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踊mio Lazlm R枕SSO
Come9am a Ser reCebidos os t「abalhos para o Pr台-

mio Laura Pusso, Neste ano, O tema Objeto da premia-

9各O 6 “Produtos e servi9OS desenvotvidos em b酬Ote-

CaS Para uSu卸OS COm neCeSSidades especiais’’. O pra-

ZO limite pa「a a entrega qos trabalhos 6 1 1/09/2006“ O

「egulamento deve ser retirado na sede do CRB-8“

O premio fo=nstituido em agosto de 1998 e tem o

Objetivo de estimula「 a p「odu9aO e divulga9aO de ativi-

dades de profissionais bib看iotec釦os e empresas em

favo「 da leitura, dissemina9各O da informapao e va看o-

rizaeao do conhecimento置Podem participa「 profissio-

nais da atea de BibIioteconomia, institui96es, Pe「SO-

naiidades que incentivam e apoiam a P「Ofiss各o no Es-

tado de S各o Pauio, autOreS de t「abaihos de concIus各o

de curso, disse「ta96es de mestrado e teses de douto-

rado re看acionados ao tema,

O p「台mio fo=dealizado para homenagea「 Laura

Garcia Moreno Russo, faiecida em 2001 , P「Ofissional

de destaque na a「ea。 A b剛OteCa「ia foi Presidente na

「窒Gestao do Conselho Federai de Bib看ioteconomia

em 1966。 Para a comunidade, a P「emia9aO trOuXe Va-

rios benef千cios, ent「e eles a divulga9aO da profiss各o e

O reCOnhecimento de profissionais que se destaca「am

no mercado。

Nb脇geS筋b as肋me励め2006L2008

Nesta ed雪辞o

Nb dia 4 dejanei7りde 2006,舟i

n?alizaくね, nO audit6rio dd Biblioteca

Mdrio de Andmde, SeSSdo solene de

わma〔ね虎posse 〔わ14a gestdo dt, CRB-$

que cunpri7t5 o tri6nio 2006-2008・

Ndf)tO aO lado, Sentadds a partir `ね

esquenZcz, Maril加ia Bemardi,

Maria Cristina de Aquino VIllas Boas,

Denise Mbncem Salgado, Fldvia dd Silveim Lobo e

Marlene 4parecida de Castro Olil,eim・ Em p4 no mesmo

sentido, Regina Celi de Sousa, Maria Antonia Gaviolli

Mendes Botelho, Maria Luiza Pemim de Souza Lima,

Luciana Maria 」Vdyoleone, Maria C∂ndida de Assis

Figueiredo, Guamciaba Aparecida de Almeida Domzngues,

脇zria (ねConceifdo Gomes Bema7do e

Lz名cia NejZa Pereim (わSilva.

Cu「sos de Capacita9aO e

Atua漢冒za9aO P「of己ss雪ona漢

O CRB-8 est各elabo「ando a programa?aO

deste ano, reCebendo currfou看os de p「ofissionais

hab冊ados pa「a ministrar cu「sos e cadast「ando

institui96es interessadas em sediar os eventos“ As

mensagens devem ser enviadas a Comiss各o de

DivuIga9ゑO, Via co「reio, fax 5082-1404 ou e-mail:

C「b8@crb8,Org。br, Ve「 pagIna 6,
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Prêmio Laura Russo
Começam a ser recebidos os trabalhos para o Prê-

mio Laura Russo. Neste ano, o tema objeto da premia-

ção é “Produtos e serviços desenvolvidos em bibliote-
cas para usuários com necessidades especiais”. O pra-
zo limite para a entrega dos trabalhos é 11/09/2006. O
regulamento deve ser retirado na sede do CRB-8.

O prêmio foi instituído em agosto de 1998 e tem o
objetivo de. estimular a produção e divulgação de ativi-
dades de profissionais bibliotecários e empresas em
favor da leitura, disseminação da informação e valo-
tização do conhecimento. Podem participar profissio-
nais da área de Biblioteconomia, instituições, perso-

Nova gestão assume triênio 2006-2008
No dia 4 de janeiro de 2006, foi

realizada, no auditório da Biblioteca

Mário de Andrade, sessão solene de

tomada de posse da 14º gestão do CRB-S,

que cumprirá o triênio 2006-2008.

Na foto ao lado, sentadas a partir da

esquerda, Marilúcia Bernardi,

Maria Cristina de Aquino Villas Boas,

Denise Mancera Salgado, Flávia da Silveira Lobo e

Marlene Aparecida de Castro Oliveira. Em pé, no mesmo
sentido, Regina Celi de Sousa, Maria Antonia Gaviolli

Mendes Botelho, Maria Luiza Pereira de Souza Lima,

Luciana Maria Napoleone, Maria Cândida de Assis

Figueiredo, Guaraciaba Aparecida de Almeida Domingues,
Maria da Conceição Gomes Bernardo e

Lúcia Neíza Pereira da Silva.

 

Nesta edição

  

  

    

  

   

“Fique por dentro E e ne = o.

nalidades que incentivam e apoiam a profissão no Es-
tado de São Paulo, autores de trabalhos de conclusão
de curso, dissertações de mestrado e teses de douto-
rado relacionados ao tema.

O prêmio foi idealizado para homenagear Laura
Garcia Moreno Russo, falecida em 2001, profissional
de destaque na área. A bibliotecária foi Presidente na
1º Gestão do Conselho Federal de Biblioteconomia
em 1966. Para a comunidade, a premiação trouxe vá-
rios benefícios, entre eles a divulgação da profissão e
o reconhecimento de profissionais que se destacaram
no mercado.

E)

40 ANOS
Te6e)Rede)

Biblioteconomia

eia

 

 

 

Cursos de Capacitação e
Atualização Profissional

O CRB-8 está elaborando a programação
deste ano, recebendo currículos de profissionais
habilitados para ministrar cursos e cadastrando
instituições interessadas em sediar os eventos. As
mensagens devem ser enviadas à Comissão de
Divulgação, via correio, fax 5082-1404 ou e-mail:
crb8O crb8.org.br. Ver página 6.  
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inclusil,e, O COnpmmisso de Jt?nOVar a di7etO-

ria e os caJ官OS dds comiss∂es, anualmente.

O tmbalho do bibliotecdrio G 67duo, per-

manente e p碕uo. Ent7acznto, fczmb6m ne-

CeSSita de Jt?nOVafaO. Concomitantemente ‘6

p7t?Ciso buscaJ; aCOnやanhar e conやn?ender as consfczntes inova-
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Sdo Paulo um Estado de Leito7eS. A biblioteca estd tendo o desta-
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Se, inaugum-Se… E depois? O bibliotecdrio G esquecido!

Nosso princやal o勿etivo G mostmr que a atuafdo do bibliote-

cdrio G布ndamen初見zz a d昨nnfa. E o mediador de acesso a

COnteZidos, dissemina o conhecimento nas comunidddes, G agente
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tmbalhar juntos!

Maria C会ndida de Assis Figueiredo

Presidente do CRB-8
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SORA,
Tempo de renovação

Iniciamos a 14º Gestão do CRB-8 com mui-
ta disposição. Todo ato solene de posse de uma
nova gestão representa renovação. Assumimos,
inclusive, o compromisso de renovar a direto-

ria e os cargos das comissões, anualmente.
O trabalho do bibliotecário é árduo, per-

manente e profícuo. Entretanto, também ne-
cessita de renovação. Concomitantemente é

preciso buscar, acompanhar e compreender as constantes inova-
ções técnicas e tecnológicas. A informação é a nossa ferramenta,

o conhecimento, que transforma e edifica, é nossa meta.
Conhecemos a nossa responsabilidade social e sabemos que

nosso trabalho, por si só, não bastaria para resolver os graves

problemas nacionais. Entretanto, temos certeza, é parte integran-

te de soluções. A importância da biblioteca está evidenciada em
vários programas, como o Plano Nacional do Livro e Leitura e

São Paulo um Estado de Leitores. A biblioteca está tendo o desta-
que que merece. Todavia, não o respeito de que é digna. Inaugura-
se, inaugura-se... E depois? O bibliotecário é esquecido!

Nosso principal objetivo é mostrar que a atuação do bibliote-
cário é fundamental. Faz a diferença. É o mediador de acesso a
conteúdos, dissemina o conhecimento nas comunidades, é agente

da cultura e facilitador na formação do cidadão crítico. Vamos
trabalhar juntos!

