projetos pelos orgãos de educação. -

Partindo da base social cada unidade deverâ ser 
capaz de traçar o seu próprio caminho de ação e resolver to 
dos os problemas possíveis de solução. Nisto estâ a essência 
da autoconfiança e autogestão. 

Deste novo conceito de desenvolvimento voltamos ao 
velho Decálogo de Comenius para educação "só se aprende a fa 
zer, fazendo" valido para hoje e sempre. "Apesar das difi-= 
culdades continua o articulista das contradições e limita -
ções, a ação individual e local é o marco significativo de 
uma nova ordem emergente". 

Achamos que hâ entre muitas outras tres forças ca 
pazes de despertar o homem para a sua realização pessoal e 
da sua comunidade agindo unissonamente: Centro de Saúde, Es 
cola e Bibliotecas, pois se completam e se interligam. 

Pessoas com saúde, realmente alfabetizadas e não 
semi-alfabetizadas ou analfabetas instruidas e assitidas,se 
rão disciplinadas, conscientes da sua condição de seres hu-= 
manos com direitos e deveres, dignos do respeito e amor dos 
seus semelhantes. 

Portanto antes~de pensarmos tanto em desenvolvimen 
to industrial para depois criarmos os nossos centros de saú
de escolas e bibliotecas, pensemos em desenvolvimento huma-= 
no individual para que esses orgãos lhes sejam dados por di 
reito ao mesmo tempo. -
(1) GUARNIERI A.e. - Bibliotecas para desenvolvimento Plâs-

ticos em Revista. 4(43): 23-25, set. 1965. 
(2) CIENTISTAS defendem novo conceito de desenvolvimento.Fo 

lha de São Paulo. A "Folha e as respostas da sociedade 
à crise de 6 de março de 1981. 
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Alice Camargo Guarnieri exbibliotecária-chefe do 
Instituto de Eletrotécnica da USP de São Paulo, professora, 
poeta e membro da União Brasileira de Escritores CUBE), APB 
·e CRB-8. 

8. NOVO MOBRAL 

O novo presidente do Movimento Brasileiro de Alfa 
betização (Mobral), engenheiro Cláudio Augusto Joaquim Mo-=-

·reira, anunciou durante a solenidade de transmissão de car
go, uma "profunda reavaliação" nas atividades da organiza -
ção. O Mobral vai abandonar os programas de alfabetização -
de adultos, finalidade para a qual foi criado, a fim de 
"atuar prioritariamente na criação de um ensino pré-escolar 
para crianças até seis anos de idade". 

Além de explicar o funcionamento do Mobral, a par 
tir de agora, como "Órgão de apoio ao ensino básico", o no-=
vo presidente da organização enumerou as "duas etapas" des
se trabalho: "Para crianças de até quatro anos a ênfase se
rá no atendimento às carências físicas e fisiológicas, atra 
vês de instalação de creches, centros de mães e cooperativTs 
mo materno; na segunda etapa, para crianças de quatro aseis
anos, os programas serão de recreação e preparo para o in
gresso no sistema regular de ensino, aos 7 anos, tentando -
se diminuir os Índices de evasão escolar, em torno de 50%". 

A notícia interessa a alguns de nossos colegas que 
estavam preparando trabalhos para apresentarem no XI CBD,na 
Paraíba, trabalhos esses fundamentados nas, já agora, anti
gas atividades do MOBRAL. 

9. A TRANSPOSIÇÃO E OS BIBLIOTECARIOS 

A Lei Complementar 180/78, mais conhecida como Pro 
jetão, que prevê a transposição para provimento de cargos , 
processo já usado em todas as secretarias estaduais atingi
rá este ano o processo de seleção e de efetivação do DRHu 
da Secretaria de Educação. 

A transposição permite que os funcionários que es 
tejam exercendo trabalho diferente daquele para o qual fo-=
ram concursados e efetivados, possam passar a cargos supe
riores, com melhorias funcionais e também de vencimentos. 

