
Soわn物くわ虎en幽db V門memio

Bめかoめconom訪HozJ躯のLaαm R〃SSO

No dia 30 de outubro, aS 19 horas, foi rea看izada a

Cerim6nia de entrega do VI P「emio BibIioteconomia

Pau看ista Lau「a Russo, na Casa das Rosas - Av。

Paulista, ng 37, Sao PauIo,

Estive「am presentes ce「ca de 180 convidados e o

evento foi muito animado。 Ap6s a abe巾ura, PeIa S「a"

P「esidente do CRB/8窒Regiao, Maria C合ndida de Assis

Figueiredo, foi feita a entrega de t「of6us e cen曲cados

Pa「a institui96es, PrOfissionais e a獲unos que desenvol-

Veram trabalhos e a96es vo看tados para po巾adores de

necessidades especiais, Os premiados foram二

Catego「ia音こEntidades

- Associa9aO de Assistencia a Crian9a Deficiente

(MCD)
Bibliotec各ria二EJlid Kfebsky de Carva肋o

- B剛OteCa Bra川e (Centro Culturai Sao Pauio)

Bibliotec各ria二Suely Roque Mendes

- Servi?O Nacional de Aprendizagem Comerciai

Bibliotec〔紬a: Jeane dos Reis Passos

- Universidade Cidade de Sao Paulo (UNICID)

Bibiioteca「ia: Maγ Ahete Pay§o Pefa

-　Laborat6rio de Acessibi看idade - Bib看ioteca Centrai

C6sar Lattes

Bibiiotec各ria二DeiSe 7a伯hco P(岬O

Catego「ia看看: Traba看ho de Conc!usao de Curso"

1, “O Bib看iotecario com defici合ncia visual e o mer-

Cado de trabaiho"。

Bibiiotec急rio二M自l℃eIo Ba/bosa e outros

O「ientadoraこM白庇eくねs MeI℃eS Pe伯ira Ap6stolo

2。 “A lncius各o sociai do deficiente visuaI二um eStudo

de caso da Fundae急o Dorina Nowili pa「a cegos’’

Bib看iotec各ria: Cjきel場Cleide MascaIenhas e out「os

Orientadora: M白庵〔ねs MeI℃eS Pe伯i伯Ap6sめlo

3。 “Acessib=idade二inclusao sociocultural da comu-

nidade surda: O PaPel da bib=oteca pl]b看ica’’"

BibIiotec〔紬aこAna Ma高e A伯しZ/b Lima e out「os

Orientado「二F℃mahdb Dul省nd AIves,

4。 “Po巾ado「 de defici台ncia visual二O PaPel da bib=o-

teca e incIusao deste usu各rio na sociedade da

informaeao”

BibIiotec〔紬O二Rbaldo Ouh語O WeiI省

Orientadora二Asa F切ho

Pa「a fina!izar, foi servido um de看icioso coquetei,

O CRB-8 recebeu varias congratula96es peia p「o-

moe急o de mais uma edieao desse importante

PremlO〃

A ten緩o. BibIiotecjrio!
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Solenidade de entrega do VI Prêmio

Biblioteconomia Paulista Laura Russo
No dia 30 de outubro, às 19 horas, foi realizada a

cerimônia de entrega do VI Prêmio Biblioteconomia

Paulista Laura Russo, na Casa das Rosas - Av.

Paulista, nº 37, São Paulo.

Estiveram presentes cerca de 180 convidados e o

evento foi muito animado. Após a abertura, pela Sra.

Presidente do CRB/8º Região, Maria Cândida de Assis

Figueiredo, foi feita a entrega de troféus e certificados

para instituições, profissionais e alunos que desenvol-

veram trabalhos e ações voltados para portadores de

necessidades especiais. Os premiados foram:

Categoria |: Entidades

- Associação de Assistência à Criança Deficiente

(AACD)
Bibliotecária: Enid Krebsky de Carvalho

- Biblioteca Braille (Centro Cultural São Paulo)

Bibliotecária: Suely Roque Mendes

 

- Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial

Bibliotecária: Jeane dos Reis Passos

- Universidade Cidade de São Paulo (UNICID)

Bibliotecária: Mary Arlete Payão Pela

- Laboratório de Acessibilidade — Biblioteca Central

César Lattes
Bibliotecária: Deise Tallarico Pupo

Categoria Il: Trabalho de Conclusão de Curso.

1. “O Bibliotecário com deficiência visual e o mer-

cado de trabalho”.

Bibliotecário: Marcelo Barbosa e outros

Orientadora: Maria das Mercês Pereira Apóstolo

2. “A Inclusão social do deficiente visual: um estudo

de caso da Fundação Dorina Nowill para cegos”

Bibliotecária: Cícera Cleide Mascarenhase outros

Orientadora: Maria das Mercês Pereira Apóstolo

3. “Acessibilidade: inclusão sociocultural da comu-

nidade surda: o papel da biblioteca pública”.

Bibliotecária: Ana Maria Araújo Lima e outros

Orientador: Fernando Durand Alves.

4. “Portador de deficiência visual: o papel da biblio-

teca e inclusão deste usuário na sociedade da

informação”

Bibliotecário: Ricardo Quintão Vieira

Orientadora: Asa Fujino

Para finalizar, foi servido um delicioso coquetel.

O CRB-8 recebeu várias congratulações pela pro-

moção de mais uma edição desse importante

prêmio.
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睡田口弔㊥臨出盆』
Um Cbnse肋opam t,OC6

A chqpa P7t54tiva conやletou seu primeiro ano de gestao

no CRB-8aRegido. , O balanfOくねs atil,i(加虎s realizaくねs

encontm-Se na COluna “Prestando Conzas ”, neSte m乏me-

m. Coゆme publicamos na Carta-Circular O」/2006,

qpOn幼mos, nOVamente, a neCeSS巌zde de particセ,afdo

d±〉S bibliotecdrios e estuddntes neste 67官do. Reitemmos

que G um tmbalho voluntdrio, Sem mmunemfdo, maS

necessdrio pam o /br幼lecimento dd classe. Estamos

abenos a sugest6es e discuss∂es. Nbsso novo s訪e estd

di坤on九,el pam isso. Nbssa sed諭ombGm. Convi(ねmos a

わめs ao ex:erC窃o dessa re平,OnSabili〔わdd Neste edtorial

gostaridmos dとIembmr que, dumnte vdrios anos e em dive7写aS OCaSi6es, O CRB均

nota〔ねmente por meio de seus cJX-Presidentes, reSSaltou a necessihde 〔わatualizafdo

e (わc呼ac寂祖db prd誌sional con協ucz, pam atender ds novas necessicわ虎s `わmeJ℃ado

de tmbalho. Sabemos que nossa pJlがssdo estd em evolufdo e que ganhamos eやafO.

郎sa orien解dbゆi exaustiva・ Agom, nOSSOゆco `加e vol鋤-Se pqm a pa汚喧,afゐ

P7eCisamos cresce7: O CRB-8 obe(ねce ds di7etJtZeS d±) Cbnselho Fとdeml (ねBiblio-

teconomia, COmO G do conhecimento de todos. j #ma a融肋均uia佃加切仇舶dd de

pe榔Onalicね虎jur允Zica de direito p誘blico, autOnOmia adninistmtiva,〆nanceim e

patnmnial. Nb aten枕mento (ZG s胸s月mli〔わくカs exeJ℃e帝ng∂es虎libemtiγaS, eXCCutivas,

adninistmtivas, COnSulかas, disc車,lim7t?S e COntenCiosas 〔わprimeim insi∂ncia. Registm

p71姉ssionais, fscaliza, dissemina ir細mf∂es, divulga a prt2汚ssdo・ Os interessa`わs

pode筋o agen(ねr vis寂o monitom(ねG orienta(ねd nossa sede. P7eCisamos constituir

novas lidemnfaS. E p7eCiso ddr prosseguzmento aos tmbalhos desenvoll,idos nos

Z;ltimos 40 anos, em pn)l (ねBiblioteconomza paulista. O reconhecimento dかJm paSSa`わ

くカIu如S, empenho e construfdo, O investimento no presente, a p7qamgdo pam o

笹turo e aprotefゐaos valores aicos, Sdo atitudes飾cazes pam o avanfO dapr〆誌sdo・

Descubm o CRB-8: O que Sejをz, O que Se〆zz e o que Gpos訪,el e necessdrio〆zze7:

Fとliz 2007!

Maria C会ndida de Assis Figueiredo

Presiくねnte
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financei「o@crb8。Org。br
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EDIMORIAIE
Um Conselhopara você

Achapa Pró-Ativa completou seu primeiro ano de gestão

no CRB-8ºRegião. O balanço das atividades realizadas

encontra-se na coluna “Prestando Contas”, neste núme-

ro. Conforme publicamos na Carta-circular 01/2006,

apontamos, novamente, a necessidade de participação

dos bibliotecários e estudantes neste órgão. Reiteramos

que é um trabalho voluntário, sem remuneração, mas

necessário para o fortalecimento da classe. Estamos

abertos a sugestões e discussões. Nosso novo site está

disponível para isso. Nossa sede também. Convidamos a

todos ao exercício dessa responsabilidade. Neste editorial,

gostaríamos de lembrar que, durante vários anos e em diversas ocasiões, o CRB-S,

notadamente por meio de seus ex-Presidentes, ressaltou a necessidade da atualização

e da capacitaçãoprofissional contínua, para atender às novas necessidades do mercado

de trabalho. Sabemos que nossa profissão está em evolução e que ganhamos espaço.