Maria Cândida de Assis Figueiredo

Presidente do CRB-8

rnSSISDenis
O Boletim Informativo do CRB-8 é uma publicação do

Conselho Regional de Biblioteconomia - 8º Região - Estado de São Paulo
Rua Maracaju, 58 - Vila Mariana - CEP 04013-020 - Telefax (11) 5082-1404.

Site: www.crb8.org.br — e-mail: crb8(Dcrb8.org.br
Ano 13 - Nº 1 - 2006
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Sempre às 14 horas 
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Phoenix, OS PaCientes de c合ncer tem maio「 proba-

b=idade de encontrar dados que estao p「ocurando

COm O auX師o de um bibliotec〔紬o, Nosし]itimos cinco

anos, nO Patient Education Resou「ce Center

(PERC〉, CentrO de pesquisa da Universidade de

Michigan, Ce「Ca de 2,1 miI pesqulSaS Para doentes

de c釦cer foram conduzidas po「 bibIiotec釦os, De

5「3 avaiia96es, 65% afirmam que s6 consegulram

as info「ma96es dos bibliotec釦os, e que naO aS

Obtiveram sozinhos ou usando a lnte「net。 Relatam

que nfb recebe「am esses dados de seus planos de

Sande ou o「ganiza96es de assistencia aos pacien-

tes de c含nce「。 Out「os 30% disseram que os biblio-

tec釦os fo「nece「am info「ma96es novas〃 Apenas 4%

dec看a「aram t釧as conseguido sem qualquer ajuda“

V　音SBN - 1bdos os sistemas de cataIogae各o de

bibIiotecas, iivra「ias, dist「ibuido「as, Sebos e sites tem

menos de um ano para se adapta「 ao sistema“ As

agenciaS de at「ibu頓o de lSBN nos Estados Uni一

dos, Canada, Inglater「a e Fran9a jatem cbmiss6es

espec師cas e muitas edito「as desses paises tem

OPtado po「 inc看ui「, em SeuS Sistemas, desde ja, OS

dois c6digos, de lO e 13 d旬itos。 No B「asil, a Biblio-

teca Nacional, ag台nCia b「asiIei「a do ISBN, 1anea「a

CamPanha de info「ma9aO entre aS edito「as brasiiei-

「as na metade de 2006, Para inform釦as e orienta-

1as sobre as mudan9aS。

看Comunica9呑O & p「od埠aO Cientffica:

COnteXtO, indicadores e avalia辞O, de Dinah A“

Poblacion, Geraldina Witte「 e Fe「nando Modesto

(Organizadores〉。 1nfo「ma96es: (1 1) 6262-1951 ou e-

mai看二angeilaraeditora@terra。COm〃b「“

菓　Bib音ioteca escoIa「 b「asi音ei「a em debateこ

da mem6「ia p「ofissiona音a um f6「um v冒「tual, de

Neusa Dias Macedo (Organizadora), lnfo「ma96es:

e-mai〇二C「b8@c「b8。Org。b「。

臆Comunica辞O da info「ma辞O digita音, S6「ie

lan9ada peIo Depa「tamento de Ciencia da Info「ma-

9aO e Documenta9各O da Universidade de Bras佃a“ A

Obra re血e trabaIhos de pesquisadores b「asi看ei「os e

est「angei「os. info「ma96es: (61 〉 3273- 8454 ou Cai-

xa Posta1 4548 - UNB - CEP 70。904-970 - Bras佃a,

獲Oiha「es e f「agmentos: COtidiano da Bib音冒o"

teconomia e C冒encia da Info「ma辞O, Ma「ia das

Grapas巾rgino。看nforma印es二gra(痢a画no @ hotmail“oom"

臆C冒enc冒a da 8nfo「ma辞O e Bib音ioteconomia:

novos conte血dos e espa9OS de atua辞O, de Mar-

1ene de O音iveira. 1 nforma96es二WWW,editoraufmg"COm“b「

Ou e-mail二vendas@editora.ufmg。br.

■ BibIioteconomia pa「a concu「sos, de Gus-

tavo Hem。 Informa96es二te獲efones (「 1) 3431-6109/

9252-8561 ou e-ma旺ma「iajneto2@hotmai看。COm。
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v Google lança boletim de notícias. O site de
buscas lançou um boletim de notícias em dezem-
bro para os bibliotecários. (www.google.com/
newsletter/librarian/librarian).

v Bibliotecários são melhores em buscas na
Internet - De acordo com estudo divulgado na con-
ferência anual da Medical Library Association, em
Phoenix, os pacientes de câncer têm maior proba-
bilidade de encontrar dados que estão procurando
com o auxílio de um bibliotecário. Nosúltimos cinco
anos, no Patient Education Resource Center
(PERC), centro de pesquisa da Universidade de
Michigan, cerca de 2,1 mil pesquisas para doentes
de câncer foram conduzidas porbibliotecários. De
513 avaliações, 65% afirmam que só conseguiram
as informações dos bibliotecários, e que não as

obtiveram sozinhos ou usando a Internet. Relatam
que não receberam esses dados de seus planos de
saúde ou organizações de assistência aos pacien-
tes de câncer. Outros 30% disseram que os biblio-
tecários forneceram informações novas. Apenas 4%
declararam tê-las conseguido sem qualquer ajuda.

v ISBN - Todos os sistemas de catalogação de
bibliotecas,livrarias, distribuidoras, sebose sites têm

menos de um ano para se adaptar ao sistema. As
agências de atribuição de ISBN nos Estados Uni-
dos, Canadá, Inglaterra e França já têm comissões
específicas e muitas editoras desses países têm
optado por incluir, em seus sistemas, desde já, os
dois códigos, de 10 e 13 dígitos. No Brasil, a Biblio-
teca Nacional, agência brasileira do ISBN, lançará
campanhade informação entre as editoras brasilei-
ras na metade de 2006, para informá-las e orientá-
las sobre as mudanças.

 Lançamentos
m Comunicação & produção científica:

contexto, indicadores e avaliação, de Dinah A.

Poblacion, Geraldina Witter e Fernando Modesto

(organizadores). Informações: (11) 6262-1951 ou e-
mail: angellaraeditoraO terra.com.br.

E Biblioteca escolar brasileira em debate:
da memória profissional a um fórum virtual, de
Neusa Dias Macedo (organizadora). Informações:
e-mail: crb8O crb8.org.br.

EH Comunicação da informação digital, série
lançada pelo Departamento de Ciência da Informa-
ção e Documentação da Universidade de Brasília. A
obra reúne trabalhos de pesquisadores brasileiros e

estrangeiros. Informações:(61) 3273- 8454 ou Cai-
xa Postal 4548 — UNB - CEP 70.904-970 - Brasília.

E Olhares e fragmentos: cotidiano da Biblio-
teconomia e Ciência da Informação, Maria das
GraçasTargino.Informações:gracatarginoQ hotmail.com.

E Ciência da Informaçãoe Biblioteconomia:
novos conteúdose espaços de atuação, de Mar-
lene de Oliveira. Informações: www.editoraufmg.com.br
ou e-mail: vendasOeditora.ufmg.br.

