
Pr6mio Laura Russo re血e quase 400 pessoas no MASP

Num clima caloroso, POntuado por reencontros, a

SOIenidade da s6tima edi9aO do P「台mio Bibliote-

COnOmia Paulista Laura Pusso realizou-Se em 30 de

novembro’nO grande audit6rio do MASP (Mu:eu de

A巾e de Sao Paulo Assis Chateaubriand) e reuniu Cer-

Ca de 400 pessoas。

O grupo “丁rovadores Urbanos’’abriu o evento

COm um “POut-POurri’’de ml]sicas brasileiras e cantou

uma par6dia criada especiaImente para a ocasiao,

descontraindo bibliotecairios, PrOfessores, PO旧cos,

PrOfissionais de a「eas afins, emP「eSatios e estu-

dantes。 Com as vozes 」a aqueCidas, tOdos cantaram

O Hino NacionaI。

A p「esidente do Conse容ho Pegiona! de Bi-

blioteconomia 8窒Regi各o, Pegina Ce= de Sousa,看em-

brou que o p「emIO, Criado em 1998, rePreSenta uma

justa homenagem prestada a pioneira e I「de「 no mo-

Vimento de valoriza9aO do bibliotecairio e de seu exer-

C「cio profissional。 “」aura Garcia Moreno Russo lutou

Peia reguiamentaeao da p「ofissao e tomou-Se a P「○○

meira presidente do ConseIho Federal de

Bib=oteconomia’’。

A coordenadora da Biblioteca e Centro de Do-

Cumenta9aO do MASP, 1vani Di Grazia Costa, tamb6m

deu boas-Vindas a todos, lembrando os aniversa-

rios de 60 anos do Museu e os 30 anos

da Biblioteca。 “Este evento significa para

n6s a possib=idade de reconhecer a dedi-

Ca9aO desses p「ofissionais’’。

O tema da s6tima edi9aO do P「台mio

foi “1nova9aO e Criatividade em ServI9OS

Bib看iotec〔油os’’。 A Comissao de Ava=a9aO

COntOu COm a dedica9aO de二Luciana Ma-

ria Napo看eone, COnSeIhei「a do CRB-8;

Maria das Merces Pereira Ap6stoIo, bibli-

OteCa,ria e professo「a da Faculdade de

Biblioteconomia da Funda9aO EscoIa de SocioIogia e

Polrtica de Sao Paulo; Eunice Arruda, eSC「itora;