Essa orientação foi exaustiva. Agora, nossofoco deve voltar-se para a participação.

Precisamos crescer. O CRB-8 obedece às diretrizes do Conselho Federal de Biblio-

teconomia, como é do conhecimento de todos. É uma autarquia federal, dotada de

personalidade jurídica de direito público, autonomia administrativa, financeira e

patrimonial. No atendimento de suasfinalidades exercefunçõesdeliberativas, executivas,

administrativas, consultivas, disciplinares e contenciosas deprimeira instância. Registra

profissionais, fiscaliza, dissemina informações, divulga a profissão. Os interessados

poderão agendar visita monitorada e orientada à nossa sede. Precisamos constituir

novas lideranças. É preciso dar prosseguimento aos trabalhos desenvolvidos nos

últimos 40 anos, emprol da Biblioteconomiapaulista. O reconhecimento de umpassado

de lutas, empenho e construção, o investimento no presente, a preparação para o

futuro e a proteção aos valores éticos, são atitudeseficazes para o avanço da profissão.

Descubra o CRB-8: o que sefez, o que se faz e o que é possível e necessáriofazer.

Feliz 2007!

Maria Cândida de Assis Figueiredo

Presidente

ADEDIENTES=
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: crb8crb8.org.br
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CALENDÁRIO DAS
PLENÁRIAS
17 de janeiro
14 de fevereiro

14 de março

18 de abril

16 de maio

13 de junho
18 de julho
15 de agosto

19 de setembro

17 de outubro

14 de novembro

19 de dezembro

4ºs-feiras, a partir
das 14 horas. 
 

  

Contatos CRB-8
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crb8Ocrb8.org.br

COORDENAÇÃO
admecrb8.org.br
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secretariaQ crb8.org.br
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eticaOcrb8.org.br
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fiscalizaçãoO crb8.org.br

COMISSÃO DE DIVULGAÇÃO
divulgacao Gcrb8.org.br
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> Conse看ho Consu看tivo

Com a t「ansforma9aO da B剛OteCa M釦o de And「ade

em Depa巾amento, foi criado um ConseIho Consu看tivo

COm a atribui9各O de contribui「 pa「a o desenvoIvimento

da sua po旧ca cuiturai e de suas diret「izes de aeao"

A16m de dois funcionarios eieitos peios seus pares, O

Conselho da BMA sera fo「mado peio bibIi6filo Jos6

Mindlin, Peio escritor e JO「naIista Marcelo Coelho, Pe看o

editor e escritor Luiz Schwarcz e pelas professoras Ana

Maria de A!meida Camargo e Maria Cristina Barbosa

de A!meida, ambas da USP Foram eleitas por meio de

VOtO direto dos funcionarios da BibIioteca, nO ultimo dia

30 de agosto, aS Servidoras 11za Maria Vogado e Siivania

AIves Pompeo, que rePreSentaraO OS funcionarios no

Conselho。 O Diretor da BMA, Dr。 Luis F「ancisco da Silva

Carva看ho Filho 6 membro nato.

> PMSP promete concurso pa「a Biblioteca「ios

Em resposta ao offoio enviado por este conselho em 9

de novemb「o de 2006, O SeCreta「io de Gove「no Muni-

Cipal AIoysio Nunes Ferreira Filho informou que a Coor-

denadoria do Sistema Municipai de Bibiiotecas so看icitou

a inclusao de rea看iza9肴O de concu「so p心bIico para

P「OVimento de 249 cargos de B剛oteca「io no o「9amentO

PrOgrama de 2007"

> Prog「ama Pet「ob「各s Cu獲tural

O P「ograma Petrobr急s CulturaI destina verbas a novos

PrOjetos culturais, A l〒nha de atua9aO Preserva9aO e

Mem6「ia contempla projetos em t「台s a「eas二Mem6ria

das Artes, Patrim6nio lmaterial e Apoio a Museus, Ar-

qulVOS e Bibiiotecas, 1nforma96es: http二//www2"

PetrOb「as.com. b〃Cu!tu 「a/ppc/edicao/apresentacao" aSP

> P「ograma do Escudo Azu看: a C「uz Vermelha漢nter-

naciona看para Bens Cu音tu「ais

A conven9aO da UNESCO sobre a Prote9aO de Bens

CuItu「ais em caso de Conflitos Armados (1 954) foi com-

Plementada por um protoco!o ap「ovado em 1999 que

identifica o Comit台lntemacional “B!ue Shield’’- Escudo

Azul - COmO O equivaiente a ‘`Cruz Ve「melha lnte「nacionai’’

Para O reSgate e PrOte9各O da heran9a Cuitural do pais"

Para aderir a esse programa foi criado no Brasil o Comit台

Brasiieiro do Escudo AzuI, A sessao de instala9肴O do

Comite B「asiieiro foi realizada no A「quivo Nacional em

O9 de novembro de 2006 e contou com a presenea dos

dirigentes do Arquivo Nacional, Bibtioteca Nacionat,

Federa9急O Brasilei「a de Associa9aO de BibIiotec釦os,

Conselho Federa看de Biblioteconomia, Assocla9aO

Brasi!eira de A「quivistas, Conse!ho Nacional de Arquivos

e Esc「it6rio Regionai da lFLA (lFLA/LAC) sob a presi-

d台ncia da Coordenadora Nacional do Programa.

Essas lnstitui96es passa「am a constituir os membros

fundado「es do Comite no BrasiI aos quais serao ag「e-

gadas as entidades representativas dos museus e

monumentos,

A Professora Ceiia Ribeiro Zaher foi nomeada Coo「de-

nadora peIo Comite lnte「nacional, Sediado em Paris"

O assunto foi objeto de discussao durante o ultimo

Congresso lntegrar, O「ganizado peia FEBAB em Sao

Paulo em 2006, e tamb6m du「ante o Semin各rio de

Bibiiotecas Unive「sit台rias na Bahia em outubro de 2006。

Esse t「abaIho de volunta「iado devera reuni「 bib看iote-

C釦OS, arquivistas e muse6Iogos em to「no dos p「obie-

mas de p「ote9aO e SaIvagua「da da heran9a Cultu「a看

brasi看eira, que Vem buscando obte「 reconhecimento de

Sua importancia no p「ocesso de desenvo看vimento de

nossa cidadania.

Comite BrasiIei「o do Escudo Azul:

escudoazui @gmaii,COm
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 Clipping
> Conselho Consultivo
Com a transformação da Biblioteca Mário de Andrade
em Departamento, foi criado um Conselho Consultivo

com a atribuição de contribuir para o desenvolvimento

da sua política cultural e de suas diretrizes de ação.
Além de dois funcionários eleitos pelos seus pares, o
Conselho da BMA será formado pelo bibliófilo José

Mindlin, pelo escritor e jornalista Marcelo Coelho, pelo
editor e escritor Luiz Schwarcz e pelas professoras Ana

Maria de Almeida Camargo e Maria Cristina Barbosa
de Almeida, ambas da USP. Foram eleitas por meio de
voto direto dos funcionários da Biblioteca, no último dia
30 de agosto, as servidoras Ilza Maria Vogado e Silvania
Alves Pompeo, que representarão os funcionários no

Conselho. O Diretor da BMA,Dr. Luís Francisco da Silva
Carvalho Filho é membro nato.

> PMSP promete concursopara Bibliotecários

Em resposta ao ofício enviado por este conselho em 9
de novembro de 2006, o secretário de Governo Muni-
cipal Aloysio Nunes Ferreira Filho informou que a Coor-

denadoria do Sistema Municipal de Bibliotecas solicitou

a inclusão de realização de concurso público para
provimento de 249 cargos de Bibliotecário no orçamento

programa de 2007.

> Programa Petrobrás Cultural
O Programa Petrobrás Cultural destina verbas a novos
projetos culturais. A linha de atuação Preservação e
Memória contempla projetos em três áreas: Memória
das Artes, Patrimônio Imaterial e Apoio a Museus, Ar-

quivos e Bibliotecas. Informações: http://www2.
petrobras.com.br/Cultura/ppc/edicao/apresentacao.asp

> Programa do Escudo Azul: a Cruz VermelhaInter-

nacional para Bens Culturais
A convenção da UNESCO sobre a Proteção de Bens
Culturais em caso de Conflitos Armados(1954) foi com-

plementada por um protocolo aprovado em 1999 que

identifica o Comitê Internacional “Blue Shield” - Escudo
Azul - como o equivalente à “Cruz Vermelha Internacional”

para o resgate e proteção da herança cultural do país.

Para aderir a esse programafoi criado no Brasil o Comitê
Brasileiro do Escudo Azul. A sessão de instalação do
Comitê Brasileiro foi realizada no Arquivo Nacional em
09 de novembro de 2006 e contou com a presença dos

dirigentes do Arquivo Nacional, Biblioteca Nacional,

Federação Brasileira de Associação de Bibliotecários,
Conselho Federal de Biblioteconomia, Associação
Brasileira de Arquivistas, Conselho Nacional de Arquivos

e Escritório Regional da IFLA (IFLA/LAC) sob a presi-

dência da Coordenadora Nacional do Programa.

Essas Instituições passaram a constituir os membros

fundadores do Comitê no Brasil aos quais serão agre-
gadas as entidades representativas dos museus e

monumentos.

A Professora Celia Ribeiro Zaher foi nomeada Coorde-

nadora pelo Comitê Internacional, sediado em Paris.