E Biblioteconomia para concursos, de Gus-

tavo Henn. Informações: telefones (11) 3431-6109/
9252-8561 ou e-mail: mariajneto?O hotmail.com.  
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Agosto　　　　　　　　　　　　　　　　　○○

臆Semina「io sobre漢nfo「ma辞O na 8nte「net, 22 e 23 Agosto 2006, e Simp6sio de

Acesso Liv「e a lnfo「ma辞O, 24 e 25 Agosto 2006,em Bras師a, DF no Hotel Nacional"

看nfo「ma96esこWWW。ibict。br - e-ma旧taiza@ibict“b「 - T引efone (61 ) 321 7“6360/321 7-6350〃

■ WbrId Lib「a「y and音nfoがmation Cong「ess: 72nd肝LA Genera音Confe「ence and

Counci一, COm O tema Libra「ies: dynamic engines fo「 the know看edge and information

SCience, de 22 a 28 de agosto em Seul (Cor6ia)。 Info「ma96es:看nte「national Fede「ation of

」ib「ary Associations一案FLA。 WWW。ifIa。Org/ e-ma旧fla@ifla“o「g"

臆8 Congresso 8be「o Ame「icano de Inte音ig台ncia Competitiva e Gestao do Co“

nhec雪mento - GeC8C, de 29 a 31 de agosto 2006 em Curitiba。 Discuti「a Gestao do Co-

nhecimento, 1nteligencia Competitiva e Gestao da lnforma9aO nO Bras旧nforma9OeS二

WWW,geCic。COm.br。

漢14窒Reuni6n interame「icana de Bib看iotecarios, Documenta音istas y Especia一

獲istas en 8nfo「maci6n Ag喜子co-a com o tema “Hacia una nueva_Cultura en informaci6n‥

Cambio y desar「o=0’’, de 12 a14 de setembro de 2006。 informa9OeS: WWW〃14ribda“o「g“

音89 C冒c音o de Estudos em Ci台ncia da lnforma辞O " CEC音, COm O t軸o “Unidades

de informa9aO二id6ias e ideais”, 9 e lO de agosto de 2006〃 P「omovido peIo Sistema de

B輔OteCaS e lnforma9各O da UFRJ。 informa96es e insc「I9OeS: SiBI/UFRJ: WWW"Sibi“uf申brf

e-maii二CeCi。Sibi@forum。u吋br。

臼田日和田お園臆園田田園回田田園ⅢⅢ漢晴園田油喜
田

臆XV看ENDOCOM " Encontro de 8nfo「ma辞O em Cienc雪as da Comunica辞O, du-

rante o XXIX Congresso B「asiIei「o de Ci台ncias da Comunica9aO da IN丁ERCOM, 08 e O9

de setembro de 2006。看nformaeoes e inscrIeOeS二WWW"intercom“o「g〃br"

■ 8看Encuent「o Inte「naciona音de Cata音ogacion:ltndencias en漢a teo「ia y practica

de看a cata看ogacion bib看iog「af雪ca, de 12 a 14 de setembro de 2006, nO Cent「o Universi-

ta「io de lnvestigaciones BibliotecoIogicai(CUIB), lbr「e = de Humanidades, Piso 13, Ciu-

dad Universita「ia, M6xico, D。Flnformaeoes二http二〃cuib。unam。mX/ e-mails二Smendoza@

Cuib。unam,mX; difusion@cuib。unam。mX。

直】Ⅲ器臆
獲Seminario Naciona漢de B冒b漢iotecas Unive「sita「ias, de 22 a 27 de outub「o de

2006, nO Fiesta Convention Center, Salvador, Bahia。 Realizado pela Comissao Brasileira

de Bibliotecas Universit釦as。 1nfo「ma96es二WWW。Snbu2006。ufba。br -巾5」efone: (71 ) 331 9-

0818 1 3319-0816

漢1 Conferencia 8ntemac雪onal sobre Ciencias y ltcno音ogfas Mu音tidiscip音ina「es

de la音nfo「maci6n, 8nSci丁2006, de 25 a 28 de outub「o de 2006, nO Palacio de Cong「esos

e Exposiciones, Me「ida, Espanha - Open Institute of Knowledge〃 lnforma90eS:

www。instac。eS/inscit2006/es/index.htmI/ e-maiI二inscit2006 @ instac.es。

獲Cic音o de Palest「as relacionadas a Etica, 25 e 26 de setembro de 2006, na UFS-

CAR, Sao Carlos, Promovido pelo Departamento de Ci台ncia da lnfo「ma9aO da Universi-

dade Fede「a! de Sao CarIos, em ParCeria com a EscoIa de Engenha「ia de Sao Carlos/

USP lnforma96es二lt」efone (1 6) 3351 -8389 ou e-ma肝CCbci@power“ufscar"br“

臆2006 IN丁ERNA丁IONAL PAPER CON丁ES丁“ on lntemational Digital 」ibra「ies and

lnformation Science & l七ChnoIogy Advances in DeveIoping Count「ies, de 3 a 9 de novem“

b「o de 2006。 1nforma96es: WWW。aSis,Org/S看G/SIG看看i/index“htm"
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Agosto

E Seminário sobre Informação naInternet, 22 e 23 Agosto 2006, e Simpósio de
Acesso Livre à Informação, 24 e 25 Agosto 2006,em Brasília, DF, no Hotel Nacional.
Informações: www.ibict.br — e-mail: itaiza O ibict.br - Telefone (61) 3217-6360/3217-6350.

E World Library and Information Congress: 72nd IFLA General Conference and
Council, com o tema Libraries: dynamic engines for the knowledge and information
science, de 22 a 28 de agosto em Seul (Coréia). Informações:International Federation of
Library Associations — IFLA. www.ifla.org/ e-mail: iflaO ifla.org.

E | Congresso Ibero Americano de Inteligência Competitiva e Gestão do Co-
nhecimento — GeCIC, de 29 a 31 de agosto 2006 em Curitiba. Discutirá Gestão do Co-
nhecimento, Inteligência Competitiva e Gestão da Informação no Brasil. Informações:
www.gecic.com.br.

 

E 14º Reunión Interamericana de Bibliotecarios, Documentalistas y Especia-
listas en Información Agrícola com o tema “Hacia una nueva cultura en información:
cambio y desarrollo”, de 12 a14 de setembro de 2006. Informações: www.14ribda.org.

E 8º Ciclo de Estudos em Ciência da Informação - CECI, com o título “Unidades
de informação:idéias e ideais”, 9 e 10 de agosto de 2006. Promovido pelo Sistema de
Bibliotecas e Informação da UFRJ.Informaçõese inscrições: SiBI/UFRJ: www.sibi.ufrj.br/
e-mail: ceci.sibi O forum.ufrj.br.

Setembro

E XVI ENDOCOM - Encontro de Informação em Ciências da Comunicação, du-
rante o XXIX Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação da INTERCOM,08 e 09
de setembro de 2006. Informaçõese inscrições: www.intercom.org.br.

E || Encuentro Internacional de Catalogacion: Tendencias en la teoria y practica
de la catalogacion bibliografica, de 12 a 14 de setembro de 2006, no Centro Universi-
tario de Investigaciones Bibliotecologicas (CUIB), Torre Il de Humanidades,Piso 13, Ciu-
dad Universitaria, México, D.F.Informações: http://cuib.unam.mx/ e-mails: smendozaO
cuib.unam.mx; difusion O cuib.unam.mx.

E Seminário Nacional de Bibliotecas Universitárias, de 22 a 27 de outubro de
2006, no Fiesta Convention Center, Salvador, Bahia. Realizado pela Comissão Brasileira
de Bibliotecas Universitárias. Informações: www.snbu2006.ufba.br — Telefone: (71) 3319-
0818 / 3319-0816

E | Conferencia Internacional sobre Ciencias y Tecnologias Multidisciplinares
de la Información, InSciT2006, de 25 a 28 de outubro de 2006,no Palacio de Congresos
e Exposiciones, Merida, Espanha - Open Institute of Knowledge. Informações:
www.instac.es/inscit2006/es/index.html/ e-mail: inscit2006 Oinstac.es.

E Ciclo de Palestras relacionadas à Etica, 25 e 26 de setembro de 2006, na UFS-
CAR, São Carlos. Promovido pelo Departamento de Ciência da Informação da Universi-
dade Federal de São Carlos, em parceria com a Escola de Engenharia de São Carlos/
USP. Informações: Telefone (16) 3351-8389 ou e-mail: ccbci O power.ufscar.br.