Camila Rodrigues Garcia, formanda de Bibliote-

COnOmia da ECA/USP e Lucia Ne[za Perei「a da S=-

Va, bib看iotec各「ia que coordenou os trabalhos。

Sociedade da Informa辞o

Antes de ser iniciada a chamada dos premiados ao

Palco, Pui Santo, a巾culista e consultor da Le「ra F6rum,

ministrou a paiestra “Criatividade: ativando o melhor do

Seu CaPitai inteiectual’’。

O ve「eadorAntonio Goulart (PMDB) foi homena-

geado pelo CRB-8 pela aprova9各O da Lei 14。552 (PrO“

jeto de lei de sua autoria), que instituiu o Dia do Bibli-

OteCa「io a sercomemo「ado em 12 de ma「9O, e PaSSara

a integrar o calendairio oficial de eventos do Munic[-

Pio de Sao PauIo, “Esses profissionais continuam im-

P「eSCindiveis nas bibliotecas, SObretudo nas p血blicas,

escolares e universit台rias. Sao e看es que vao ajudar a

OPeraCiona=zar a passagem da sociedade industriai

Pa「a a SOCiedade da informa9aO’’, afirmou。

Para reaiizar a s6tima edi9aO do Pr台mio Biblio-

teconomia Paulista Laura Russo, O CRB-8 contou com

O PatrOC師o da empresa ACECO e o apoio do MASP

Conhe9a OS Premiados na paglna 6。
′　　　　　●

E加わdoくね

Cbnse脇eiros

Venha fazer pa巾e da equipe que tra-

baiha na gestao da profissao: a面cule-

Se e mOnte uma Chapa pa「a concorrer,

Em dezembro de 2008 se「a realizada

elei9aO Para ConseIheiros pa「a gestao

do CRB-8 no trienjo 2009-2011,

‘ Bib〃otecdrio,

manわnha-Se at〃a擢adb

Para ficar sempre bem info「mado, na-

Vegue nO Site www。C「b8。Org。b「 e ca-

dast「e-Se Pa「a reCeber semanaImen-

te o BOB-News - Boletim On-Iine,

COm nOt「cias e eventos relacionados

a profissao,
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Num clima caloroso, pontuado por reencontros, a

solenidade da sétima edição do Prêmio Bibliote-
conomia Paulista Laura Russo realizou-se em 30 de

novembro, no grande auditório do MASP (Museu de
Arte de São Paulo Assis Chateaubriand) e reuniu cer-

ca de 400 pessoas.

O grupo “Trovadores Urbanos” abriu o evento
com um “pout-pourri” de músicas brasileiras e cantou

uma paródia criada especialmente para a ocasião,

descontraindo bibliotecários, professores, políticos,

profissionais de áreas afins, empresários e estu-
dantes. Com as vozesjá aquecidas, todos cantaram
o Hino Nacional.

A presidente do Conselho Regional de Bi-
blioteconomia 8º Região, Regina Celi de Sousa, lem-
brou que o prêmio, criado em 1998, representa uma

justa homenagem prestada à pioneira e líder no mo-

vimento de valorização do bibliotecário e de seu exer-

cício profissional. “Laura Garcia Moreno Russo lutou

pela regulamentação da profissão e tornou-se a pri-
meira presidente do Conselho Federal de

Biblioteconomia”.

A coordenadora da Biblioteca e Centro de Do-

cumentação do MASP, Ivani Di Grazia Costa, também

deu boas-vindas a todos, lembrando os aniversá-
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rios de 60 anos do Museu e os 30 anos

da Biblioteca. “Este evento significa para
nós a possibilidade de reconhecer a dedi-
cação desses profissionais”.

O tema da sétima edição do Prêmio

foi “Inovação e Criatividade em Serviços
Bibliotecários”. A Comissão de Avaliação
contou com a dedicação de: Luciana Ma-

ria Napoleone, conselheira do CRB-8;

Maria das Mercês Pereira Apóstolo, bibli-

otecária e professora da Faculdade de

Biblioteconomia da Fundação Escola de Sociologia e
Política de São Paulo; Eunice Arruda, escritora;
Camila Rodrigues Garcia, formanda de Bibliote-
conomia da ECA/USP e Lucia Neíza Pereira da Sil-

va, bibliotecária que coordenou os trabalhos.

Sociedade da Informação

Antesde seriniciada a chamada dos premiados ao

palco, Rui Santo, articulista e consultor da Terra Fórum,

ministrou a palestra “Criatividade: ativando o melhor do

seu capital intelectual”.

O vereador Antonio Goulart (PMDB) foi homena-

geado pelo CRB-8 pela aprovação da Lei 14.552 (pro-

jeto de lei de sua autoria), que instituiu o Dia do Bibli-
otecário a ser comemorado em 12 de março,e passará
a integrar o calendário oficial de eventos do Munici-
pio de São Paulo. “Esses profissionais continuam im-

prescindíveis nas bibliotecas, sobretudo nas públicas,

escolares e universitárias. São eles que vão ajudar a

operacionalizar a passagem da sociedade industrial

para a sociedade da informação”, afirmou.
Para realizar a sétima edição do Prêmio Biblio-

teconomia Paulista Laura Russo, o CRB-8 contou com

o patrocínio da empresa ACECO e o apoio do MASP.