O assunto foi objeto de discussão durante o último

Congresso Integrar, organizado pela FEBAB em São
Paulo em 2006, e também durante o Seminário de

Bibliotecas Universitárias na Bahia em outubro de 2006.

Esse trabalho de voluntariado deverá reunir bibliote-

cários, arquivistas e museólogos em torno dos proble-

mas de proteção e salvaguarda da herança cultural
brasileira, que vem buscando obter reconhecimento de

sua importância no processo de desenvolvimento de
nossa cidadania.

Comitê Brasileiro do Escudo Azul:

escudoazul O gmail.com  
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・ Bib音ioarchi 2007 (Congreso, 1 2-1 6/02)。巾5ma二Bibtiotecas yArchivos二dos caminos hacia

eI conocimiento。 Loca看: Havana - Cuba。

!nfo「ma96es: =○@ceniai。inf。Cu e bfo巾z@ceniai.inf"Cu

・ I S冒mposio看nte「naciona漢de Documentaci6n Educativa (1 4-1 6/02)“巾5ma二La documen-

taci6n educativa en la sociedad dei conocimiento。 」ocal二Palma de Ma=orca - Espanha。

1nforma96es: uibcongres@ uib"eS

・ V Co漢oquio ibe「oamer冒cano del Papiro a Ia Biblioteca Vitu「a看(12-16/03)" Local:

Havana鵜Cuba。

1nforma96es二bibiiobd @casa“cuit“cu

・ 29 Cong「eso音be「oame「icano de B冒b8ioteco音og了a (14-17/04)“ Lema: Bibliotecas y

nuevas lecturas en el espacio digital。 Local二Buenos Aires -Argentina"

1nforma96es: WWW。abgra。Org。a「; iberoame「icano @ abgra・Org"ar

・ 89 Cong「eso ISKO m Espa吊a (「8-20/04)“ “fema二La inte「discipiinariedad y la

transdiscipIina「iedad en ia o「ganizaci6n del conocimiento cien珊co" Local‥ 」e6n - Espanha"

1nfo「ma96es‥皿P‥〃www“ug「“es/-isko/ e http‥〃www3"uniieon“es/dp/abd

・ EREBD SUL - Encontro RegionaI de Estudantes de Bib漢ioteconomia, Docu葛

mentae肴o, Gestao e Ciencia da漢nfo「maeao (27/04 a O「/05)" Lema二A contribui9各O do

PrOfissionaI da informaeao na transforma9各O SOCia看‥ desafios e pe「spectivas para uma

SOCiedade inclusiva。 Local二Trindade - FIorian6polis - SC。

Informae6es: Cab_ufsc@yahoo"COm"br

・ ALA Amual Confe「ence (21-27/06)。 」ocal二Washington, D"C"

I nformae6es:皿p:〃wWw。aIa"Org/amuai

・ XX看8 Cong「esso B「as冒看ei「o de Bib漢ioteconomia, Documentaeao e Ciencia da

看nforma9aO (08-1 1/07)。巾5ma:看gualdade e diversidade no acesso alnforma?aO二da biblioteca

t「adicional a biblioteca digital. Locai二Bras師a - DF

lnforma96es: febab @ febab.org"b「

・ WorId Lib「a「y and音nfo「mation Cong「ess: 73「d IFLA (19-23/08)" Lema二Libraries for

the future‥ PrOgreSS, development and partnerships“ Local‥ Durban - Africa do Sul

lnfo「ma96es二http二〃if!a。inist。帥ndex〃htm
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Fevereiro

e Biblioarchi 2007 (Congreso, 12-16/02). Tema: Bibliotecas y Archivos: dos caminos hacia
el conocimiento. Local: Havana - Cuba.
Informações:illQ ceniai.inf.cu e bfortizO ceniai.inf.cu

e | Simposio Internacional de Documentación Educativa (14-16/02). Tema: La documen-

tación educativa en la sociedad del conocimiento. Local: Palmade Mallorca — Espanha.
Informações: uibcongres Quib.es

Março

e V Coloquio Iberoamericano del Papiro a la Biblioteca Vitural (12-16/03). Local:

Havana— Cuba.

Informações:bibliobd O casa.cult.cu

e 2º Congreso Iberoamericano de Bibliotecología (14-17/04). Tema: Bibliotecas y

nuevas lecturas en el espacio digital. Local: BuenosAires — Argentina.
Informações: www.abgra.org.ar; iberoamericanoOabgra.org.ar

e 8º Congreso ISKO - Espafia (18-20/04). Tema: La interdisciplinariedad y la

transdisciplinariedad enla organización del conocimientocientífico. Local: León — Espanha.

Informações:http://www.ugr.es/-isko/ e http://wwwS.unileon.es/dp/abd

e EREBD SUL - Encontro Regional de Estudantes de Biblioteconomia, Docu-
mentação, Gestão e Ciência da Informação (27/04 a 01/05). Tema: A contribuição do
profissional da informação na transformação social: desafios e perspectivas para uma
sociedade inclusiva. Local: Trindade - Florianópolis — SC.
Informações: cabufscOyahoo.com.br

Junho

e ALA Annual Conference (21-27/06). Local: Washington, D.C.
Informações:http:/Anww.ala.org/annual

Julho

e XXII Congresso Brasileiro de Biblioteconomia, Documentação e Ciência da
Informação (08-11/07). Tema:Igualdade e diversidade no acesso à informação:da biblioteca

tradicional à biblioteca digital. Local: Brasília - DF.
Informações: febab Ofebab.org.br

Agosto

e World Library and Information Congress: 73rd IFLA (19-23/08). Tema: Libraries for
the future: progress, development and partnerships. Local: Durban - Africa do Sul
Informações: http://ifla.inist.fr/index.htm
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Nbusa D訪s虎Mわce仇): Zlma t,物くねくねs匂わs e rea擢af6es

Como resumir 50 anos de carreira

em uma entrevista? E a pergunta que a

PrOPrla PrOfessora Neusa Dias de
Macedo faz, aO falar sobre sua ex-

Periencia como bibiiotec各ria, que a

descreve como “ estrada sinuosa e com

m軸plas abe巾uras a novas janelas

mentais e profissionais’’, De fato ha

muito o que contar,

O面cio, diz ela, foi como profes-

SOra-Substituta de Grupo EscoIar, quando j各buscava adquirir

novos conhecimentos, meSmO tendo sido uma garota acanhada二
“depois de ter passado po「 um curso intensivo, na Bibiioteca

infantil, COm Lenyra FraccaroI巾a me realizei, Apoiada peIa

Crian9ada, PreParei um enorme salao no subsoIo, a fim de

abrigar uma pequena bibIioteca, At6 escrevi um a巾go sobre a

b剛oteca, incluindo fotos das meninas (de aventaI branco e

COm tOPe g「ande na cabe9a), que deram volta ao qua巾eirao no

dia da inaugu「a9aO, Escrevi o meu prlmelrO a巾go para o

jomaIzinho da escola, No meu caso, O gOSto PeIa leitura remonta

desde o tempo de crian9a, e O de escrever, desde que me

fomei置Meu pai me trazia sempre muitos doces e livros, e aCabei

Sendo viciada em a印car e vidrada em Ier e esc「eve「!’’

Neusa inscreveu-Se Para O CurSO na Funda9aO EscoIa de

Socioiogia e Po晒ca, enCantada com os conhecimentos da

Bibiioteconomia, Onde teve como professoras Maria Luisa

Monteiro da Cunha e Noemia Lentino, entre OutroS, Depois de

formada, COmeeOu a Car「ei「a na Unive「sidade de Sao Paulo,

PaSSando pelas Bibliotecas da Facuidade de Farmacia e

OdontoIogia. Afastada do cargo por quest6es pol簡cas durante

a gestao de Janio Quadros como gove「nador do Estado, PaSSa

entao a trabaihar na organiza9aO do Sistema de Informa?aO da

lnd血stria de Nadir Figueiredo, Conta a professora que ia

COnSeguiu, durante algum tempo, O emPr6stimo de ’Variadis-

Simas’’caixas-eStanteS da P「efeitu「a que “deixaram os ope-

rarios Ioucos de alegria’’. Houve at6 uma soiene inaugura9aO

da BibliotecaAmbuIante, COm a PreSen9a da papisa da atea,

AdeIpha Rodrigues de Figueiredo, E um segundo escrito seu

Sai pubIicado no JomaI da Fabrica,

Pouco tempo depois Neusa Dias Macedo consegue sua re-

integra9ゑO na USP no antigo看EP- Faculdade de FiIosofia, “Foi

entao que o di「etor do instituto de Estudos Po巾ugu台s - Prof,

Antonio Soares Amo「a - me aCOnSeIhou a prestar o vestibular

Para a area de Let「as, Assim, mais tarde, COm eSta gradua?aO

e mais a licenciatu「a em Letras, Pude obte「 boIsa de estudos

Para OS Estados Unidos, COm aPOio da Universidade de Bras帥a

e da Funda9aO Fo「dラPOrfor9a e emPenho deAbne「Vicentini’’,

diz eia, Comissionada na UnB, PaSSa Seis anos em Bras描a, “a

fim de pagar a boIsa’’; Chefe da drea de Servi9O de Referencia

e ainda regente das disc巾=nas de Bibliografia e Refer台ncia,

Sendo aIguns de seus colegas, PerSOnalidades como EteIvina

Lima, Edson Nery da Fonseca, B「iquet de Lemos e depois

Rubens Borba de Moraes, do Cu「so de Biblioteconomia e Ci合ncia

da lnforma9aO,

VbItando a S急o PauIo para a Biblioteca do IEP-USP Neusa

ingressa no douto「ado, SOb orienta9aO do Prof, Segismundo

Spina, e V合Surgir novas opo血nidades de atua車O em doo台ncia,

no curso de G「adua車O em B輔oteconomia da Escola de

Comunica?aO eA巾es da USP Na mesma 6poca foi aprovada

em um concurso para a a.rea do Servi9O de Pefe「台ncia e de

Bibiiografia da universidade, Como docente na P6s-Gradua9aO

do CBD-ECA-USP ap6s ter recebido o軸ulo de doutora peia

tese defendida na FFLCH, em 1 980, a Professora diz ter passado
“por experi台ncias inesqueciveis’’, Seu primeiro orientando de