Novembro

E 2006 INTERNATIONAL PAPER CONTEST - onInternational Digital Libraries and
Information Science & Technology Advancesin Developing Countries, de 3 a 9 de novem-
bro de 2006. Informações: www.asis.org/SIG/SIGlllfindex.htm. 
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菓Nota -A conselheira supIente Gua「aciaba Apa-

recida de Almeida DomlngueS aSSumiu o ca「go

de 2窒secretaria em consequencia do pedido de

demiss各o de Marcos Aur6Iio Gomes。

臆Evento MASP - No dia 6 de abril, O CRB-8,

em parceria com A=iance Fran9aise/S巳Goethe一

instituVS巳Consu音ado Geral da Franea/SP e FE-

BAB, reaiizou no Museu de Arte de Sao Paulo o

evento Bib8ioteca e info「mae呑o d雪g冒ta8: a he-

ranea cu看tu「al e cient簡ca em bits e bytes,

音CRB"8 pa「ticipa da Semana das P「ofiss6es

na Vi音a Ma「ia - No dia 7 de agosto, rePreSentanteS

do CRB-8 foram convidados para panicipar da Se-

mana das Profiss6es na Escola Estadual Joao Viei「a

de Almeida, na Vi看a Maria, Zona No巾e de Sao PauIo。

喜Encont「os dos CRBs de todo o Bras冒一〇 Fo-

ram rea看izados em B「as師a, nOS dias 24 de mar宴

eo e 5 de maio, enCOntrOS que reuniram CRBs
de todo o pa[s。 Foram discutidos os seguintes

temas: desenvoIvimento de um projeto de divu○○

gaeao e marketing pelo Conse!ho Federai de Bi-
biioteconomia e reglOnais, Para dar maior visibi○

○idade a profissao; elabora9aO de manual de ro-

tinas padronizado; adoeao de software padrao

Para Cadastro e controle das atividades dos re-

glOnais; Cadastramento de profissionais, PrOtO-
COIo e cobran9a; Cria9aO de um banco de dados

das decis6es dos GonseIhos Regionais e do

Conse看ho Federai de BibIioteconomia (CFB);

Ve「ifica?各O da atual situa9aO do banco de dados

brasileiro de bib看iotecas, junto ao CFB。

獲看nteg「ar - A p「esidente do CRB-8, Maria C合n-

dida de Assis Figueiredo e a tesoureira Maria

Cristina de Aquino Villas B6as participaram do

29音nteg「ar - Cong「esso lnte「naciona音de A「"

quivos, Bib看iotecas, Centros de Documenta"

9看O e Museus, PrOmOVido pela Federa9aO Bra-

Si看ei「a de Assocla9OeS de Bib=oteca「ios, Cien-

tistas da看nformaeao e看nstituie6es (FEBAB), en-

tre os dias 25 e 29 de junho, nO Memorial da
Am6rica Latina。

獲Dia do B冒b音iotecar冒o - Para comemo「ar a data

foram realizados no dia 12 de mar9O, OS Pa看nelS

A b冒b漢冒oteca e a fo「ma辞O de 8eitores e Uma

d6cada de看nte「net nas bib8iotecas。 As come-

mora96es fizeram parte do F6「um PNLL/Viva

Leitura 2006/2008, nO Parque das Conven96es

do Anhembi。 Ap6s o evento foi realizado um co-

quetel, Organizado pelo CRB-8 em parceria com
O SENAC。

菓Visita - No dia 6 de fevereiro, O deputado fe-

deral Marcelo Ortiz visitou a sede do CRB-8。 Na

OCaSiao, a diretoria falou sobre a import合ncia de

investimentos do setor pl]biico em bibiiotecas, reS-

Saltou a import合ncia de projetos pa「a a area e

realizae各o de concursos para bibliotec∈油os. O

deputado comprometeu-Se a enVidar esfo「9OS

Pa「a a implementa9aO de projetos, a Parti「 das

SugeSt6es do CRB。

臆Ca「ta de F看orian6po看雪s -A conseiheira e coor-

denadora da Comissao de Licita9ゑO do CRB-8,

Flavia da Silveira Lobo, Participou do I Encontro

Nacional dos Conselhos Profissionais, rea=za-

do em FIorian6polis, entre OS dias 29 e 31 de

mar9O。 O evento reuniu =deran9aS e dirigentes

dos conselhos prqfissionais de todo o pa[s e o

tema p「incipa看foi “Etica profissiona看’’。 Segundo a

Carta de FIorian6poiis, elaborada durante o En-

COntrO, OS Participantes deliberaram manifestar

a sociedade brasiieira p「eocupa9aO COm a reia-

tiviza9aO da Etica nas institui96es p11blicas e prl-

Vadas。 Mediante o documento, OS Conselhos Pro-

fissionais assumiram o compromisso de efetivar,

de forma integ「ada, O eStimuio a fiscaliza9aO t6cni-

Ca e 6tica em todos os procedimentos e participa-

96es dos profissionais, COnSelhei「os e colabora-

dores, nOS reSPeCtivos campos de atua9aO, COmO

agentes pl]blicos, bem como na formulacao de

PO嗣cas p心biicas。 AI6m disso, reCOnheceram que

a difusao e a defesa da 6tica sao as raz6es prec[-

PuaS da c「ia9各O dos ConseIhos Profissionais, que

COm Sua a「ticuIa9aO naCionai, tOmam-Se um PO-

deroso inst「umento de transforma9aO e COnStru-

9aO de um pais mais 6tico e desenvo看vido“
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Fiscalização
Atuação:50 a 60 visitas mensais, em média, na capital, Grande São Pauloe Interior. Número de
fiscais: duas bibliotecárias. Registro: todas as unidades fiscalizadas são inseridas na base de
dados. Prontidão: verifica-se toda denúncia ou pedido de fiscalização e efetua-se a visita, com
preenchimento do Auto de Constatação. A despeito das providências deste Regional, muitas
vezeso retorno dasinstituições não é dado no prazo estimado, tornando mais lento o andamento
do processo. Além disso,visitas derotina são realizadas, regularmente. Colaboração: É funda-
mental o preenchimentocorretodo Auto de Constatação. Portanto, contamos com a colaboração
de todos os bibliotecários quanto ao fornecimento das informações. Receptividade: Nossasfis-
cais, geralmente, são bem recebidas nas bibliotecas. Ofícios de sensibilização: são encami-
nhadosaos mantenedorese diretores de instituições, solicitando melhores condições de atendi-
mento aos usuários, reformas, investimentos etc. Tivemosêxito em vários casos, como nas

Prefeituras deMairinque e Agudos.

E Nota — A conselheira suplente Guaraciaba Apa-
recida de Almeida Domingues assumiu o cargo
de 2º secretária em consequência do pedido de
demissão de Marcos Aurélio Gomes.

E Evento MASP -— No dia 6 de abril, o CRB-8,
em parceria com Alliance Française/SP, Goethe-
Institut/SP, Consulado Geral da França/SP e FE-
BAB,realizou no Museu de Arte de São Paulo o
evento Biblioteca e informação digital: a he-
rança cultural e científica em bits e bytes.

m CRB-8 participa da Semana das Profissões
na Vila Maria — No dia 7 de agosto, representantes
do CRB-8 foram convidados para participar da Se-
manadas Profissões na Escola Estadual João Vieira
de Almeida, na Vila Maria, Zona Norte de São Paulo.

E Encontros dos CRBsde todo o Brasil — Fo-
ram realizados em Brasília, nos dias 24 de mar-
ço e 5 de maio, encontros que reuniram CRBs
de todo o país. Foram discutidos os seguintes
temas: desenvolvimento de um projeto de divul-
gação e marketing pelo Conselho Federal de Bi-
blioteconomia e regionais, para dar maiorvisibi-
lidade à profissão; elaboração de manual de ro-
tinas padronizado; adoção de software padrão
para cadastro e controle das atividades dos re-
gionais; cadastramento de profissionais, proto-
colo e cobrança; criação de um banco de dados
das decisões dos Conselhos Regionais e do
Conselho Federal de Biblioteconomia (CFB);
verificação da atual situação do banco de dados
brasileiro de bibliotecas, junto ao CFB.

E Integrar — A presidente do CRB-8, Maria Cân-
dida de Assis Figueiredo e a tesoureira Maria
Cristina de Aquino Villas Bôas participaram do
2º Integrar - Congresso Internacional de Ar-
quivos, Bibliotecas, Centros de Documenta-
ção e Museus, promovido pela Federação Bra-
sileira de Associações de Bibliotecários, Cien-
tistas da Informação e Instituições (FEBAB), en-
tre os dias 25 e 29 de junho, no Memorial da
América Latina.