Conheça os premiadosna página 6.
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“Bibliotecário,

mantenha-se atualizado

Para ficar sempre bem informado, na-
vegue no site www.crb8.org.br e ca-
dastre-se para receber semanalmen-

te o BOB-News — Boletim On-line,
com notícias e eventos relacionados
a profissão.
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Conhecimento, mOVaCaO e Criatividade
●　　　　　　　　　　　　　　　　　■}

A 14窒Gestao deste Conselho ao assumir, em 2006, O fez com a convICeaO e a

esperan9a de que, aPeSar das dificuIdades e dos obstacuios que teria peia frente,

seria possivel viab掴za「 uma agenda de trabalho enr-queCida por id6ias e compromis-

sos envoIvendo a comunidade bibliotecaria no Estado de Sao Paulo.

Adotando a parceria como estrat6gia de a9aO’temOS realizado a atividade

fisca=zadora local e tamb6m a fisca=za9aO PreVentiva por meio de eventos (Pa一

Iestras, Cu「SOS, jomadas, etC), Nas ae6es do CRB insere-Se O incentivo aos pro-

fissionais a “ap「ende「 a aprender” continuamente" Nunca 6 demais destacar que

no marco da acelerada gIoba=za9aO, O COnhecimento’a inova9aO e a Criatividade

passaram a ocupar uma pos-eaO eStrat6gica 6m todas as po冊cas de desenvoIvimento" Portanto, O nOSSO

compromisso e a nossa aeao fortalecem a crenea no futuro da biblioteconomia brasiieira"

Destacamos, ainda, O Premio “Laura Russo”, COm a Cerim6nia de entrega rea=zada em 30 de novembro’

no audit6rio, do MASP, ab「iIhantada pela qualidade dos premiados" Sob o tema da inova9aO e Criatividade, a

festa destacou traba-hos que realeam a competencia profissional" A presen9a maCi9a da classe demonstra o

p「est鴫io aican9ado pelo P「emio e estimula nossa auto-eStima profissionai" Uma profissao que nao se reco-

nhece e que nao destaca seus pares nao pode querer reconhecimento da sociedade"

lmpo鳴nte lembra「 que o maior patrim6nio do Conselho RegionaI de Biblioteconomia 6 a sua comunida-

de profissiona- e que em 2008 have「a e獲ei96es para renovaeao dos conseIheiros do CRB-8" Partieipe montando

uma chapa,

lbdo o exito alcan9ado neste ano pela 14窒Gestao s6 foi conquistado

Pela pa面Cipaeao da categoria, a P「eSen9a, aS manifesta96es, aS SugeS-

t6es e as cr鮎cas recebidas, que COntribuf「am para aprimorar nossas ae6es

Para O PrOXImO anO, COm destaque para a luta peia cria9aO de b剛OteCaS

escoiares com a p「esen9a de bibIiotecまrios"

Agradecemos aos profissionais e parceiros e desejamos a todos um

Natal de paz e um Novo Ano de sande, alegrias e conquistas〇

月egma Ce〃 de Sousa

Pl℃Siden書e - CRB-8/2385
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EDITORIAL
Conhecimento, inovação e criatividade

A 14º Gestão deste Conselho ao assumir, em 2006, o fez com a convicção e a
esperança de que, apesar das dificuldades e dos obstáculos que teria pela frente,
seria possível viabilizar uma agenda de trabalho enriquecida por idéias e compromis-

sos envolvendo a comunidade bibliotecária no Estado de São Paulo.
Adotando a parceria como estratégia de ação, temos realizado a atividade

fiscalizadora local e também a fiscalização preventiva por meio de eventos (pa-

lestras, cursos, jornadas, etc). Nas ações do CRB insere-se o incentivo aos pro-
fissionais a “aprender a aprender” continuamente. Nunca é demais destacar que

no marco da acelerada globalização, o conhecimento, a inovação e a criatividade

passaram a ocupar uma posição estratégica em todas as políticas de desenvolvimento. Portanto, o nosso

compromisso e a nossa ação fortalecem a crença no futuro da biblioteconomia brasileira.