A concessão das oportunidades de promoção permiti 
das pela transposição há muito está sendo solicitada por i~ 
tegrantes das mais diversas categorias de servidores do qu~ 
dro da Secretaria da Educação, havendo necessidade de reali 
zar essa modalidade de concurso, que ainda não foi regula
mentado, para algumas categorias, ·sobretudo para secretário 
de escola, chefe de seção e bibliotecário. 

Com a transposição para provimento de cargos de 
bibliotecário, a Secretaria da Educação pretende possibili
tar aos professores a transferência do quadro do magistério 
para o quadro administrativo já que a habilitação exigida -
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para ambos ê a mesma, de nível universitário. 
A Diretora da Divisão de Recrutamento, Seleção e 

Movimentação de Pessoal do DRHu, defendendo a realização des 
se concurso (de títulos ou de provas, ainda não está defin~ 
do), considera que assim o mercado de trabalho dos profess~ 
resseria descomprimido "por esses profissionais", segundo 
suas prÓpias palavras. 

Cumpre a todos os bibliotecários estarem atentos
para que a aplicação da transposição não venha a conflitar 
com a Lei 4084/62. 

Há casos em que colegas nossos são também profes
sores e, para esses, a transposição será justíssima; mas o 
fato de estar o professor desempenhando tarefas de bibliot~ 
cário não lhe dá o direito de ocupar o cargo se não for ba
charel em Biblioteconomia. 

10. S.P.: DECRETO MUNICIPAL FAVORECE FUNCIONÁRIO ESTUDAN· 

TE 

"Ao funcionário estudante de curso superior será 
permitido entrar em serviço atê uma hora mais tarde, oure
tirar-se até uma hora mais cedo da marcada para o início ou 
fim do expediente normal, bem como ausentar-se do serviço -
nos dias em que se realizarem provas", nas condições estabe 
lecidas no Decreto municipal 17.244, de 26-3-81 - DOM de 
27-3-81. 

11. CURSOS 

REFERtNCIA LEGISLATIVA 

Período: 

de 13 a 29 de maio de 1981 
~s 2as., 4as. e 6as. feiras das 09:00 as 11:30 h. 
Carga horária: 20 horas 

Local: 

Biblioteca da Assembléia Legislativa do Estado do 
Rio de Janeiro (ALERJ) 
Rua da Misericórdia, s/n9 
Praça XV de Novembro - R~o 

Docente: 

Ada Maria Coaracy (ALERJ) 
Taxa de inscrição: Cr$ 5.000,00 

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO· 

Período: 
de 18 a 22 de maio de 1981 
de 2a. a 6a. feira das 17:00 
Carga horária: 20 horas 

~ 

as 21:00 h. 
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Local: 
FESP RJ 
Av. Carlos Peixoto, 54 
Botafogo 

Docente: 
Milton Nocetti 
(DID/EMBRAPA) 
Taxa de inscrição: Cr$ 7.200,00 

INTRODUÇAO A CifNCIA 

Período: 
de 06 a 13 de abril de 1981 
de 2a. a 6a. feira das 18:30 às 20:30h. 
carga horária: 12 horas 

Local: 
FESP RJ 
Av. Carlos Peixoto, 54 
Botafogo 

Docente: 
Maria Beatriz Pontes de Carvalho 
(Fundação IBGE) 
Taxa de inscrição: Cr$ 4.400,00 

INFORMAÇÕES: 

FESP 
Fundação Escola de Serviço Público RJ 
Av. Carlos Peixoto, 54 Botafogo 22 290 
Rio de Janeiro RJ 
Caixa Postal 64 025 

Credenciamento no CFMO - 0359 

CURSO DE ESPECIALIZAÇAO EM ORGANIZAÇAO DE BIBLIOTECAS 
INFANTO-JUVENIS E ESCOLARES 

Período: 02 de abril de 1981 
20 de junho de 1981 

Inscrições: As inscrições serão feitas na Secretaria do De
partamento de Biblioteconomia. 