doutorado foi um docente da UnB e tamb6m chefe do Curso de

P6s-Gradua鈎O do lnstituto BrasiIeiro de infoma96es em Ci台ncia

e 「七CnOIogia, nO Rio de Janeiro, O Prof, Antonio Mi「anda - “hQie

um dos mais que「idos amigos”, Come9a uma rica jo「nada de

disc剛nas de p6s, Segundo Neusa, foi uma “atividade laboriosa,

mas desafiado「a, que me Ofereceu um nl]mero de orienta96es

que chegam quase a 40 disse巾a96es e teses’’,

Mesmo aposentada, COmO bibiiotec急ria desde 1 982, e COmO

docente, desde 1993言`passo por out「a expe「i台ncia encan-

tadora’’, diz Neusa, eXeroendo a fun9aO de Coordenadora da

area de ComunlCaeaO e Informa9aO, na EscoIa do Futu「o ou

Nl]cleo de Pesquisa em Novas 「七CnOIogias da ComunICaeaO

ApIicadas a Educa9aO - USP Para eIa foi “um banho de

tecnoIogia num cora9aO de bibIiotec台ria tradicionaI, Mas venci,

e depois resoIvi da「 uma pausa, Agora j各estou querendo voItar

Para EscoIa do Futuro - e trabalhar pa「a a Educa9aO Basica’’,

Neusa Dias Macedo tamb6m exerceu, desde cedo, forte

Pa巾cipaeao no movimento associativo, tendo feito pa直e de

diversas gest6es de diretorias daAPB e FEBAB e do CRB-8,

Esteve ligada de modo intensivo aos eventos da area desde

1 963, COm mais de 1 2O pa巾cipa96es em eventos, em grande

Par[e com apresenta9肴O de trabaIhos ou alguma incumb台ncia

associativa, Afun?aO mais impo巾ante, Para ela, foi a dedicada

主s pubIica96es二desde os boletins de entidades diversas a

「eformata?aO, em 1 978, da RevisねB伯s爪eha cfe B砂胸fe-

COnOmfa e Documenね鈎o (FEBAB), da qual foi editora, POr

a格guns anos, Pa面Cipa tamb6m como referee da revista

Commh車6es e A爪es (ECA-USP), da C胎nc属de hfo仰ag§o

(1BICT) e outras,
Grande pa巾e de sua produ9aO Cien師ca, Segundo a

PrOfessora, decorre de suas atividades como docente em

universidade, maS tambem despe巾ada por esse contato intenso

COm aS aSSOCia96es de ciasse e apoio dos ConseIhos

Regionais, Para se ter um id6ia, eIa caicuia que essa produ9各O

tenha resuitado, nO Perfodo de 1960 a 2006, em tOmO de 6

teses e livros; 9 op11sculos e trabalhos mimeografados; 27

a巾gos em revistas e boIetins e 14 resenhas, a16m de out「as

tantas pa巾es de obras e colaborac6es em livros publicados,

em pe「i6dicos e Comiss急o Editorial / Peferee, em treS reVistas,

COmunlCa9OeS em CongresSos, relat6rios e textos publicados,

e duas pesqulSaS em Biblioteconomia. Foi ainda homenageada

PeIaAPB, em 1980, COmO Bibiiotecaria do Ano, Em 2006 a

PrOfessora fica entre os dez classificados pa「a o Premio Jabuti,

COnCedido peIa C含mara B「asiieira do Livro, COm a Obra

Biblioteca escolar brasileira em debate: da mem6ria

pIO勧nala un庵mm肋的I pubIicada, em 2005, Pela Editora

SENAC, em Paroeria com o CRB-8. No momento es略finalizando

OutrO Iivro, SObre sinaIiza9aO de ambientes de bibliotecas, a

Se「 Pubiicado em 2007.

Quando perguntada sobre a evoIu?呑O da B剛oteconomia,

Neusa diz que sua carreira “remonta h急uma 6poca na quaI

nem se cogitava que surgiSSe O microcomputador e a lntemet,

Para fala「 dos impactos favor急veis ou nao dessa transforma9aO

a area da BibIioteconomia e Ci台ncia da lnfoma9aO, teria que

PeSqulSa「 muito - aCho que isso daria uma tese’’. Em sua ava-

Iia9aO do cena「io atua看, aCredita que “o que falta sao mem6rias,

registros hist6ricos, aValia96es das entidades - CarrOS-Chefe

da area - e PeSqulSaS do genero.’’Po巾anto, O reCado que

deixa para os bibliotec卸o 6 que “produzam trabalhos s6rios

na sua area de atua9aO, eXaltem os probIemas cr簡cos dos

Va「ios tipos de b輔otecas; atualizem-Se SemP「e; PaSSem Para

diante suas experiencias, defendam sua profissao e coIaborem

COm aS institui96es declasse,’’E espera que sua hist6ria sirva

de incentivo a out「os profissionais, aO mOStrar que COm

interesse, determlna9aO e Planejamento “6 possivel chegar I各’’,

En霊場visねconcedida a /Omalisねe b胸Iiote〇台面e

Ana C51fa de Mou帽, Pa帽O Bofe的かhfomativo

em dezembro de 2006L
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Neusa Dias de Macedo: uma vida de desafios e realizações

Comoresumir 50 anosde carreira
em umaentrevista? É a pergunta que a

própria professora Neusa Dias de

Macedo faz, ao falar sobre sua ex-

periência como bibliotecária, que a

descreve como “estrada sinuosa e com
múltiplas aberturas a novas janelas

mentais e profissionais”. De fato há

muito o que contar.
O início, diz ela, foi como profes-

sora-substituta de Grupo Escolar, quandojá buscava adquirir

novos conhecimentos, mesmo tendo sido uma garota acanhada:

“depois de ter passado por um cursointensivo, na Biblioteca

Infantil, com Lenyra Fraccaroli, já me realizei. Apoiada pela
criançada, preparei um enorme salão no subsolo, a fim de

abrigar uma pequenabiblioteca. Até escrevi um artigo sobre a
biblioteca,incluindo fotos das meninas (de avental branco e

com tope grande na cabeça), que deram volta ao quarteirão no

dia da inauguração. Escrevi o meu primeiro artigo para o

jomnalzinho da escola. No meu caso,o gostopela leitura remonta

desde o tempo de criança, e o de escrever, desde que me
formei. Meu pai me trazia sempre muitos docese livros,e acabei

sendoviciada em açúcare vidrada em ler e escrever!”

 

Neusa inscreveu-se para o curso na Fundação Escola de .

Sociologia e Política, encantada com os conhecimentos da
Biblioteconomia, onde teve como professoras Maria Luisa

Monteiro da Cunha e Noemia Lentino,entre outros. Depois de

formada, começou a carreira na Universidade de São Paulo,

passando pelas Bibliotecas da Faculdade de Farmácia e

Odontologia. Afastada do cargo por questões políticas durante

a gestão de Jânio Quadros como governador do Estado, passa
então a trabalharna organização do Sistema de Informação da
Indústria de Nadir Figueiredo. Conta a professora que lá

conseguiu, durante algum tempo, o empréstimo de “variadiís-

simas” caixas-estantes da Prefeitura que “deixaram os ope-

rários loucos de alegria”. Houve até uma solene inauguração

da Biblioteca Ambulante, com a presença da papisa da área,
Adelpha Rodrigues de Figueiredo. E um segundo escrito seu

sai publicado no Jornal da Fábrica.

Pouco tempo depois Neusa Dias Macedo consegue sua re-
integração na USP, no antigo IEP- Faculdade deFilosofia. “Foi

então queo diretor do Instituto de Estudos Português — Prof.

Antonio Soares Amora — me aconselhou a prestar o vestibular

para a área de Letras. Assim, mais tarde, com esta graduação

e mais a licenciatura em Letras, pude obter bolsa de estudos

para os Estados Unidos, com apoio da Universidade de Brasília
e da Fundação Ford, por força e empenho de AbnerVicentin?,

diz ela. Comissionada na UnB,passa seis anos em Brasília, “a

fim de pagara bolsa”; chefe da área de Serviço de Referência
e ainda regente das disciplinas de Bibliografia e Referência,

sendoalguns de seus colegas, personalidades como Etelvina
Lima, Edson Nery da Fonseca, Briquet de Lemos e depois

Rubens Borba de Moraes, do Curso de Biblioteconomia e Ciência
da Informação.