Destacamos, ainda, o Prêmio “Laura Russo”, com a cerimônia de entrega realizada em 30 de novembro,

no auditório do MASP, abrilhantada pela qualidade dos premiados. Sob o tema da inovação e criatividade, a

festa destacou trabalhos que realçam a competência profissional. A presença maciça da classe demonstra o

prestígio alcançado pelo Prêmio e estimula nossa auto-estima profissional. Uma profissão que não se reco-

nhece e que não destaca seus pares não pode querer reconhecimento da sociedade.

Importante lembrar que o maior patrimônio do Conselho Regional de Biblioteconomia é a sua comunida-

de profissional e que em 2008 haverá eleições para renovação dos conselheiros do CRB-8. Participe montando

uma chapa. ques
Todo o êxito alcançado neste ano pela 14º Gestão só foi conquistado CALENDÁRIO

pela participação da categoria, a presença, as manifestações, as suges- | DE PLENÁRIAS
tões e as críticas recebidas, que contribuíram para aprimorar nossas ações o

para o próximo ano, com destaque para a luta pela criação de bibliotecas Ordinárias: 16/01, 13/02, 19/03,
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escolares com a presença de bibliotecários. 16/04, 14/05, 18/06, 16/07, 13/08,

Agradecemos aos profissionais e parceiros e desejamos a todos um

|

17/09, 15/10, 1211 e 17/12.
Natal de paz e um Novo Ano de saúde, alegrias e conquistas. Extraordinárias: 09/01, 05/03,

Regina Celi de Sousa 09/04, 07/05,11/06, 02/07, 06/08,
Presidente - CRB-8/2385

|

10/09, 08/10, 05/11 e 10/12.

[nn AsQDSANUS re
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
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Diretoria -fei
Presidente: Regina Celi de Sousa val), 02/05 (sexta-feira), 23/05

Vice-Presidente: Maria Antonia Gaviolli Mendes Botelho (sexta-feira), 24 e 26/12 (quar-

Tesoureira: Maria Cristina de Aquino Villas Bôas a sa

1º Secretaria: Guaraciaba Aparecida de Almeida Domingues ta-feira e sexta-feira), 31/1 2/08

2º Secretaria: Maria Luiza Pereira de Sousa Lima e 02/01/2009 (quarta-feira e sex-

COMISSÕES PERMANENTES: ta-feira). No dia 06/02/08 (quar-
Comissão de Tomada de Contas: Maria da Conceição Gomes Bernardo (coordenadora), Di : A
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EDITORIAL
Conhecimento, inovação e criatividade

A 14º Gestão deste Conselho ao assumir, em 2006, o fez com a convicção e a
esperança de que, apesar das dificuldades e dos obstáculos que teria pela frente,
seria possível viabilizar uma agenda de trabalho enriquecida por idéias e compromis-

sos envolvendo a comunidade bibliotecária no Estado de São Paulo.
Adotando a parceria como estratégia de ação, temos realizado a atividade

fiscalizadora local e também a fiscalização preventiva por meio de eventos (pa-

lestras, cursos, jornadas, etc). Nas ações do CRB insere-se o incentivo aos pro-
fissionais a “aprender a aprender” continuamente. Nunca é demais destacar que

no marco da acelerada globalização, o conhecimento, a inovação e a criatividade

passaram a ocupar uma posição estratégica em todas as políticas de desenvolvimento. Portanto, o nosso

compromisso e a nossa ação fortalecem a crença no futuro da biblioteconomia brasileira.