Poderão insc.!'.'ever-se graduados em Bibliotecono
mia e em áreas afins. 

Período: 05 a 20/3/1981 
Horário: 8 às 15 h. 

2a. a 6a. feira 

O SENHOR DEUS ME AJUDA, POR ISSO NAO SOFRI COM OS INSULTOS 
(Is 50, 7) 
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INFORMAÇÕES: 

Departamento de Biblioteconomia 
Centro de Artes e Comunicação (CEAC) 
Universidade Federal de Pernambuco 
Cidade Universitária Engenho do Meio 
Tel.: (081) 227-0385 
50000 - RECIFE-PE 

RECURSOS BIBLIOTECÁRIOS EM EDUCAÇÃO SUPERIOR 

O Conselho Britânico que, desde há 30 anos, vem 
realizando cursos de alto nível, de curta duração, dentro 
de um Programa de extensão cultural, realizará de 14 a 26 
de março/82, na Biblioteca de Londres um curso de interesse 
para bibliotecários: Library Resources in Higher Education. 

O curso será coordenado por D.J. Foskett e por 
D.T. Lewis e contará com a colaboração de John Cowley, A.J. 
Evans, Harry Hookway, Ray Le'ster, N.F. MacLean e Malcolm 
Shiffrin. 

Pedidos de informações e de inscrições deverão ser 
encaminhados ao Conselho Britânico - Rua Otávio Corrêa, 30, 
Urca Caixa Postal 2237 - Rio de Janeiro CEP 22291 (até 15 
de outubro, de 1981) 

EM FRANÇA 

Informações sobre Cursos em França podem ser soli 
citadas à Aliança Francesa - Rua General Jardim, 182 - Bi~ 
blioteca - 29 andar São Paulo ou em Campinas, Rua Maria Mon 
teiro, 1.000 - CambuÍ 

ATENÇÃO: NOVO HORARIO DO CRB-8 - DAS 9h. às 16h. 

As Comissões de Ética e de Fiscalização Profissional encontram-se à disposição 

de todos os bibliotecários, bastando marcar entrevista pelo telefone (011) 223-4757 