Voltando a São Paulo para a Biblioteca do IEP-USP, Neusa

ingressa no doutorado, sob orientação do Prof. Segismundo
Spina, e vê surgir novas oportunidades de atuação em docência,

no curso de Graduação em Biblioteconomia da Escola de

Comunicação e Artes da USP. Na mesma épocafoi aprovada

em um concurso para a área do Serviço de Referência e de
Bibliografia da universidade. Como docente na Pós-Graduação

do CBD-ECA-USP, após ter recebido título de doutora pela

tese defendida na FFLCH, em 1980,a professora diz ter passado

“por experiências inesquecíveis”. Seu primeiro orientando de

doutoradofoi um docente da UnB e também chefe do Curso de

Pós-GraduaçãodoInstituto Brasileiro de Informações em Ciência

e Tecnologia, no Rio de Janeiro, o Prof. Antonio Miranda - “hoje

um dos mais queridos amigos”. Começa umarica jornada de

disciplinas de pós. Segundo Neusa,foi uma “atividade laboriosa,
mas desafiadora, que me ofereceu um número de orientações

que chegam quase a 40 dissertaçõese teses”.

Mesmo aposentada, comobibliotecária desde 1982, e como
docente, desde 1993, “passo por outra experiência encan-

tadora”, diz Neusa, exercendoa função de Coordenadora da

área de Comunicaçãoe Informação, na Escola do Futuro ou

Núcleo de Pesquisa em Novas Tecnologias da Comunicação

Aplicadas à Educação — USP. Para ela foi “um banho de
tecnologia num coração de bibliotecária tradicional. Mas venci,

e depois resolvi dar uma pausa. Agora já estou querendovoltar

para Escola do Futuro — e trabalhar para a Educação Básica”.

Neusa Dias Macedo também exerceu, desde cedo,forte

participação no movimento associativo, tendo feito parte de
diversas gestões de diretorias da APB e FEBAB e do CRB-8.

Esteveligada de modointensivo aos eventos da área desde

1963, com mais de 120 participações em eventos, em grande

parte com apresentação de trabalhos ou alguma incumbência

associativa. Afunção mais importante, para ela,foi a dedicada

às publicações: desde os boletins de entidades diversas à

reformatação, em 1978, da Revista Brasileira de Bibliote-

conomia e Documentação (FEBAB), da qualfoi editora, por

alguns anos. Participa também como referee da revista

Comunicaçõese Artes (ECA-USP), da Ciência da Informação
(IBICT) e outras.

Grande parte de sua produção científica, segundo a
professora, decorre de suas atividades como docente em

universidade, mas também despertada por esse contato intenso

com as associações de classe e apoio dos Conselhos
Regionais. Para se ter um idéia, ela calcula que essa produção

tenha resultado, no período de 1960 a 2006, em torno de 6

teses e livros; 9 opúsculos e trabalhos mimeografados; 27
artigos em revistas e boletins e 14 resenhas, além de outras

tantas partes de obras e colaborações em livros publicados,

em periódicos e Comissão Editorial / Referee, em três revistas,

comunicações em Congressos,relatórios e textos publicados,

e duas pesquisas em Biblioteconomia. Foi ainda homenageada
pela APB, em 1980, comoBibliotecária do Ano. Em 2006 a

professora fica entre os dez classificados para o Prêmio Jabuti,

concedido pela Câmara Brasileira do Livro, com a obra

Biblioteca escolar brasileira em debate: da memória
profissional a um fórum virtual, publicada, em 2005, pela Editora

SENAC,em parceria com o CRB-8. No momentoestá finalizando

outro livro, sobre sinalização de ambientes de bibliotecas, a

ser publicado em 2007.

Quando perguntada sobre a evolução da Biblioteconomia,

Neusa diz que sua carreira “remonta há uma época na qual

nem se cogitava que surgisse o microcomputadore a Internet.
Para falar dos impactos favoráveis ou não dessa transformação

à área da Biblioteconomia e Ciência da Informação,teria que

pesquisar muito — acho queisso daria uma tese”. Em sua ava-

liação do cenário atual, acredita que “o que falta são memórias,
registroshistóricos, avaliações das entidades — carros-chefe

da área — e pesquisas do gênero.” Portanto, o recado que

deixa para os bibliotecário é que “produzam trabalhos sérios

na sua área de atuação, exaltem os problemascríticos dos
váriostipos debibliotecas; atualizem-se sempre; passem para

diante suas experiências, defendam sua profissão e colaborem

com as instituições de classe.” E espera que suahistória sirva
de incentivo a outros profissionais, ao mostrar que com

interesse, determinaçãoe planejamento “é possível chegarlá”.

Entrevista concedida à jornalista e bibliotecária
Ana Célia de Moura, para o Boletim Informativo

em dezembro de 2006.  
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conseguiu, durante algum tempo, o empréstimo de “variadiís-

simas” caixas-estantes da Prefeitura que “deixaram os ope-
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(IBICT) e outras.

Grande parte de sua produção científica, segundo a
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com as instituições de classe.” E espera que suahistória sirva
de incentivo a outros profissionais, ao mostrar que com

interesse, determinaçãoe planejamento “é possível chegarlá”.
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O CRB-8窒ag「adece a todos os conse漢heiros, fun-

Cionarios, biblioteca「ios vo看untarios e ConseIhos

Regionais, eSPeCialmente ao CREC一, Pe漢a coia-

bo「a9各O PreStada em 2006。

Durante este ano foram realizadas 12　Reuni6es

Plenarias Ordinarias, 1 Peuniao Plena「ia Extraordi-

naria e 17 Reuni6es de Diretoria,

Foram concedidas ent「ev冒stas pa「a:

Revista Nova - Pegina Ceii de Sousa

P「og「amas Prioridades Naciona○ ○丁V S6culo 2「 -

Maria C合ndida de Assis Figueiredo

Guia do Estudante - Regina Ce= de Sousa

丁V Cultura - Regina Celi de Sousa

O CRB-8 esteve rep「esentado nos seguintes

- Encontro dos Bibliotecまrios Latino-Americanos, nO

Memo「iai da Am6rica Latina - 17 de mar9O de 2006○

○ i Encontro Nacional de Conselhos P「ofissionais,

em FIorian6po看is (SC) - 29 a 31 de ma「9O;

- Inaugu「a9aO da 5窒BibIioteca Escolar da rede mu-

nicipaI de ensino de Lo「ena - 07 de abri看;

-丁reinamento em Bras掴a realizado pelo CFB - 3 a 5

de -maiO,

- CROSP - Ent「ega de Medalhas - 16 de maio;

- Encontros mensais da C含mara dos Profissionais

regist「ados nos ConseIhos e Ordens do Estado

de S急o Paulo;

- 1 Debate sob「e Gestao de Conselhos e Ordens no

Tribunal de Contas do Municfpio de S肴o Pau看o - 27

de ju看ho;

- 11 Semana de Biblioteconomia da Escola de Comu-

nica9aO e A巾es - ECA-USP - 04 de outubro;

- Encont「o de Bib=otec各rios do Vaie do Parafoa -

FA丁EA Lorena - 07 de outubro;

- XIV SNBU - Universidade Federal da Bahia - Sa看-

Vador - 22 de outub「o;

- V= ENANCIB- Mar師a- 19 a 22 de novembro;

- PIanos Nacionais do Livro e da Leitura, rea=zado

na Funda9aO B剛OteCa Nacionai no Rio de Janeiro

- 27 e 28 de novemb「o;

- F6「um dos Conselhos de Fiscaliza9aO Profissio-

na看, nO Tribunal de Contas do Munic申O de Sao

Paulo - 27 de novembro;

- X Semin台rio BrasiIeiro de Biblioteca「ios de Cent「os

Bi-Nacionais, Sant6s (SP) - 30 de novembro;
- Confratemizaeao dos 50 anos da c「ia9aO da Asso-

Cia9肴O dos Bibliotecarios Municipais - 11 de de-

Zembro,

A96es

- Reuniao com BibIiotec合rios da Prefejtura do Muni-

C画O de Sao Paulo para elabo「aeao de documento

entregue ao Sec「etまrio Municipal de Cultu「a, 22 de

feve「ei ro;

- Visita do Deputado Francisco Marce看o Ortiz ao

CRB/8 - 6 de fevereiro, Encaminhamento de Offcio

SOb「e a profissao;

- Manifesto do Povo do Livro - Reuniao com repre-

SentanteS de entidades ligadas ao liv「o para eIabo-

raeao de documento aos candidatos a P「esid合ncia da

Rep11blica - 28 de agosto;

- EIabora碕O e enCaminhamento de 572 offoios para

todos os prefeitos de muniCIPIOS Paulistas○

○ Visita ao Conselho Regiona看de Administra9各O - CRA,

Para COnhecimento do regist「o de inscr19aO e Out「OS

SegmentOS de importancia - 10 de fevereiro;

- Mensalmente as Co面SS6es Permanentes e 「七mpo-

rarias elabora「am relat6rios que foram apresentados

nas reuni6es pIena「ias.

Comissao de Et冒ca

- ana=sou den血ncias, eiabo「ou e emitiu pa「eceres e

acompanhou a t「amita9aO de lOO processos 6ticos-

disciplinares e 6ticos-administrativos;

- minist「ou palestras sobre Etica em institui96es;

- manteVe P看antao semana看as quintas「fe叶as, na Sede

deste regionai.