E Dia do Bibliotecário — Para comemorar a data
foram realizados no dia 12 de março, os painéis
A biblioteca e a formação de leitores e Uma
década de Internet nas bibliotecas. As come-
morações fizeram parte do Fórum PNLL/Viva
Leitura 2006/2008, no Parque das Convenções
do Anhembi. Após o evento foi realizado um co-
quetel, organizado pelo CRB-8 em parceria com
o SENAC.

m Visita — No dia 6 de fevereiro, o deputadofe-
deral Marcelo Ortiz visitou a sede do CRB-8. Na
ocasião, a diretoria falou sobre a importância de
investimentos do setor público em bibliotecas, res-
saltou a importância de projetos para a área e
realização de concursos para bibliotecários. O
deputado comprometeu-se a envidar esforços
para a implementação de projetos, a partir das
sugestões do CRB.

m Carta de Florianópolis — A conselheira e coor-
denadora da Comissão de Licitação do CRB-8,
Flávia da Silveira Lobo, participou do | Encontro
Nacional dos Conselhos Profissionais, realiza-
do em Florianópolis, entre os dias 29 e 31 de
março. O evento reuniu lideranças e dirigentes
dos conselhos profissionais de todo o país e o
tema principalfoi “Ética profissional”. Segundo a
Carta de Florianópolis, elaborada durante o En-
contro, os participantes deliberaram manifestar
a sociedade brasileira preocupação com a rela-
tivização da Etica nas instituições públicas e pri-
vadas. Mediante o documento, os Conselhos Pro-
fissionais assumiram o compromisso de efetivar,
de formaintegrada, o estimulo à fiscalização técni-
ca e ética em todos os procedimentos e participa-
ções dos profissionais, conselheiros e colabora-
dores, nos respectivos campos de atuação, como
agentes públicos, bem como na formulação de
políticas públicas. Além disso, reconheceram que
a difusão e a defesa da ética são as razões precí-
puas da criação dos Conselhos Profissionais, que
com sua articulação nacional, tornam-se um po-
deroso instrumento de transformação e constru-
ção de um país mais ético e desenvolvido.  
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do Anhembi. Após o evento foi realizado um co-
quetel, organizado pelo CRB-8 em parceria com
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para a implementação de projetos, a partir das
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denadora da Comissão de Licitação do CRB-8,
Flávia da Silveira Lobo, participou do | Encontro
Nacional dos Conselhos Profissionais, realiza-
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tema principalfoi “Ética profissional”. Segundo a
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Hりgmma虎c《岬aC加f億O e atZlaHz雌仮O p榊sioml

Cu「sos

巾atamento da informa9aO: indexa9各O e

tesau「o, Dia 26 de agosto, das 9 as 17 ho「as。

Com Nair¥血miko Kobashi, doutora em Bib!io-

teconomia peIa ECA/USP e graduada em 」Or-

na看ismo pe看a乍CA/USP Investimento二R$ 50,00。

S冒naliza9各O de b冒b音iotecas: uma queS"

tao de comunica9aO V雪sua案。 Dia 16 de se-

tembro, das 9 as 18 ho「as, e 23 de setembro,

das8as 13 ho「as。 Com Neusa Diasde Mace-

do, graduada em BibIioteconomia na FES巳

」etras na FF」CH - USP , meStrado em MDLS
- Unive「sidade Cat61ica - USA, 1icenciatura e

doutorado na FFLCH/ USP e Maria Cristina
Soa「es Gomes, graduada em Comunica9aO

Visual pe漢a Unive「sidade Mackenzie。 1nvesti看

mento二R$ 80,00.

巾einamento em ma「keting de se「vi9OS。

Dia 2「 de outurbo, das 9 as 17 ho「as. Com

Eliana Mara Martins Rama看ho, graduada em

Bib!ioteconomia peia ECA/USP e mestre em

Administra?aO, COm eSPeCia!iza9aO em ma「ke-

ting。 Investimento: R$ 50,OO。

Pa看est「as gratuitas

S雪na音izando a bib8ioteca: info「ma96es

in6d冒tas。 Dia O9 de agQStO, das 19 as 21 ho-

「as。 Com Neusa Dias de Macedo, graduada

em Biblioteconomia na FES巳Letras na FF」-

CH - USP , meStrado em MDLS - Universida-

de Cat61ica - USA, licenciatura e douto「ado

na FF」CH/ US巳e Maria Cristina Soares Go-

mes, graduada em Comunica9ゑO VisuaI pe看a

Unive「sidade Mackenzie。

Bib8ioteca esco8a「: Cent「O din合mico da

esco8a。 Dia 13 de setembro, das 19 as 21 ho-

ras, COm Mar冊cia Be「na「di, bibliotecaria do

Co16gio Santa Maria。

Acessibi案idade em bib8iotecas pa「a pes"

SOaS COm def冒ciencia。 Dia O4 de outubro, das

19 a,S 2「 horas, COm Eliana Mara Martins

Ramalho, graduada em Biblioteconomia pe看a

ECA/USP e mestre em Administ「aeao, COm eS-

PeCializaeao em ma「keting。

Novos me「cados e opo「tunidades de

negocIOS Pa「a OS bibS冒oteca「雪os。 Dia O8 de
′　　　　"

軌 �裁 � � � � � � � � � � �㊦ � � 

Cursos

UFSCAR - S看o Ca「漢os。 Sinal車a9aO de

bib音iotecas: uma queSt着O de comunica辞o

V冒sua音, Dia 17, das9as 18, e 18de agosto,

das8as 13 horas。 Com Neusa Diasde Mace-

do, graduada em Bibiioteconomia na FES巳

Letras na FFLCH - USP , meStrado em MDLS
- Universidade Cat6=ca - USA, Iicenciatura e

doutorado na FFLCH/ US巳e Ma「ia Cristina

Soares Gomes, g「aduada em Comunica9肴O

Visual peIa Universidade Mack6nzie○ ○nvesti-

mento二R$ 80,00。

UNAERP - R冒be冒音をo P「eto,丁fatamento da

novembro, das 19 as21 horas,

COm Em佃a Camargo, gerente

do Centro de Informa9aO da

「bta看com (HoIding da Fische「

America no Brasi音e Am6rica

」atina〉。

informae呑o: indexae看o de tesau「o“ Dia 19

de agosto, das 9 as 18 horas。 Com NairYumiko

Kobashi, graduada em bib=oteconomia e 」O「-

na=smo peIa ECA/USP e douto「a em

bibIioteconomia peia ECA/USP lnvestimento二

R$ 50,00。

Pa漢estra g「atuita

Etica profissional e a import含nc雪a da atu"

a!izaeao do b冒b音ioteca「io, Dia 25 de setem-

b「o" Com Maria C含ndida de Assis Figueiredo

e Marlene de Cast「o Oliveira, PreSidente e co-

O「denadora do CRB-8, reSPeCtivamente, na

UFSCAR - Sao Carios。
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Programa de capacitação

   
Cursos

Tratamento da informação: indexação e
tesauro. Dia 26 de agosto, das 9 às 17 horas.
Com Nair Yumiko Kobashi, doutora em Biblio-
teconomia pela ECA/USP e graduada em jor-
nalismo pela ECA/USP. Investimento: R$ 50,00.

Sinalização de bibliotecas: uma ques-
tão de comunicação visual. Dia 16 de se-
tembro, das 9 às 18 horas, e 23 de setembro,

das 8 às 13 horas. Com Neusa Dias de Mace-
do, graduada em Biblioteconomia na FESP,
Letras na FFLCH - USP , mestrado em MDLS
- Universidade Católica - USA, licenciatura e
doutorado na FFLCH/ USP, e Maria Cristina
Soares Gomes, graduada em Comunicação
Visual pela Universidade Mackenzie. Investi-
mento: R$ 80,00.

Treinamento em marketing de serviços.
Dia 21 de outurbo, das 9 às 17 horas. Com
Eliana Mara Martins Ramalho, graduada em
Biblioteconomia pela ECA/USP e mestre em
Administração, com especialização em marke-
ting. Investimento: R$ 50,00.

e atualização profissional

Palestras gratuitas

Sinalizando a biblioteca: informações
inéditas. Dia 09 de agosto, das 19 às 21 ho-
ras. Com Neusa Dias de Macedo, graduada
em Biblioteconomia na FESP,Letras na FFL-
CH - USP, mestrado em MDLS- Universida-
de Católica - USA, licenciatura e doutorado
na FFLCH/ USP, e Maria Cristina Soares Go-
mes, graduada em Comunicação Visual pela
Universidade Mackenzie.

Biblioteca escolar: centro dinâmico da
escola. Dia 13 de setembro, das 19 às 21 ho-
ras, com Marilúcia Bernardi, bibliotecária do
Colégio Santa Maria.