ESTAMOS SENDO DESLOCADOS DO DOMfNIO DA RAZÃO PARA O TERRENO 
DAS PRESSÕES (Dr.Pedro Cassab, Presidente da Associação Mé
dica Brasileira) 
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12. BALANÇOS DO CRB-8 - 1980 ~•i CONSELHO REGl0
8
~~~Pi.fo BIBLIOTECONOMIA 

•~:~~, .. = f.• . 

Sede Própria 
Avenida Jplranga, 877 - Salao 93/95 - Tel, 223-4767 

SÃO PAULO• S. P. 

Os abaixo assin::.dos i::e::bros e.a ::o:-.1:rnão de Io:n,;:i. 
da de Contas do Conselho Regionul de D1Jl1otecono~1a- 8& 
região• declara::; aprovadas cs contas referentes ao Ba 
lanço de 1980 

9 
apresentudns pel:i. .:.e:1liora l'o:::oureira. 

São l-aulo 
9 

3,1 de deze~.':iro de 1980. 

CONSELIIO REGIONAL DE Bll\!,lOTECONOMll\ 
b.REGIÃO - SAO PAUi.e -

,,~~1/-J___,.,, /,{__,-{,,,,., 
!'.aria 2sthcr !m.,:,os 
CRB-8/278 

fl 02 

REI..ATÔR I0 DA CONTABl LIDADE REFERENTE AO BALANÇO DE l '180 

Sra.Presidente 
Sr,;,Me1cibros do Conselho; 

D E S P E S A 

Custeio 

Transf.Correntes 

Despesas Capital 

MUTAÇÕES PATRIMONIAIS 

Bens Móveis (alienação) 

l. 89 5. 4 50, 86 

854.210,09 

7.684.,00 

31.863,40 

O Balanço Geral do exercício de 

1980,foi encerrado com uma Receita de Cr$ 3.039.732,82 

TRES MILHÕES,TRlNTA E NOVE MIL,SETECENTOS E TRINTA E 

Dois CRUZEIROS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) ,para uma De~ 

Pesa de Cr$ 2.757.344,95(DOIS MILHÕES,SETECENTOS E CI~ 

QUENTA E SETE MIL,TREZENTOS E QUARENTA E QUATRO CRUZE! 

nos E NOVENTA E CINCO CENTAVOS). 

Dívida Ativa 86.267,95 

DEMONSTRATIVO DE SUPERAVIT 

RECEITA 

DESPESA 

TOTAL 

PATRIMÔNIO 

SALDO ANTERIOR 79 

DO EXERCICIO 80 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

3. 771.468, 70 

2.875.476,30 

==895.992,.40 

740. 4 72, 00 

895.992,40 

1.636.464,40 

2.757.344,95 

118.131,35 

2 •. 875. 4 76, 30 
=====:;;,.:;:;;:;:;:;;;;: 

O Orçamento para esse exercício' 

era de Cr$ 4.025.152,72(QUATRO MILHÕES,VINTE E CINCO ' 

MIL CENTO E CINQUENTA E DOIS CRUZEIROS E SETENTA $E 

llors CENTAVOS) ,para Receita,e a Despesa com custeio de 

Cr$ 3.143,675,86(TRES MILHÕES,CENTO E QUARENTA E TRES' 

MtL,SEISCENTOS E SETENTA E CINCO CRUZEIROS E OITENTA E 

Strs CENTAVOS) e Cr$ 881.476,86(0ITOCENTOS E OITENTA E 

~UM MIL QU~TROCENTOS E SETENTA E SEIS CRUZEIROS E O!' 

~tNTA E SEIS CENTAVOS) para Aplicação de Capitais. 

(HUM MILHÃO,SEISCENTOS E TRINTA E SEIS MIL,QUATROCENTOS 

E SESSENTA E QUATRO CRUZEIROS E QUARENTA CENTAVOS), 