Destacamos, ainda, o Prêmio “Laura Russo”, com a cerimônia de entrega realizada em 30 de novembro,

no auditório do MASP, abrilhantada pela qualidade dos premiados. Sob o tema da inovação e criatividade, a

festa destacou trabalhos que realçam a competência profissional. A presença maciça da classe demonstra o

prestígio alcançado pelo Prêmio e estimula nossa auto-estima profissional. Uma profissão que não se reco-

nhece e que não destaca seus pares não pode querer reconhecimento da sociedade.

Importante lembrar que o maior patrimônio do Conselho Regional de Biblioteconomia é a sua comunida-

de profissional e que em 2008 haverá eleições para renovação dos conselheiros do CRB-8. Participe montando

uma chapa. ques
Todo o êxito alcançado neste ano pela 14º Gestão só foi conquistado CALENDÁRIO

pela participação da categoria, a presença, as manifestações, as suges- | DE PLENÁRIAS
tões e as críticas recebidas, que contribuíram para aprimorar nossas ações o

para o próximo ano, com destaque para a luta pela criação de bibliotecas Ordinárias: 16/01, 13/02, 19/03,
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escolares com a presença de bibliotecários. 16/04, 14/05, 18/06, 16/07, 13/08,

Agradecemos aos profissionais e parceiros e desejamos a todos um

|

17/09, 15/10, 1211 e 17/12.
Natal de paz e um Novo Ano de saúde, alegrias e conquistas. Extraordinárias: 09/01, 05/03,

Regina Celi de Sousa 09/04, 07/05,11/06, 02/07, 06/08,
Presidente - CRB-8/2385

|

10/09, 08/10, 05/11 e 10/12.
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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
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Jomadas Paulistas em Lorena, Mari量ia e Santo Andr6

As cidades de Lorena, Ma輔a e Santo And「6 aco-

1heram, em 1 0 de novemb「o, aS Jo「nadas Pau看istas so-

bre Bibliotecas Escolares, Organizadas peio CRB-8。

Com uma m6dia de 50 pa巾cipantes, OS eVentOS OCOr-

re「am em parceria com unive「sidades Iocais。

Em Santo And「6, OS trabalhos foram abe巾OS Pela

bibiioteca「ia山cia Ne「za Pereira da SiIva e a presi-

dente do Conselho, Regina Celi de Sousa, COO「de-

nou as mesas na Escola de Biblioteconomia das Fa-

Culdades lnteg「adas Cora9aO de Jesus (FA!NC),

A professora dra・ ivete Pier撃cini, bacha「el

em Bibii6teconomia e Documenta9aO e meStre e dou-

tora em Ci合ncia da informa9aO Pela Escola de Comu-

nica96es e A巾es da USP, falou sob「e o “Papei e a

impo巾ancia da biblioteca esco看ar dentro e fora da es-

COla’’, Ela destacou a quantidade e a acelera9aO da

informa9aO nOS dias atuais, COm COnSequenClaS lme-

diatas nos processos educacionais。 Para ela, a bibiio-

teca escolar hoje nao tem s6 a fun9aO de disponibilizar

documentos e informa96es, maS tamb6m a de for-

m糾Sendo necess各rio apontar caminhos as compe-

tencias informacionais.