Acessibilidade em bibliotecas para pes-
soas com deficiência. Dia 04 de outubro, das
19 às 21 horas, com Eliana Mara Martins
Ramalho, graduada em Biblioteconomia pela
ECA/USP e mestre em Administração, com es-
pecialização em marketing.

Novos mercados e oportunidades de
negócios para os bibliotecários. Dia 08 de

novembro, das 19 às 21 horas,
 

 

As palestras e cursos da capital serão realizados na sede do
CRB-8, Rua Maracaju, 58 - Vila Mariana - São Paulo.
Informaçõese inscrições pelo telefone (11) 5082-1404
ou e-mail crb8Ocrb8.org.br. As vagas são limitadas.

com Emília Camargo, gerente
do Centro de Informação da
Totalcom (Holding da Fischer
America no Brasil e América 

 
Latina).

 

Cursos

UFSCAR - São Carlos. Sinalização de
bibliotecas: uma questão de comunicação
visual. Dia 17, das 9 às 18, e 18 de agosto,
das 8 às 13 horas. Com Neusa Dias de Mace-
do, graduada em Biblioteconomia na FESP,
Letras na FFLCH - USP, mestrado em MDLS
- Universidade Católica - USA, licenciatura e
doutorado na FFLCH/ USP, e Maria Cristina
Soares Gomes, graduada em Comunicação
Visual pela Universidade Mackenzie. Investi-
mento: R$ 80,00.

UNAERP - Ribeirão Preto.Tratamento da

informação: indexação de tesauro. Dia 19
de agosto, das 9 às 18 horas. Com NairYumiko
Kobashi, graduada em biblioteconomia e jor-
nalismo pela ECA/USP e doutora em
biblioteconomia pela ECA/USP. Investimento:
R$ 50,00. -

Palestra gratuita

Ética profissional e a importância da atu-
alização do bibliotecário. Dia 25 de setem-
bro. Com Maria Cândida de Assis Figueiredo
e Marlene de Castro Oliveira, presidente e co-
ordenadora do CRB-8, respectivamente, na
UFSCAR - São Carlos.

CRB-8 nas Faculdades
Representantes do CRB-8 ministrarão palestras sobre ética, legislação profissional

e atribuições do Conselho nas faculdades, para alunos dos cursos de Biblioteconomia.

 

 
 



Etie a
Segundo a #nifdo db diciondrio C池協s Au-

leわ,励ica 6 o mmo (わflos(がa que tmta (ねs ques-

誇es e仇)S pmCeitos mlacionados aos l,aloms mo-

mis e d con初めhumna. j um cor初vnto dG pnn-

C即oS e nOmaS pam O bom conやorfczmento mo-

ml. Nあわmomenわ, em que a auS6ncia (ねvalores

acomete o mundo, particulamente o Bmsil que

l,em Jegistmnゐ畑かpol続os e sociais q誓C所in

めm o ,e岬eito, OS pad7fies 6ticos e mom$ 7t?Sul一

幼nde em l,e7FOnha e desc協ito pam a nafaO, G

砂ndrmental uma 7#eJX:do sob7e O誓untO・

N訪m segun(わacpfaO, m附p7働Zm do nos-

SO interesse enquanto bibliotecdrios, a Etica G o

cor坊vnto虎prznc即os momis que del,em Ser Ob-

servados no exercわio de wma p71弟ssdo. A Co-

missdo虎Etica de CRB-8 quer mSSa協r seu com-

promisso pam ,a非til,afdo db est訪oulo釣iscali-

zafめんのe7℃窃o pr擁ssional e Gtico, em tOdos

os p70Cedimentos, bem como a partic互,afdo dos

bibliotecdrios nesse p70CeSSO.

O tema f)i er細tizaめno I Encont70 Ndcional

少s Conselhos P7て弟ssionais, malizado JeCente-

mente em Florian毎タOlis, que nuniu conselhos

pJl弗ssionaisくねs mais dive7TaS 6reas, intenssa-

dos em descobrir novas舟mas de atuafdo pam

mverter esse desvirtuamento moml de s9Cieda-

de. N訪m ambiente de instabilidddes hd a neces-

sidade de m岬ostas r匂idds e mudanfaS na le-

gislafdo, COm adofdo de uma串calizafdo me-

nos canorial. Os conselhos虎ckesse hzem par-

わ`ねconstrufdo de ”ma SOCie`ね虎que busca a

6tica e a justifa, num mundo de tmbalho social-

mente equ∂nime.

Ex:istem pontos bdsicos que podem qiucわr nes-

S甲7切eJX;do, entre eles: a neCeSS巌de de pJ切s-

szonais mais 6ticos e conpetentes, fagili`わde das

instituif∂es e das pessoas, desenやngo e l,io16n-

cia, fylめde escohas e p7窃sso7eS adequa勿mente

mcich元h)S e mOtivaめs, (ねc協・ioくねs 7eligi6es, eS-

hcelamento dd o7ganizafdo frmiliar e砺r。que-

cimento das mlaf∂es虎amizade que, diante das

incertezas, leva d solid50, pe7切de c7t?dibili`ね-

虎da mlafdo educafaO-en即egabilidd虎e mer-

CantilizafaO de (姫,lomas・

7bめs esses pontos旬vetem a dis種ncia entre o

sabeJ; O Saber華zer e o saber se7:励:iste um dis一

飯nciamento entre f)mafdo e habili解do, e岬e-

cialmente no caso俄)S eStdgios. Hd muito investi-

mento (nos estu`わs pagos) e pouco xpsultaみs切v

no呼71。Veitamento de呼tid∂es, Se/a na queStdo

da enやmgabiliddde. N料se sentido, numa JqO手

めgem ed協働e pela RevisめRumos, em /anei70 de

2006, O bibli(弼lo Jos6 Mindlin `弗mou que “a

m岬OnSabil物de pele desenvoIvimento educacio-

na1 6 de TODOS. " Etica ndo G l/irtude. E senti-

mento de auto-re坤eito. A Gtica nos estrutum・

軒　　M初庇ne Apanc物de αsfro O捌勅勘

CboItわna仇)朋くわcomおs虎bくわELaくわCRB-8

Cdnve培enc均mZl肋躯c砂かmr脇虎

e p榊siomis虎iタ的maf傍O

O temo conl,ergenCZa eStd em voga na 67ea

虎comunicafdo, designanみa grosso moみque

hd uma諺nue frnteim ent7e d花形ntes tecnologi-

as que se mesclam・ Por e:X:enやlo, O Celular e a

hterne4 o ace読o d telel,isdo em modo庫o e

m6vel tel〔わnes hibriくわs (celular e /訪0) etc・ Em

paralelo, a multidiscやIinaridade pode ser ple-

namente qplicada ao universo dos p7〆issionais

de ir的mafdo.

A i帝へmafdo 6 veiculadd cada l,eZ mais em

s均portes d昨mnCiados e seu acesso di坤onibili-

Za」se dia-a-dia em d昨Jt?nteS maias・ A勧めpe?-

saria ou hわria em mobile banking ou utilizafaO

de Ym S錘ware, O Sめpe, pam tel帥nemas inte手

naczonais, hd pouco Jenやo at7ds? CG加mente ndo.

O p7切ssional da ir細rmafdo, neSSa teia de

contez続)S, ndo虎訪a虎ser um gmnde ben4誼i-

drio de tan幼S pOSSibilidddes. ELsas qportuni`ね-

くねs acabam mesclan宛) aS ativi(わdes (わbibliote-

Cdrio com as虎outros pI章がssionais. O me7℃adb

Se ab7e pam afOeS COr2/unf。s e desenvoIvimento

虎novos nichos e aponunicあ虎s, em pa7℃eria com

pn弟ssionais de tecnologia e de outms 6reas de

conhecimento, em busca de Jbmatafdo de con-

tez石dos e estrutums de dddos.

互o momento “hot,, c加p7切ssdo do biblioわCd-

亮o. 7切即O Cわal,anfO, da busca dG nichos de me手

caめe (わqplicafdo 〔わconhecimento e岬eC卯co,

adquirido em modo multidiscセ,lina費Assumindo

estas considemfOeS, a16m do leque de aportuni-

めdes que o me7℃ado po虎dをJeCeJ; COnSicわmn`わ

a andlise, a eStrutumfdo de dddos, a O7ganiza-

fゐ虎ir拘mafみem d花形ntes sz件ones, hd es-

pafO pam O tmbalho de contez;do em bancos de

C物os e a dem dとsses mesmos servifOS pamPS

usudrios “enlouqueci`わs ’’com如p±。 ir的mafaO・

Onde buscar as aportuniくねdes? E preciso cor7er

at7広丘a nossa l,eZ pam O “enpmenあわ雇mo’’.