s•guintes números: 

-l!:.cEITA 

-•ceita Tributária 

-•ceitas Diversa~ 

~AÇÕES PATRIMONIAIS 

~9Uisição de Móveis 

~EPENDENTE EXECUÇÃO 

~AMENTÃRIA 

: ltiscrição de Créditos 

lticorporação de Bens 

O resultado apresentado acusa os 

2.924 .641,15 

115.091,67 

7.684,00 

719.508,13 

4.543, 75 

3.039,732,82 
são Paulo, 31 de· dezembro de )980 

/ 
/º' - --:e-- . 

.,;/,,-,,,.,.,.-.,.., _./ -
--,akuo · Ito 

Tec.em Contabilidade 
CRC 84.237 SP 
CPF 443.280,608-72 



CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA 

8a.REGIÃO - SÃO PAULO 

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO DO EXERCÍCIO DE 1980 

T I T U L O S 
E X E R e I C I o s D I F E R E N Ç A S 
1979 1980 PARA MAIS PARA MENOS 

ATIVO 
DISPONIVEL 
e a i x a 2.043,29 - - 2.043,29 
Bcos.c/movimento 548.181,64 859.151,66 310.970,02 

ATIVO PERMANENTE 
BENS 

Bens Móveis 110.955,21 91. 319, 56 - 19.635,65 
Bens Imóveis 106.569,00 106.569,00 

CREDITOS 
Divida Ativa 633.240 18 633.240 18 

SOMA DO ATIVO REAL 767.749,14 1.690.280,40 944.210,20 21.678,94 

ATIVO COMPENSADO ' 
Vlr.poder terceiros 40.471 90- 67.434,65 26.962 75 

TOTAL GERAL 808.221,04 1. 757. 715,05 971.172,95 21.678 94 

E X E R C í C I o s D I F E R E N Ç A S 
T I T U L O S 1979 1980 PARA MAIS PARI-. MENOS 

PASSIVO 

Restos à Pagar 27.277,14 30.001,00 2.723,86 

Deposites Dvs Origens 23.815,00 23.815,00 

SOMA DO PASSIVO REAL 27.277,14 53.816,00 26.538,86 

SALDO PATRIMONIAL 
ATIVO REAL LlQUIDO 740.472 00 1.636.464,40 895.992,40 
PASSIVO COMPENSADO 

Contra partida vlrs.Terc 40.471 90 67.434 65 26.962 75 

TOTAL GERAL 808.221,04 1.757.715 05 949.494 01 

São Paulo, 31' de dezembro de 1980 
_,/ 

•~. . ✓ ',,,,,. ,t:. 
Takuó "':!:to 

Tec.Contabilidade 
CRC 84.237 SP 
CPF 443.280.608-72 

\. 

Ceei lia E.D'Ottaviano Armentano 
Presidente 
CRB/8/148 
CPF 876.807.428,04 
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B:\LANCO PATRIMONIAL 

J:Xf.RC!CIO DE 1980 

tUN!STf-'.HJO DO TRAll.'\]:_!_I_':.! 

MODi:LO II 

CONSL:L!!ü REG!OllAL DE IJIBLIOTECONOMIA-8a. REGIÃO 

A ·r I V o 

TITULOS Cr$ Cr$ 

ATIVO FINANCEIRO 

DISPO~l!VEL 

Bancos 859.151 66 859.151,66 

ATIVO PERMANENTE 

BENS PATRI:-!ONIAIS 

Bens Móveis 91.319,56 

Bens I:r.óveis 106.569,00 197.888,56 

CRf-'.DITOS 

Divida Ativa 633.240,18 633.240,18 

so:-IA DO ATIVO REAL 1.690.280,40 

ATIVO co:,tPENSADO 

Vlr.poder Terceiros 67.434,65 

TOTAL GERAL \ 1. 757. 715,05 