O deputado estadual Carlos Gianazzi (PSOL) ex-

P6s suas considera96es sob「e as “Po旧cas Pl]biicas

VOitadas pa「a a bibiioteca escolar”, Apontou o suca-

teamento da rede de ensino, POr fa看ta de investimen-

to, Citando v釦os fatores indicativos desse quadro,

A professora Evanda Verri Paulino, docente da

FESP/SP, faIou sobre “O「ganiza9aO da info「ma9aO

e da看eitu「a na bibIioteca escoiar”. Fa看ou do pe皿ide-

ai do bibliotec各rio esco看a「二“eie precisa gostar de gen-

te, gente em idade escolar, e Sabe「 montar estrat6gi-

as para conquista「 o a看uno’’。

Em Ma「f看ia, a Jomada ocorreu no Campus l da

UNESP, Onde a professo「a Lourdes de Souza

Moraes, da UFSCAR, falou sob「e a expe「iencia da

Cidade de Sao CarIos, que POSSui um Sistema Muni-

Cipal de Biblioteca Escola「 e integra aAssocia9ゑO ln-

A FiscaIiza9aO dp Conse看ho Regionai de

Biblioteconomia - 8窒Regiao visitou bib=otecas e

CentrOS de documenta9aO, de tipoIogias dive「sas,

na Cidade de Sao Paulo, Pegiao Metropolitana e

看nterio「 do Estado, tOta=zando 445 unidades (espe-

Cificadas por tipoiogia, COnfo「me gr台fico), Fo「am 371

Visitas de rotina e 74 visitas po「 denl]ncias, at6 no-

Vembro de 2007。

Fo「am confeccionados 60 ce面ficados de bibiio-

tecas e recadastradas 1 32。

Bめ〃oteα手Ifas ifecais:

朋na MiyashiわDomenbhe e

Rum M自Ifa M自ChadO P/Ies Nunes.

temaciona看de Cidades Educadoras (AICE)。 “A bibli-

OteCa 6 um espa9O Privilegiado de aprendizagem,

COmO tOdo espa9O P血blico’’。

A coordenado「a pedag6gica do ensino fundamen-

tai da Pede Municipa看de Mar佃a, Fabiane Rod「igues,

fez uma retrospectiva das po冊cas p血b看icas voitadas

Para O Iivro e as bib獲iotecas e citou pesquiSa da

Apeoesp, Segundo a qua看75% das escoias nao pos-

Suem bib=oteca escoIar.

A docente da USP, Regina Keiko Obata, PrOferiu

Paiest「a sobre organiza9aO da informa9aO e da leitu-

ra na bib看ioteca escolar,

AJomada em Lo「ena oco「reu na Facuidade lereza

D,Av‖a (FATEA), Onde Marilucia Bemardi, do CRB-8,

faIou sob「e o papeI e a importancia da b輔oteca esco一

1a「 dentro e fora da escola, Para que os projetos dos

b剛OteC卸OS Se」am bem sucedidos, ela enfatizou a ne-

CeSSidade de envoIver a comunidade nas iniciativas。

O professo「 Jos6 Paulo Borba, da direto「ia de

Ensino (Sede em Guaratingueta〉 exp6s os projetos

Pa「a incentivo訓eitura e desenvoIvimento de acervo.

A paIestra “A o「ganiza9aO da info「ma9aO da ieitu-

ra na bibIioteca escolar” foi ministrada por Maria He一

1enaTC. de Ba「「os, do CRB-8, que iemb「ou “do des-

monte odb「「ido nas bibliotecas ap6s as a看te「a96es

na legisla?aO, na d6cada de 9O”。 Falou ainda da im-

POrtanCia da o「ganiza9aO do acervo para a leitura e

Para a PeSquisa escolar e sugeriu uma s6rie de ativi-

dades cultu「ais。

A avaiia9aO dos p「ofessores, bibliotec〔紬os e es-

tudantes, PreSenteS naS tr台S Cidades que ab「iga「am

as Jomadas foi un合nime e positiva, endossando as

a96es efetivas do CRB-8 contra a m各qualidade do

ensino p心blico no Estado de Sao Paulo,Assim, a P「e-

Sidente do CRB-8, Regina Ce= de Sousa, reCebeu

apoio e aplausos pelo encaminhamento da “Propos-

ta_Para a lmplanta9aO de um Sistema de看nforma9ゑO

Para O Ensino Publico no Estado de Sao Pau獲o’’, a

Secreta「ia de Estado da Educa9aO。
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Jornadas Paulistas em Lorena, Marília e Santo André
As cidades de Lorena, Marília e Santo André aco-

lheram, em 10 de novembro, as Jornadas Paulistas so-

bre Bibliotecas Escolares, organizadas pelo CRB-8.