Comissao de Fisca音iza辞o

- Orientou e supervisionou a atua9ゑO dos bibliotecま「ios-

fiscais;

- Visitas realizadas二457

- autOS de infra9呑O: 08

- autOS de constata9肴O: 457

- nOtifica96es: 17

- Ofieios expedidos二469

- Das visitas realizadas, foi constatada a inexistencia de

P「Ofissionais bibliotecarios em varias institui96es"

Foram abe巾OS PrOCeSSOS que reSu案ta「am na contra葵

ta9各O de 19 bibliotecarios○

○ Constatado que, aP6s a visita dos fiscais e o envio de

Offoios, Va「ias instituie6es investiram em melhorias nas

bibIiotecas, Ou Seja, O Conselho coiaborou para

SOlue6es de alguns problemas.

Comissao de lbmada de Contas

- eXaminou todos os comprovantes das despesas

「ealizadas;

- anaiisou mensa看mente todos os processos contabeis,

num total de 53, neSte anO。

- COnferiu os relat6「ios de receitas e despesas e os

balancetes o「9ament各rios de janeiro a dezembro/ 2006○

○ analisou os balancetes de verifica9aO do perfodo de

○○/ 01 a 31/12/2006,

Comiss呑o de 」egisla9aO e No「mas

“ 」evantou as necessidades da Direto「ia e Comiss6es,

buscando solu96es junto a CONJUR - Consu!to「ia
〉　Ju「idicado CRB-8 e ao CFB○

○Anaiisou os pareceres e minutas emitidos pela

CONJUR ;obre diversas mat6「ias, Pa「a Subsidiar

decis6es da diretoria e do Pien各rio (registro provis6「io,

CanCelamento de registro de empresas, Crit6「ios para

CeSSaO de mata direta, SegurO de vida, PO巾aria de

diarias e aux師o desiocamento, COnV台nios, PatrOCinios,

Pa「Ce「ias, iicita96es, titula9aO em dip!omas, PrOCedi-

mentos legais para a rea看iza9aO do Programa de

Capacita9aO e Atua看iza9aO Profissional, Regulamento
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Prestando Contas
O CRB-8º agradece a todos os conselheiros, fun-
cionários, bibliotecários voluntários e Conselhos

Regionais, especialmente ao CRECI, pela cola-
boração prestada em 2006.

Durante este ano foram realizadas 12 Reuniões

Plenárias Ordinárias, 1 Reunião Plenária Extraordi-

nária e 17 Reuniões de Diretoria.

Foram concedidas entrevistas para:

Revista Nova — Regina Celi de Sousa
Programas Prioridades Nacional - TV Século 21 —

Maria Cândida de Assis Figueiredo
Guia do Estudante — Regina Celi de Sousa
TV Cultura — Regina Celi de Sousa

O CRB-8 esteve representado nos seguintes

- Encontro dos Bibliotecários Latino-Americanos, no

Memorial da América Latina — 17 de março de 2006.
- | Encontro Nacional de Conselhos Profissionais,

em Florianópolis (SC) - 29 a 31 de março;
- Inauguração da 5º Biblioteca Escolar da rede mu-
nicipal de ensino de Lorena — 07 de abril;

- Treinamento em Brasília realizado pelo CFB - 3a 5
de maio,

- CROSP — Entrega de Medalhas — 16 de maio;
- Encontros mensais da Câmara dos Profissionais

registrados nos Conselhos e Ordens do Estado
de São Paulo;

- | Debate sobre Gestão de Conselhos e Ordens no

Tribunal de Contas do Município de São Paulo - 27
de julho;

- || Semana de Biblioteconomia da Escola de Comu-

nicação e Artes — ECA-USP - 04 de outubro;
- Encontro de Bibliotecários do Vale do Paraíba —

FATEA Lorena — 07 de outubro;

- XIV SNBU — Universidade Federal da Bahia - Sal-

vador — 22 de outubro;

- VII ENANCIB — Marília — 19 a 22 de novembro;
- Planos Nacionais do Livro e da Leitura, realizado

na Fundação Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro
- 27 e 28 de novembro;

- Fórum dos Conselhos de Fiscalização Profissio-
nal, no Tribunal de Contas do Município de São

Paulo - 27 de novembro;

- X Seminário Brasileiro de Bibliotecários de Centros

Bi-Nacionais, Santos (SP) - 30 de novembro;

- Confraternização dos 50 anos da criação da Asso-
ciação dos Bibliotecários Municipais - 11 de de-
zembro.

Ações
- Reunião com Bibliotecários da Prefeitura do Muni-

cípio de São Paulo para elaboração de documento

entregue ao Secretário Municipal de Cultura, 22 de

fevereiro;

- Visita do Deputado Francisco Marcelo Ortiz ao

CRB/8 - 6 de fevereiro. Encaminhamento de Ofício

sobre a profissão;

- Manifesto do Povo do Livro — Reunião com repre-

sentantes de entidades ligadas ao livro para elabo-

ração de documento aos candidatos à Presidência da

República - 28 de agosto;
- Elaboração e encaminhamento de 572 ofícios para

todos os prefeitos de municípios paulistas.

- Visita ao Conselho Regional de Administração — CRA,

para conhecimento do registro de inscrição e outros

segmentos de importância - 10 de fevereiro;

- Mensalmente as Comissões Permanentes e Tempo-

rárias elaboraram relatórios que foram apresentados

nas reuniões plenárias.

Comissão deÉtica
- analisou denúncias, elaborou e emitiu pareceres e

acompanhou a tramitação de 100 processos éticos-

disciplinares e éticos-administrativos;

- ministrou palestras sobre Ética em instituições;

- manteve plantão semanal às quintas-feiras, na sede

deste regional.

Comissão de Fiscalização

- orientou e supervisionou a atuação dos bibliotecários-

fiscais;

- visitas realizadas: 457

- autos de infração: 08

- autos de constatação: 457

- notificações: 17

- ofícios expedidos: 469

- Das visitas realizadas, foi constatada a inexistência de

profissionais bibliotecários em várias instituições.

Foram abertos processos que resultaram na contra-

tação de 19 bibliotecários.

- Constatado que, após a visita dos fiscais e o envio de

ofícios, várias instituições investiram em melhorias nas

bibliotecas, ou seja, o Conselho colaborou para

soluções de alguns problemas.

Comissão de Tomada de Contas

- examinou todos os comprovantes das despesas

realizadas;

- analisou mensalmente todos os processos contábeis,

num total de 53, neste ano.

- conferiu os relatórios de receitas e despesas e os

balancetes orçamentários de janeiro a dezembro/ 2006.

- analisou os balancetes de verificação do período de

1º/ 01 a 31/12/2006.

Comissão de Legislação e Normas

- Levantou as necessidades da Diretoria e Comissões,

buscando soluções junto à CONJUR — Consultoria

Jurídica do CRB-8 e ao CFB.

- Analisou os pareceres e minutas emitidos pela

CONJUR sobre diversas matérias, para subsidiar

decisões da diretoria e do Plenário (registro provisório,

cancelamento de registro de empresas, critérios para

cessão de mala direta, seguro de vida, portaria de

diárias e auxílio deslocamento, convênios, patrocínios,

parcerias, licitações, titulação em diplomas, procedi-

mentos legais para a realização do Programa de

Capacitação e Atualização Profissional, Regulamento

 
 



da edi9aO do VI Pr合mio Laura Russo etc");

- Acompanhou projetos em tramita9aO naS eSferas

estaduais e munlCIPalS,

Comiss看o de Divulga9aO

- EIaborou e emitiu Ca巾a-Circula「 O「/2006 para todos

OS bibliotec卸os pauIistas;

- Organizou as comemora96es do Dia do Bib=otec各rio

em conjunto com institui96es cong台ne「es;

- Emitiu dois nl]meros do Boletim lnformativo;

- Reformulou o conteudo e a ap「esenta9aO do site;

葵Divulgou a solenidade de posse da 14垂Gest各o;

- Elabo「ou apresentaeao em power-POint, SOb「e o

CRB-8;

- Fez a manuten9ゑO e atuatizaeao do site;

- Elaborou e emitiu 20 n血meros do Bob News;

- Organizou e realizou o Vi Pr台mio Lau「a Russo;

- ReaIizou cinco palestras e cinco cursos no P「ograma

de Capacita9aO e Atualiza9aO Profissional, na CaPitai

e no interior;

- Pa面Cipou na Bienal lnte「nacional do Liv「o de Sao

Pauio - F6rum Viva Leitura;

- Participou no 11 1ntegra「 em stand conjunto com o

CFB;
- Realizou pa!est「as para estudantes de nivei m6dio e

de Biblioteconomia;

- Concedeu entrevistas pa「a a midia;

- Pa「ticipou da o「ganiza9各O do evento “Bibiioteca e

lnfo「ma9看iO Digital’’"

Comiss負o tempora「ia de看nform呑tica

-Pealjzou ievantamento dos equlPamentOS de

info「m急tica (ha「dware e softwa「e) existentes

no CRB-8;
- Contratou serv19OS Para a eStabiliza9aO e COnfigura9aO

da rede de computadores;

-Fez contatos pa「a atuaIizacao de versao do software

de gerenciamento do CRB-8.

Com冒ss看o tempo「a「ia de Just冒ficativa E音eitora音

- Analisou todas as justificativas eleitorais, Sendo 283

deferidas;

輸Aplicou multas eleitorais;

- Enviou comp「ovantes eleitorais para os bibliotecまrios

do interio「 do Estado de Sao PauIo,

N虎o bata a cabefa: WSe-a COm C九近房v物虎"a bめかoわca!