são Paulo, 31 .siJ dezembro de 1980 

p A s s I V o 

TITULOS Cr$ 

PASSIVO FINANCEIRO 

DIVIDA FLUTUANTE 

Restos à Pagar 30.001,00 

Deposites Dvs.Origens 23.815,00 

SOMA DO PASSIVO REAL 

SALDO PATRIMONIAL 

Patrimonio(Ativo Real Líquido 

S O M A 

PASSIVO COMPENSADO 

Contra partida vlr.poder terc 

TOTAL GERAL 

- ----------. ' 
_ (-:' (.,:; , . ._;;., 1'-k~,~ 

<.._ ~---------------------

Ceci l i:__a. E:D 'Ottaviano Armentano 
Presidente 
CRC 8/148 
CPF 876.807.428-04 

CUNS ELIIO REê.1 Otl!\L DE B IílL IOTECOHO:HA - 8a. REGIÃO - s.;o PAULO

fl~t\_ONSTR.1\ÇÃO U/,S VARIAÇÕ:::S PATR fMONIAIS 
EXERCÍCIO DE 1.980 

VARIAÇÕES ATIVAS 

T!TULOS Ci:'$ Cr$ 

l'E:iULTAll'rES DA EXECUÇÍ\O 
':!iC'.:•iE!,T}'.RIA 

H:'.CEITA óRÇANENTÃRIA 

keceitas Correntes 2.924.641,15 

fü .. cei tas Diversas 115.091,67 3.039.732,82 

::;;c_·,s,çõr:s PATRIMONIAIS 

Aquisição de Moveis 7.684,'l,0 

r1;:EPEMDENTES DA f.XECU 
f]-.C CR,;A?>tEN'i'.-~RIA 

In::>criçau àe Credites 719.508,13 
!:,corporação de Bens 4.543 75 724.051,88 

T(Y:lcL DAS VARIAÇÕES 
ATIVi,.S 3.771.468,70 

'l' O ·r A L G E R A L 
1\ 

3. 771.468, 70 

- Paulo 3 e) Sao , l d, dez~mbro de 1980 

~~7-;z: 
\ Tec,,-em Contabilidade I 

,, r.Ré 84.237 SP 
~l'F 443'.280.608-72 

VARIAÇÕES PASSIVhS 

TITULOS 

RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMEN 
TJ\RIA 

DESPESA ORÇANENTÃRIA 

Despesas Correntes 
Custeio 

DESPESAS DE CAPITAL 
Investimentos 

PATRIMONIAIS MUTAÇÕES 
Bens Móveis ãlienações 
Dívida Ativa(baixas) 

TOI'AL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS 

RESULTADO PATRIMONIAL 

" SUl'ERAVIT"VEHIPlCADO 

T o T A L G E R A L 

/"" . ..__) ,.--------. 

:;;-e/~mfh~ 
Ceei li~ ~--o-'Ôt taviano Armentàno 

Presidente 
CRB/8-148 
CPF 876.807,428-04 

Cr$ 

2.749.660,95 

7.68~,oo 

31.863,40 
86.267,95 

Boletim Inform. CYB-8 S~o Paulo, 5(1) 19 jan-mar/81 

Cr$ 

53.816,00 

53.816,00. 

1.636.464 .:o 

l.690.280,40 

67.04,65 

1. 757,; 715 ,o 5 

Cr$ 

2.757.344,95 

118.131, 35 

2.875.47ó,30 

895.9Y2 1 40 

3,771.468,70 



C'ON~J:LllO RIClOt-.hL [>1: IIJSl.lOTE.CONW.IA 

la. REGIJ.O - &Ao PAULO 

13. BALANCETES 1981 
QU.l.O"RO oo,:::>NSTRAT"IVO Dt 1,.RJ;.ICADAÇJ..o 

lV.TRIMtSTFlt DE l.981 

DlSCRlHIUA('ÃO 

ANUlDAOU 00 EXERCJCJO 

M1JJDAOES t:Y.tRCJCJOS J\h'TERJORt:S 

TAXAS Dt o:rJ:DJÇÃO or C>..RTElAAS 

'fhx.A.5 OI- lNSCRJÇÃO 

b10LUXCHTOS DJVERSOS 

NULTAS DIVERSA& 

~TA l S --
Sio Paulo, ll do Março de l .9!11 