Em協くわCbnceif傍o Cわma培o,

Cbnse脇eim db CRB-8
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Ética
Segundo a definição do dicionário Caldas Au-

lete, Ética é o ramo dafilosofia que trata das ques-
tões e dos preceitos relacionados aos valores mo-
rais e à conduta humana. É um conjunto de prin-
cípios e normas para o bom comportamento mo-

ral. Neste momento, em que a ausência de valores
acomete o mundo, particularmente o Brasil, que

vem registrando fatos políticos e sociais que afron-
tam o respeito, os padrões éticos e morais, resul-
tando em vergonha e descrédito para a nação, é
fundamental uma reflexão sobre o assunto.

Numa segunda acepção, mais próxima do nos-
so interesse enquanto bibliotecários, a Etica é o

conjunto de princípios morais que devem ser ob-
servados no exercício de uma profissão. A Co-
missão de Etica do CRB-8 quer ressaltar seu com-
promisso para a efetivação do estímulo à fiscali-
zação do exercício profissional e ético, em todos
os procedimentos, bem como a participação dos
bibliotecários nesse processo.

O tema foi enfatizado no IT Encontro Nacional
dos Conselhos Profissionais, realizado recente-

mente em Florianópolis, que reuniu conselhos

profissionais das mais diversas áreas, interessa-

dos em descobrir novas formas de atuação para
reverter esse desvirtuamento moral da socieda-
de. Num ambiente de instabilidades há a neces-
sidade de respostas rápidas e mudanças na le-
gislação, com adoção de uma fiscalização me-

nos cartorial. Os conselhos de classe fazem par-
te da construção de uma sociedade que busca a
ética e a justiça, num mundo de trabalho social-
mente equânime.

Existem pontos básicos que podem ajudar nes-
sa reflexão, entre eles: a necessidade de profis-
sionais mais éticos e competentes, fragilidade das
instituições e das pessoas, desemprego e violên-
cia, falta de escolas e professores adequadamente
reciclados e motivados, declínio das religiões, es-
facelamento da organização familiar, enfraque-
cimento das relações de amizade que, diante das
incertezas, leva à solidão, perda de credibilida-

de da relação educação-empregabilidade e mer-
cantilização de diplomas.

Todos esses pontos refletem a distância entre o
saber, o saber fazer e o saber ser. Existe um dis-
tanciamento entre formação e habilitação, espe-
cialmente no caso dos estágios. Há muito investi-
mento (nos estudos pagos) e pouco resultado, seja
no aproveitamento de aptidões, seja na questão
da empregabilidade. Nesse sentido, numa repor-
tagem editada pela Revista Rumos, em janeiro de
2006, o bibliófilo José Mindlin afirmou que “a
responsabilidade pelo desenvolvimento educacio-
nal é de TODOS.” Ética não é virtude. É senti-
mento de auto-respeito. A ética nos estrutura.

e Marlene Aparecida de Castro Oliveira
Coordenadora da comissão de Ética do CRB-8

 

Convergência, multidisciplinaridade
e profissionais de informação

O termo convergência está em voga na área
de comunicação, designando, a grosso modo, que
há uma tênue fronteira entre diferentes tecnologi-
as que se mesclam. Por exemplo, o celular e a
Internet, o acesso à televisão em modo fixo e
móvel, telefones híbridos (celular e fixo) etc. Em
paralelo, a multidisciplinaridade pode ser ple-
namente aplicada ao universo dos profissionais
de informação.

A informação é veiculada cada vez mais em
suportes diferenciados e seu acesso disponibili-
za-se dia-a-dia em diferentes mídias. Alguém pen-
saria ou falaria em mobile banking ou utilização
de um software, o Skype, para telefonemas inter-
nacionais, há pouco tempo atrás? Certamente não.

O profissional da informação, nessa teia de
conteúdos, não deixa de ser um grande benefici-
ário de tantas possibilidades. Essas oportunida-
des acabam mesclando as atividades do bibliote-
cário com as de outros profissionais. O mercado

se abre para ações conjuntas e desenvolvimento
de novos nichos e oportunidades, em parceria com
profissionais de tecnologia e de outras áreas de
conhecimento, em busca de formatação de con-
teúdos e estruturas de dados.

É o momento “hot” da profissão do bibliotecá-
rio. Tempo do avanço, da busca de nichos de mer-
cado e da aplicação do conhecimento específico,
adquirido em modo multidisciplinar. Assumindo
estas considerações, além do leque de oportuni-
dades que o mercado pode oferecer, considerando
a análise, a estruturação de dados, a organiza-
ção de informação, em diferentes suportes, há es-
paço para o trabalho de conteúdo em bancos de
“dados e a oferta desses mesmos serviços para os
usuários “enlouguecidos” com tanta informação.
Onde buscar as oportunidades? É preciso correr
atrás. É a nossa vez para o “empreendedorismo”.

Emília da Conceição Camargo,
Conselheira do CRB-8  
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Alice Ckma培o Gzlamieri fuz pa面eくわ

his宿ria (わBiblioteconomia no p伽S

Quando Aiice Camargo Guamieri comeea
a falar sobre a hist6ria de sua fam師a e a p「o-

fissao de bibIiotecaria, PerCebe-Se tOda a for-

9a da mulher batalhado「a, que SemPre eSteVe

muito a frente de seu tempo, PreOCuPada em

defender a p「ofiss急o e trabalhar para o forta一

1ecimento da categoria。 `¶」do o que fiz em meu

trabaiho foi com e por amo「, e tive muita sorte,

POr te「 tido todo o apoio da minha fam掴a’’, eX-

Plica a doce senhora de 91 anos, COm Seu Olhar
melgO, SOrriso delicado e gestos gentis。

Alice nasceu em Tiete, interior pauiista。獲n-

tegrante de uma fam師a numerosa, nOVe i「m各os,

uma das maiores heran9aS deixadas pelos palS

foi a palXaO PeIa cultura, PeIa =teratu「a e peIa

ml]sica。 Aprendeu a le「, anteS meSmO de i「 a

escola, deitada no tapete da sala com a orien-

ta9各O da irma mais veIha。 Formou-Se PeIo Ins-

tituto Caetano de Campos, em Sao Pau10, em

1933 e, nb ano seguinte, iniciou a carreira do

magist6rio。 Foi uma das pr!meiras aIunas a se

formar em 1940 no curso de Biblioteconomia

Pela Escola Livre de SocioIogia e Po皿ca de

S各o PauIo。

A professora, bibIioteca「ia e tamb6m es-

C「itora conta que, naquela epoca, jai havia in-

te「esse pe看a profissao de bibliotec乞面o。 Os pro-

fessores, COm uma Sdida forma9aO, atua漢iza-

Vam-Se COnStantemente e PerCebiam a neces-

Sidade de cursos diferenciados。 “As fam掴as

tinham o habito de le「 e tinham em suas casas

Varios =vros, SeParados por g台neros, numa

CIassifica9各O info「maI。 A BibIioteconomia teve

um per「odo de p「e-C看enCla, em que OS P「Ofis-

Sionais eram apenas “gua「da-1ivros”。 Nao se

COnSiderava haver necessidade de uma orga-

niza9aO t6cnica. Posteriormente, foram desen-

VOIvidos e aprlmO「ados m6todos de documen-

ta9aO’’, afirma。

Fez estagio na area de Biblioteconomia e

Documenta9各O nO Instituto de Pato10gia del

Lib「o, Centro de Documenta車o em Pa「is e Lis-

boa, em 1969。 Participou ativamente de va「ios

eventos (COngreSSOS, Semina「ios e confe「enc主

as) ligados ai Universidade de S各o PauIo (USP),

SemP「e PrOPOndo projetos, incIusive o de im-

Planta9aO de computadores nas bibliotecas。 Pla-

ne」Ou e Organizou a Biblioteca do lnstituto de

EIet「ot6cnica da US巳da qua=oi diretora du“

「ante t「inta anos。

Foi s6cio-fundadora da Associa9奮O Paulista

de Bibiiotec各rios e presidente da APB ent「e

1964 e 1966。 Elegeu-Se COnSelheira do Conse○

○ho Fede「al de Biblioteconomia e participou ati-

Vamente do CRB-8。 Pelos inl]me「os se「vICOS

PreStados na area, foi agraciada com dezenas
de distin96es e dipiomas de m6rito, COnCedi-

dos por orgaos govemamentais e unive「sit釦-

OS。 Escreveu e publicou os liv「os ‾femura, 1 947,

1nquieta9aO; Momento; TranquiIidade, 1948/

「955; Roteiro de um poeta, 1960; D胤ogo da

Solidao, 1967; Viagem, 1981; Poesia do l七m-

po, 1986/1987。

Sobre a profiss各o, COnVerSa COm CO漢egas

biblioteca,rios e percebe que ha todo o tipo de

PrOfissional na area, desde os que pararam no
tempo e se acomoda「am at6 os que se dedi-