Cr高知vidade 6 um temo de variadas defini95es, Podemos

nao ter uma defini9aO eSPeC師ca, maS Sabemos a que se

「efere, N各o sendo inten9aO debate「 seus multipIos

Significados, buscamos comentar sua importancia e a

maneira de mant合-Ia despe巾ada em nossa mente, Ademais,

b鞘otecarios necessitam ser criativos, PrOmOVendo estfmulo

a germina9aO de novas id6ias para o desempenho de suas

atividades, As bibliotecas precisam disso e os usu〔紬os

agrade∞m, Ao comentar a impo船ncia da produ鈎O de id6ias,

e a capacidade de us缶Ias, James Ybung cita o soci61ogo

itaIiano ViIf「edo Pareto, Para quem O mundo se divide em

dois tipos de pessoas二apeCufaめre ren胎手O specufaめr6

aquele que apresenta uma constante p「eocupae各o com as

POSSib掴dades de gerar novas combina96es; nunCa eStま

Satisfeito, e eSPeCuIa sobre como mudar essa situa9急O, E

dotado de uma capacidade inerente de produzir id6ias..Ja,

renifer refere-Se aqueias pessoas que cumprem sempre a

mesma rotina, fimes no dia-a-dia, Sem nenhuma imagIna9aO,

COnServadoras e/ou burocratas, Do tipo desc「ito por Chico

Buarque na let「a da musica Cotidiano: `「bdo dia ela faz tudo

SemP「e igual / Me sacode as seis ho「as da manh肴/ Me so「ri

um so「riso pontuaI / E me beija com a boca de horteIa〇〇〇’’,

James Ybung saIienta que fundamental nao 6 onde

PrOCurar ideias, maS CaPaCitar a mente no uso de processos

Pelos quais as id6ias possam ser p「oduzidas。 O princ申O

basico 6 que a ideia 6 uma nova combina9aO de veIhos

eIementos, A capacidade de trazer os veihos eiementos

Para nOVaS COmbina96es depender各muito de nossa

habiIidade em ver as rela96es possiveis, Na realidade 6 um

PrOCedimento de estimuIar a germina9aO de id6ias. E todos

n6s p「ecisamos deste estfmulo de vez em quando,

E impo巾ante frisar, que 6 do traba!ho bibIiotecario a

necessidade de estruturar uma b鞘oteca ou um servi9O de

informa9aO, desenvoIve「 produtos que o usu各rio deseja;

estabelecer po冊cas de aqulS19aO e de informatiza9aO; e

mesmo procedimentos de contratae各o de recursos

humanos que atraia gente boa, Criar um ambiente em que

as pessoas possam se「 bem-humoradas, eficientes e

inovadoras, Ambiente onde as id6ias se」am COIocadas em

Pr台tica, e haja palXaO PeIo que se faz, aI6m de entusiasmo

VisiveI, Eis o caIdo de criatividade o「ganizacionai, Roger Vbn

Oech destaca que, muitas vezes, SaO nOSSaS P「OP「laS

atitudes ou compo巾amentos que nos impedem de ser

C「iativos, de desenvoIver um ambiente prop[cio a criatividade,

EIe chama a isto de “bloqueios mentais’’e reIaciona dez tipos

de bloqueios danosos ao pensamento criativo二

A resposta certa

lsso nao tem 16gica

Siga as normas

Seja pratico

Evite ambig珊dades

E p「oibido e「ra「

Brincar 6 falta de seriedade

音sso n看o 6 da minha a「ea

N各o seja bobo

Eu n呑o sou criativo

Na realidade, Roger ale巾a que precisamos ser capazes

de desaprender O que sabemos, Sem a capacidade de

esquecer o que se sabe, a Cabe9a fica atravancada com

respostas prontas e nao se tem a opo巾unidade de fo「mu看ar

quest6es que saiam do caminho usuaI para novas dire?6es"

Como as atitudes que criam “bIoqueios mentais” fo「am todas

aprendidas, a altemativa para abrir esses “cadeados mentais’’

→ e desaprender, ainda que temporariamente, uma PO「 uma, Este

texto despretensioso, aPenaS levemente sinaIiza de que n6s,

bibiiotecarios, aS VeZeS PreCisamos do que Poger chama de

um `1oc na cuca’’para nos livrar dos padr6es rotineiros de

nossa atividade〇・

Fさmando Modes重o

frofessor db CulSO de Bib/io書economfa

e DocumenねgfoくねECんuSP

A fntegra do texto est各disponiveI no site do CRB-8

(WWW,Cbr8,Org,br)

O
」
⊃
<
岩
O
<
S
山
口
○
凸
<
「
S
山
○
○
≦
○
山
は
あ
ー
出
征
○
○
≧
,
士
茎
虻
○
山
Z
一
三
喜
田
」
○
出

7

 

 

da edição do VI Prêmio Laura Russo etc.);

- Acompanhou projetos em tramitação nas esferas

estaduais e municipais.

Comissão de Divulgação

- Elaborou e emitiu Carta-Circular 01/2006 para todos

os bibliotecários paulistas;

- Organizou as comemorações do Dia do Bibliotecário

em conjunto com instituições congêneres;

- Emitiu dois números do Boletim Informativo;

- Reformulou o conteúdo e a apresentação do site;

- Divulgou a solenidade de posse da 14º Gestão;

- Elaborou apresentação em power-point, sobre o

CRB-8;

- Fez a manutenção e atualização do site;

- Elaborou e emitiu 20 números do Bob News;

- Organizou e realizou o VI Prêmio Laura Russo;

- Realizou cinco palestras e cinco cursos no Programa

de Capacitação e Atualização Profissional, na capital

e nointerior;

- Participou na Bienal Internacional do Livro de São

Paulo — Fórum Viva Leitura;

- Participou no II Integrar em stand conjunto com o

CFB;

- Realizou palestras para estudantes de nível médio e

de Biblioteconomia;

- Concedeu entrevistas para a mídia;

- Participou da organização do evento “Biblioteca e

Informação Digital”.

Comissão temporária de Informática

- Realizou levantamento dos equipamentos de

informática (hardware e software) existentes

no CRB-8;

- Contratou serviços para a estabilização e configuração

da rede de computadores;

-Fez contatos para atualização de versão do software

de gerenciamento do CRB-8.

Comissão temporária de Justificativa Eleitoral

- Analisou todas as justificativas eleitorais, sendo 283

deferidas;

- Aplicou multas eleitorais;

- Enviou comprovantes eleitorais para os bibliotecários

do interior do Estado de São Paulo.

 

Não bata a cabeça: use-a com criatividade na biblioteca!

Criatividade é um termode variadas definições. Podemos

não ter uma definição específica, mas sabemosa que se

refere. Não sendo intenção debater seus múltiplos

significados, buscamos comentar sua importância e a

maneira de mantê-la despertada em nossa mente. Ademais,

bibliotecários necessitam sercriativos, promovendo estímulo

à germinação de novasidéias para o desempenho de suas

atividades. As bibliotecas precisam disso e os usuários

agradecem. Ao comentara importância da produção de idéias,

e a capacidade de usá-las, James Young cita o sociólogo

italiano Vilfredo Pareto, para quem o mundo se divide em

dois tipos de pessoas: speculatore rentier. O speculator é

aquele que apresenta uma constante preocupação com as

possibilidades de gerar novas combinações; nunca está

satisfeito, e especula sobre como mudar essasituação. É

dotado de uma capacidadeinerente de produzir idéias. Já,

rentier, refere-se àquelas pessoas que cumprem sempre a

mesmarotina,firmesnodia-a-dia, sem nenhuma imaginação,

conservadoras e/ou burocratas. Do tipo descrito por Chico

Buarquenaletra da música Cotidiano: “Todo dia ela faz tudo

sempre igual /Me sacode às seis horas da manhã / Me sorri

um sorriso pontual / E me beija com a boca de hortelã...”.

James Young salienta que fundamental não é onde

procurar idéias, mas capacitar a mente no uso de processos

pelos quais as idéias possam ser produzidas. O princípio

básico é que a idéia é uma nova combinação de velhos

elementos. A capacidade de trazer os velhos elementos

para novas combinações dependerá muito de nossa

habilidade em ver as relações possíveis. Narealidade é um

procedimento de estimular a germinação deidéias. E todos

nós precisamos deste estímulo de vez em quando.

É importante frisar, que é do trabalho bibliotecário a

necessidade de estruturar uma biblioteca ou um serviço de

informação, desenvolver produtos que o usuário deseja;

estabelecer políticas de aquisição e de informatização; e

mesmo procedimentos de contratação de recursos

humanosque atraia gente boa. Criar um ambiente em que

as pessoas possam ser bem-humoradas, eficientes e

inovadoras. Ambiente onde as idéias sejam colocadas em

prática, e haja paixão pelo que se faz, além de entusiasmo

visível. Eis o caldo decriatividade organizacional. Roger Von

Oech destaca que, muitas vezes, são nossas próprias

atitudes ou comportamentos que nos impedem de ser

criativos, de desenvolver um ambiente propício à criatividade.

Ele chamaa isto de “bloqueios mentais” e relaciona dez tipos

de bloqueios danosos ao pensamentocriativo:

A resposta certa

Isso não tem lógica

Siga as normas

Seja prático

Evite ambigúidades

É proibido errar
Brincar é falta de seriedade

Isso não é da minha área

Não seja bobo

Eu não sou criativo

Na realidade, Roger alerta que precisamosser capazes

de desaprender o que sabemos. Sem a capacidade de

esquecer o que se sabe, a cabeça fica atravancada com

respostas prontas e não se tem a oportunidade de formular

questões que saiam do caminho usual para novas direções.