\ 

2. 72f,.3E,0,00 

u.,2~.:zo 
146.0:.!:>,00 

144.S-!>7 ·ºº 
J.767,00 

20. 367,JJ 

3.1J3.0:U,!i-J 

l/4 
cor>. r>.w:t 

Hl.!ttt',00 

22.981,JO 

Jt..!>U, 7:0 

36.llt,l!t 

941,H 

!t.091,U 

183.2!1,7,et 

200.000,00 

/ ----- -~/,-,,-e_,.- .. _ I'.._ ~~ 
C•cJ.Uo E,P'Otíáv.hno Anarnuno 

J>u,a.ident.• 

Te.kuo Jto 

T•c.r111 Contab11Jdede 

CRC 84,:U"J ÍP CRn/8•JU 
CF>F HJ.280.608-12 cn an,.101.cn-o, 

éoorcos 
,.o.o.o 
3.1.0,0 
),1.1.1 

1,1,1,1 

1.1.2.0 
3.1.).0 
J.1.),1 

• ,.1.J.2 

3.1.4,0 

1.2.0.0 

3.2.1.1 

J.2'.8,0 

e.o.O.o 
,.1.2.0 
4,2,0.0 

,.2.1.0 

CONStt.HO 1'U10HAL t>E B18L10TIX1>HOHJA 

aa,JU:GlAo .. s)io PAULO 

QUADAO DVOONSTAATJVO DA DUPEU REALUADA 

l!_!,!t_W_ESTAE pt--1.J.ll 

tliiPEl"!lFJCA~JI.O 

DESPtsAB COflRDn'ES 

DESPESAS D& CUSTEIO 

h18oal Chll 

ObtJ9oçõea PatrOft41So 
OJ - JAPAB ' 

02,. P'01'1J 

J:IUeriol do Conal.1%!0 

SERVIÇOS DE TERCEIROS 

flesiuneração uerv.Pe1111011iu 

outro• aerviçoe Tereeiro11 

Zncargoa Diversos 

TMNSf'EU'NCIAS CORAEHTF.S 

cota parte do c.,.a. 
Contrtbulçiio p/ PASEP 

SOIU\ 

DESPESAS. DE CAPITAL 

r.quiptoe .Mntau.PorM11na. 

Jnversõea Finaneelroo 

Aqulllçào de J..Sveh ·-'10 TAL GE11AL 

\ 

96,811,17 

25.10,91 

O.S89,)0 

)0,S'7J,S0 

144.)81,0 

lSS.8H,l9 

.n.1n.o 

78l.JS7,80 

_?hO..!.!.cl} 
).517,891,61 

1,511.891,61 

ATt O T1UKUTfilZ 

8io Pouto, 31 do- Morço d& 1,981. 

_:; ::..-e'._"_~-- ·(. -- ~ 
TaJtuo lto Cecilh E,O-!.Ott'6Jano Areenteno 

hc, eR Contabllldede Proa1d•nt.e 
CRC 8',2Jl SP CM/8•10 
crr HJ,280.608-72 CPF 876.e:G7.U8.04 

CONSELHO A!:GlONA.L Dt BJDLIOTECONONJA 

O.. AtGlXO - SÃO PAULO .. 

OflAIJM ntW>N!'iTPA'i'JVO DA Prt"t1TA ARRECADADA 

.!!J:!!fftsTRE f!Lllli 

tSPECJFtCAÇÃO 

AtCCJTh_S COPPr:Trs 

llOCttns DIVf.R~hS 

ANUIDAD!:S rtS50,\S rlSlCA.S 

01 - t:)l(erdc!os A.nterioreo 

02 ~ txercldo C'orrontfJ 

f.MOLtrnrntoS 

01 - S/ Reghtroo 

02 - S/ Carhlro 

Ol - S/ Jnocrlçêo 
04 - S/ Dtvenoo 

MULTAS 

01 - S/ Anuidad&B 

Eventuaio 

TOTAL 

!iÃO PÃULO, Jl DE JfÃRÇO DE l,981. 

NO TIUHESTI\E • ATE O Tft1MESTRE ~ 

91.92!,,20 

:t.726,360,00 

14',0SS,OO 
148.~Sl,OO 

3,767,00 

:I0.367,)) 

594,00 

l.Ul.62S,Sl 

-~-~-~;:_:_ _____ ~ 
'i'okuo Jto CecUh E.ó• .. ou1rVÍano l\.nuntoflO 

'lec,ea ContabUldode Pr••Jde-nt• 
CRC' 84.2)7 SP CRI 11/10 
CPF UJ.280.608-72 CJ"F 816.80'7,Ul•04 

COOICOO 

,.o.o.o 
,.1.0.0 
).l.LO 

,.1.1.1 

3.1.1.l 

J,l,J.O' 

J,l. l.O 