Cam COm amOr e buscam info「ma9OeS e aPe「-

fei9OamentO COnStanteS。 Quanto as perspecti-

VaS da profissao, aCredita que tudo depender各

das universidades e do empenho dos profissio-

nais. “Quando eu estudei, aS eSCOlas e os pro-

fessores eram exce看entes。 Os mestres estimu-

1avam constantemente os alunos’’, COnCluiu,

Enカセl癌のCOnCe肋ao Boわ勧c J砂ma度t,O仇) CRB-8 emjt脇0くね2006.

漢冒I叩e II0r ne油書r0

M 2Q Congresso lntemacbnaI de A岬ulVOS, B砂〃ofecas, Centro de Documenね鈎o e Museus,

rea庖adO de 25 a 29 dejunhq no MemoIfaI de Am5庇a La〃na em S台o儀ulq

fol観m discuf/dOs temas hteIeSSanteS:

FRBR - Functiona漢Requirements fo「 Bib8iog「aphic records (Requis冒tos Funcionais para Reg冒st「os

Bib看iograficos) - WWW,if看a。Org/V○○/s1 3/wgfrbr/wgfrb「。htm,」ista de discuss各o http二〃infoserv。inist。frf

WWSymPa。fcgi/info仙b「。 Blog FRBR - WWW。frbr。Org。 Open Access (Acesso Aberto) - PO皿ca de aces-

SO aS informa90eS Sem CurSO Pa「a O uSuario: WWW。ibict。b〃openaccess/。 Open A「chives音nitiative

(OAS)一nOrmaS t6cnicas pgra a descri9aO de informa9eO e看etr6nica - WWW.OPena「Chives〃Org/"OpenURL
- nO「ma que POSSib冊a c「lar um enlace entre referenciaS bibliog「aificas e seus textos completos。 Lista

de softwa「es disponiveis - WWW.ioc.gov/catdirflcpaig/openu「i。html。 Metabuscado「 - Sistema de bus-

Ca Simu胎nea para locaIiza9aO de dive「sos recursos de informa9ゑO。 」ista de softwares disponiveis -

WWW。1oc。gOV/catdiMcpaig/portaiproducts。html。 OpenSource - PO冊ca de desenvoIvimento e distribui-

9aO de softwares com c6digo fonte dispon「vei ao usuatio - WWW。OPenSOurCe。O「g e http://

「esearche「,Sfu ,Ca。
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Alice Camargo Guarnieri faz parte da
história da Biblioteconomia no país

Quando Alice Camargo Guarnieri começa
a falar sobre a história de sua família e a pro-
fissão de bibliotecária, percebe-se toda a for-

ça da mulher batalhadora, que sempre esteve
muito à frente de seu tempo, preocupada em
defender a profissão e trabalhar para o forta-
lecimento da categoria. “Tudo o quefiz em meu
trabalho foi com e por amor, e tive muita sorte,
por ter tido todo o apoio da minha família”, ex-
plica a doce senhora de 91 anos, com seu olhar

meigo, sorriso delicado e gestos gentis.
Alice nasceu em Tietê, interior paulista. In-

tegrante de uma família numerosa, nove irmãos,

uma das maiores heranças deixadas pelos pais
foi a paixão pela cultura, pela literatura e pela
música. Aprendeu a ler, antes mesmo de ir à

escola, deitada no tapete da sala com a orien-
tação da irmã mais velha. Formou-se pelo Ins-
tituto Caetano de Campos, em São Paulo, em

1933 e, no ano seguinte, iniciou a carreira do

magistério. Foi uma das primeiras alunas a se
formar em 1940 no curso de Biblioteconomia
pela Escola Livre de Sociologia e Política de
São Paulo.

A professora, bibliotecária e também es-
critora conta que, naquela época, já havia in-
teresse pela profissão de bibliotecário. Os pro-
fessores, com uma sólida formação, atualiza-
vam-se constantemente e percebiam a neces-
sidade de cursos diferenciados. “As famílias
tinham o hábito de ler e tinham em suas casas
vários livros, separados por gêneros, numa
classificação informal. A Biblioteconomia teve
um período de pré-ciência, em que os profis-
sionais eram apenas “guarda-livros”. Não se
considerava haver necessidade de uma orga-
nização técnica. Posteriormente, foram desen-

volvidos e aprimorados métodos de documen-
tação”, afirma.

Fez estágio na área de Biblioteconomia e
Documentação no Instituto de Patologia del
Libro, Centro de Documentação em Paris e Lis-
boa, em 1969. Participou ativamente de vários
eventos (congressos, seminários e conferênci-
as) ligados à Universidade de São Paulo (USP),
sempre propondo projetos, inclusive o de im-
plantação de computadores nas bibliotecas. Pla-
nejou e organizou a Biblioteca do Instituto de

Eletrotécnica da USP, da qual foi diretora du-
rante trinta anos.

Foi sócio-fundadora da Associação Paulista
de Bibliotecários e presidente da APB entre
1964 e 1966. Elegeu-se conselheira do Conse-
lho Federal de Biblioteconomia e participou ati-
vamente do CRB-8. Pelos inúmeros serviços
prestados na área, foi agraciada com dezenas
de distinções e diplomas de mérito, concedi-
dos por órgãos governamentais e universitári-
os. Escreveu e publicou os livros Ternura, 1947,
Inquietação; Momento; Tranquilidade, 1948/
1955; Roteiro de um poeta, 1960; Diálogo da
Solidão, 1967; Viagem, 1981; Poesia do Tem-
po, 1986/1987.

Sobre a profissão, conversa com colegas
bibliotecários e percebe que há todo o tipo de
profissional na área, desde os que pararam no
tempo e se acomodaram até os que se dedi-
cam com amor e buscam informações e aper-
feiçoamento constantes. Quanto às perspecti-
vas da profissão, acredita que tudo dependerá
das universidades e do empenho dos profissio-
nais. “Quando eu estudei, as escolas e os pro-
fessores eram excelentes. Os mestres estimu-

lavam constantemente os alunos”, concluiu.

Entrevista concedida ao Boletim Informativo do CRB-8 emjulho de 2006.

 

 No 2º Congresso Internacional de Arquivos, Bibliotecas, Centro de Documentação e Museus,
realizado de 25 a 29 dejunho, no Memorial da América Latina em São Paulo,

foram discutidos temas interessantes:

FRBR - Functional Requirements for Bibliographic records (Requisitos Funcionais para Registros
Bibliográficos) - www.ifla.org/VIl/s13/wgfrbr/wgfrbr.htm.Lista de discussão http://infoserv.inist.fr/
wwsympa.fcgi/info/frbr. Blog FRBR - www.frbr.org. Open Access (Acesso Aberto) - política de aces-
so às informações sem curso para o usuário: www.ibict.br/openaccess/. Open Archives Initiative
(OAI) - normas técnicas para a descrição de informação eletrônica - www.openarchives.org/.OpenURL
- norma que possibilita criar um enlace entre referencias bibliográficas e seus textos completos. Lista
de softwares disponíveis - www.loc.gov/catdir/lcpaig/openurl.html. Metabuscador - sistema de bus-
ca simultânea para localização de diversos recursos de informação. Lista de softwares disponíveis -
www.loc.gov/catdir/lcpaig/portalproducts.html. OpenSource - política de desenvolvimento e distribui-
ção de softwares com código fonte disponível ao usuário - www.opensource.org e http://
researcher.sfu.ca.

 
 