Comoasatitudes que criam “bloqueios mentais” foram todas

aprendidas,a alternativa para abrir esses “cadeados mentais”

é desaprender, ainda que temporariamente, uma por uma.Este

texto despretensioso, apenas levemente sinaliza de que nós,

bibliotecários, às vezes precisamos do que Roger chama de

um “toc na cuca” para noslivrar dos padrões rotineiros de

nossaatividade.
Fernando Modesto

Professor do Curso de Biblioteconomia

e Documentação da ECA/USP

A íntegra do texto está disponível no site do CRB-8

(www.cbr8.org.br)  
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f冒I叩e音調臆面剛書ro
Na lntemet podemos encontrar uma s6rie de recursos para meIho「ar os servi9OS de info「maeao prestados pela bibIioteca・

Atuaimente, ha recursos gratuitos ou de uso Iivre que podem ser uma boa aite「nativa neste sentido"

Na busca por um p「ograma de quaiidade, COnhe9a O OpenO冊ce, E c6digo abe巾O e de uso iivre" Avers肴o 2"O apresenta

PrOCeSSador de texto, PlaniIha eletr6nica, gerado「 de apresenta?6es, PrOgrama de desenho, editor de equa96es e gerenciador

de banco de dados, A ve「s各o em po巾ugu台s do Brasil pode ser baixada emこWWW"bro冊ce"O「g"

Para quem deseja converter para fo「mato PDF os diversos arquivos gerados na b剛OteCa, uma altemativa 6 o FREEPDF一

皿P:〃info,abrii ,COm ,b〃downioad/4264,ShtmI.

Necessita de uma agenda para controia「 as atividades da biblioteca, meSmO a disモ釦cia? Experimente as agendas oniine:

Yahoo! Agenda - http‥〃b「"Caiendar,yahoo.com/; Planzo - http‥〃www"Planzo"COm; Googie Agenda - http‥〃www"gOOgIe・COm/

CaIendar" Avantagem destes recursos, 6 a possib掴dade de serem compa刑hadas por grupos c「iados para fac冊ar a gera9aO

de eventos da bibIioteca, Ou gerenCiar os compromissos de todos os membros da equipe"

A BibIioteca encontra-Se desenvoIvendo trabaihos cooperativos com outras BibIiotecas? A reuni急o de traba容ho pode ser

Vi山ai por meio do pacote brasileiro pa「a trabalho em grupo denominado Aprex -皿P‥〃www"aPreX"COm"b伽ome"Php"

Apresenta diversos recursos como agenda de contatos e compromissos compa冊hada, disco vi山al para arhiazenar dados’

Iista de tarefas, bloco de notas, ferramenta de apresenta9aQ,

Duas ferramentas para busca de contendos de Iivros‥ uma 6 a versao beta desenvoIvida peIa Mic「oso什denominada‥ Live

Search Books -皿p‥〃Www"1ive"COm/; Out「a 6 Google Books Search - http‥〃books"gOOgIe"COm/

CoIaborador: Prof, Dr, Femando Modesto - ECA-USP

軸O旧n国書e葛0営冒a

Foi eIeita a nova direto「ia da 14窒gestao do CRB-8, na

Pienaria de 19,12,2006,

Os membros toma庵o posse em janeiro de 2007, Sao eles二

Presidente: Pegina Ce= de Sousa

Vice-P「esidente: Maria Antonia Gavio書1i Mendes

BoteI ho

l七SOu「ei「a: Ma「ia Cristina de Aquino Vi=as Boas

「窒Secreta「ia: GuaraciabaAparecida de Almeida Domigues

2窒Sec「eta「ia: Maria Luiza Pereira de Souza Lima

LanfamentOS

寡冒I叩e a葛脚漢冒輸血
Pa「a esta「 bem informado, mantenha atuaiizado seu

Cadastro nas entidades profissionais:

- CRB-8窒Pegi急o Sao Pauio: WWW,C「b8"Org"b「

- FEBAB - Federaeao Brasilei「a das Associa96es de

BibIiotecarios: WWW,febab,Org,b「

- S看NBIESP - Sindicato dos Bib獲iotec各rios no Estado de

Sao Pauio: WWW,Sinbiesp,Org,br

- ABM -Associa9aO dos BibIiotec各rios Municipais de Sao

PauIo: Fone二(11) 5549-5529

・ BARROS, Maria Helena _foledo Costa de; S看LVA, Povi看son

Jos6 da; BOR丁O」IN, Sueli, Leitura: media9aO e mediador"

Sao Pau看o: Editora FA, 2006〇

・ CAS丁RO, C,A, (Org,) Conhecimento, PeSquisa e

P「aticas sociais em Ciencia da lnfo「ma9aO" Sao Lufs‥

Edito「a UFMA, 2006, http二〃www.ufma,b〃

● GONZA」EZ DE GOMEZ, M。N,; DI」ORRICO, E,G, (ed,)

Polfticas de mem6「ia e informa9aO: reflexos na

Organiza9aO do conhecimento" Natai: Editora Universit卸a

da UFRN, 2006, http://www.editora,uf「n,brxs,Php?

Page=SObre&b看こhome

・ MARCONDES, CarIos H; KURAMOTO, H61io; TOUIAIN, L軸a

Brandao; SAVÅo, Lufs (Org). 2, ed, Bibliotecas digitais:

Saberes e p「急ticas, Bras師a : IBIC丁二UNB, 2006" http:〃

WWW, ibict, brfnoticia. php?page=6&id二228,

・ MOSTAFA, S,P.; CHRIS丁OFO」E丁Tl, R. (Org,) Percursos

transve「sais de midia e conhecimento。 Itaja上Edito「a

Univali, 2006, http:〃www.univaIi,brfeditora

・ SlいIA, R,J,; BOR丁O」IN, S. (Org,) Faze「es cot冒d冒anos da

bib看ioteea esco音a「。 Sao Paulo: Po=s, 2006, http二//

WWW,PO看is,Org.br/

・ lARAPANOFF, K, (Org,) 1nteligencia, info「ma9看O e

COnhecimento em co「po「a96es。 Bras「iia: iB看C丁: UNESCO,

2006, ’http二//www置ibict,br/secao"Php?cat=Venda%

20de%20 Pu bI ica96es

・ VALEN丁IM, M"L" (O「g")看nfo「ma9呑O, COnhecimento e

inteligencia organizaciona○○ Marnia: Editora FUNDEPE, 20O6・

http二〃www.fu ndepe,COm/novo/Pubi icacoes/index. htm

● Revista ACB n。2 de 2006

(http :〃www. acbsc. org , bwhevista/ojs/i ndex" Php)
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NaInternet podemos encontrar uma série de recursos para melhorar os serviços de informação prestadospela biblioteca.

Atualmente, há recursos gratuitos ou de uso livre que podem ser uma boa alternativa neste sentido.

 

Na busca por um programa de qualidade, conheça o OpenOffice. É código aberto e de usolivre. A versão 2.0 apresenta

processador de texto,planilha eletrônica, gerador de apresentações, programa de desenho,editor de equaçõese gerenciador

de banco de dados. A versão em português do Brasil pode ser baixada em: www.broffice.org.

Para quem deseja converter para formato PDFosdiversos arquivos geradosnabiblioteca, umaalternativa é o FREEPDF -

http://info.abril.com.br/download/4264.shtml.

Necessita de uma agendapara controlar as atividades da biblioteca, mesmo à distância? Experimente as agendas online:

Yahoo! Agenda - http://br.calendar,yahoo.com/; Planzo - http:/Anww.planzo.com; Google Agenda - http:/Auww.google.com/

calendar. A vantagem destes recursos, é a possibilidade de serem compartilhadas por gruposcriados para facilitar a geração

de eventos dabiblioteca, ou gerenciar os compromissos de todos os membros da equipe.

A Biblioteca encontra-se desenvolvendotrabalhos cooperativos com outras Bibliotecas? A reunião de trabalho pode ser

virtual por meio do pacote brasileiro para trabalho em grupo denominado Aprex - http:/Awww.aprex.com.br/home.php.

Apresenta diversos recursos como agendade contatos e compromissos compartilhada,disco virtual para armazenar dados,

lista de tarefas, bloco de notas, ferramenta de apresentação.

Duasferramentas para busca de conteúdosde livros: uma é a versão beta desenvolvida pela Microsoft denominada: Live

Search Books - http://www.live.com/; outra é Google Books Search- http://books.google.com/

Colaborador: Prof. Dr. Fernando Modesto — ECA-USP

 

Foi eleita a nova diretoria da 14º gestão do CRB-8, na

plenária de 19.12.2006.

Os membros tomarão posse em janeiro de 2007. Sãoeles:

Para estar bem informado, mantenha atualizado seu

cadastro nas entidades profissionais:

- CRB-8º Região São Paulo: www.crb8.org.br

- FEBAB — Federação Brasileira das Associações de

Bibliotecários: www.febab.org.br

- SINBIESP — Sindicato dos Bibliotecários no Estado de

São Paulo: www.sinbiesp.org.br

- ABM —Associação dos Bibliotecários Municipais de São

Paulo: Fone:(11) 5549-5529

Presidente: Regina Celi de Sousa

Vice-Presidente: Maria Antonia Gaviolli Mendes

Botelho

Tesoureira: Maria Cristina de Aquino Villas Boas

1º Secretaria: Guaraciaba Aparecida deAlmeida Domigues

2º Secretaria: Maria Luiza Pereira de Souza Lima    
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