1.1.,.1 ,.1.,.2 
J.Lf.O 

1.2.0.0 
J.J.1.1 
,.1.1.0 

e.o.o.o 
4,1,2.D 

•.2.0.0 
4.2.1.D 

COHSCl..tlO ftEGlONAL Dt DIBLJOTECOOoMJA 

!~~!10" SÃ~ 

Ç?trhJV.TJVO' DA ~CSPtSA RtALllADA COH_~UTOR~ 

10 TftlMESTRt D? 1, 98 l 

DESPESA AUTORUADA RJ:,\.LJtADA 

DtSrESAS CORRJ:N't'ES 

DESrtSAS Df: CUSTEIO 

F'[SS.OA.L 

huool Chll us.000,00 95,1111,1' 

Obrlf,laçõeoa ratronitll 

Ol .. J A P A B 142.SOO,OO 25,241,512 
OJ ... r G T 5 f,0.000,00 8: 589, lO 

Mat•riol de Conau~o 200. 000 ,oo 30.!Jll,50 

SERVIÇOS DE Tf:RCEJROS 

JIIHrUn. Serv. Torce l ro, 788.8,tO,OO 144,381,0 

OUt.ro• 5orT,Tercelro, 1,19).!:>00,00 355.812,19 

tncar9011 OI voroo• ,20.000,00 48,131,U 

TAA.HSrtlU:NCIAS COl:UlDtTE!I 

CMa parta do c.r.D. J,1)6,480,DO 781.257,08 
ContrlbuJção P/PASEI' n.000,00 2S,OU,2!. 

saio. - or.srrsM; CORRENT. 5.701.320,00 l. Sl 7. 891,61 

DESPESAS DE CAPJTAL 

tqulpu-ento1 ~al,Per•. 2U,600,00 

Jnver11~1 rinancetraa 

Aqulelçio dt Jwióvob 2.000.000,00 

~ .. DESPS. CM'lTAL 2.2U.600,00 

TOTAL C t R A L 1.,0.,20,00 1.517,891,61 

Ião Paulo, li de \rço do 1981, 

DJURDlÇA 

., 

~91. IRl,ll 

117, H6,08 

Sl.410,70 

169.'26,SO 

6U,t!>B,57 

8)l.U7,Bl 

371.862,!,7 

l. l5l. 222, 12 

)9.9)!,, 7S 

4.llll.'28,ll 

2u.,oo,oo 

2. 000. 000, 00 

2,JU,600,00 

,.oe.oa,Jl 

______ , -" .. , ... - ... , __ . ~c.k:~ 
Caci~~iavlono Arrientano 

Pr.-•l<ien1.ll 

T11\uõ llo - · 

Tec.•• Cont11blUd11do 

nc. "· ,,, BP 

crr. H l. uo.6oe-n 
CPYl/1'1·}48 

cr, BH.B07.'2B-Ot 

~NStLHO tu:'G10lU\L or; DJnt.tOTr.c:oNOMtA 

8e. rtlG?AO - SI.o l'hULO ... 

BIPIClFJCAÇÃO 

ftECl:JTA 05_h)H:N1'ÃRJ.ti 

!~~~ 
ft•celtu Dl,oeru11 

Aee.tlu tventualt 

P.t'CttT.A iXTR!tOPÇk'.4tNTÃAIA 

[)eopo1t1.01 d• dl·ve-rs., orJgenP 

cru cota parto o reC'olher 

J>A~r.r a rocolhOr 

DlB .. OWJVt:L 

Baldo anterior 

B O NA 

DtSrtSA O~h.HENTÃRIA 

DfSPE~AJ COPRt:fn"l:S 

Deopuoa da Cuttelo 

~J-~!.tSh tXTAAOPÇA.'tnrTÃRtA 

DPposttoa do dlveruaa orlgeno 

l\aneoa conta Hcwlmento 

8 O PI A 

_19 'l'll!M[-•• nl: '""' 

Cri 

>.UJ,031,H 
594 00 

583.257,88 
46.322,52 

__ JS.064,2L 

l.!Hl,891,U 

Dl.737 1 66 

\sêo Paulo, ll eh PUrço dv J9Dl 

Cri 

l,UJ.US,SJ 

6S4.6U,6S 

859.JSl 66 

c.,n.n1,u 

1.601 .'29. ll 

~1., __ !>J__ 

4.U7.4'1,8f 

/4 .. -- ~~:. ~~ 
'i'akuo llo Cttlllo b"O'ttovJ onn hrr.-<>ntan<> 

Tec.eP Contabl lidado Pre&tdentc,, 
CRC 8L2J'1 SP Cflb/11-lHI 
CPf U),'80.608-72 CM' IIH..807,O11·04 

__ _J 