Com uma média de 50 participantes, os eventos ocor-

reram em parceria com universidades locais.

Em Santo André,os trabalhos foram abertos pela

bibliotecária Lúcia Neíza Pereira da Silva e a presi-

dente do Conselho, Regina Celi de Sousa, coorde-

nou as mesas na Escola de Biblioteconomia das Fa-

culdades Integradas Coração de Jesus (FAINC).

A professora dra. Ivete Pieruccini, bacharel

em Biblioteconomia e Documentação e mestre e dou-

tora em Ciência da Informação pela Escola de Comu-

nicações e Artes da USP, falou sobre o “Papel e a

importância da biblioteca escolar dentro e fora da es-

cola”. Ela destacou a quantidade e a aceleração da

informação nos dias atuais, com consequências ime-

diatas nos processos educacionais. Para ela, a biblio-

teca escolar hoje não tem só a função de disponibilizar

documentos e informações, mas também a de for-

mar, sendo necessário apontar caminhos às compe-

tências informacionais.

O deputado estadual Carlos Gianazzi (PSOL) ex-

pôs suas considerações sobre as “Políticas Públicas

voltadas para a biblioteca escolar”. Apontou o suca-

teamento da rede de ensino, porfalta de investimen-

to, citando vários fatores indicativos desse quadro.

A professora Evanda Verri Paulino, docente da

FESP/SP, falou sobre “Organização da informação

e da leitura na biblioteca escolar”. Falou do perfil ide-

al do bibliotecário escolar: “ele precisa gostar de gen-

te, gente em idade escolar, e saber montar estratégi-

as para conquistar o aluno”.

Em Marília, a Jornada ocorreu no Campus | da

UNESP, onde a professora Lourdes de Souza

Moraes, da UFSCAR,falou sobre a experiência da

cidade de São Carlos, que possui um Sistema Muni-

cipal de Biblioteca Escolar e integra a AssociaçãoIn-

ternacional de Cidades Educadoras (AICE). “A bibli-

oteca é um espaço privilegiado de aprendizagem,

como todo espaço público”.

A coordenadora pedagógica do ensino fundamen-

tal da Rede Municipal de Marília, Fabiane Rodrigues,

fez uma retrospectiva das políticas públicas voltadas

para o livro e as bibliotecas e citou pesquisa da

Apeoesp, segundo a qual 75% das escolas não pos-

suem biblioteca escolar.

A docente da USP, Regina Keiko Obata, proferiu

palestra sobre organização da informação e daleitu-

ra na biblioteca escolar.

A Jornada em Lorena ocorreu na Faculdade Tereza

D'Ávila (FATEA), onde Marilúcia Bernardi, do CRB-8,

falou sobre o papel e a importância da biblioteca esco-

lar dentro e fora da escola. Para que os projetos dos

bibliotecários sejam bem sucedidos,ela enfatizou a ne-

cessidade de envolver a comunidade nas iniciativas.

O professor José Paulo Borba, da diretoria de

Ensino (sede em Guaratinguetá) expôs os projetos

para incentivo à leitura e desenvolvimento de acervo.

A palestra “A organização da informação da leitu-

ra na biblioteca escolar” foi ministrada por Maria He-

lena T.C. de Barros, do CRB-8, que lembrou “do des-

monte ocorrido nas bibliotecas após as alterações

na legislação, na década de 90”. Falou ainda da im-

portância da organização do acervo para leitura e

para a pesquisa escolar e sugeriu uma série deativi-

dades culturais.

A avaliação dos professores, bibliotecários e es-

tudantes, presentes nas três cidades que abrigaram

as Jornadas foi unânime e positiva, endossando as

ações efetivas do CRB-8 contra a má qualidade do

ensino público no Estado de São Paulo. Assim,a pre-

sidente do CRB-8, Regina Celi de Sousa, recebeu

apoio e aplausos pelo encaminhamento da “Propos-

ta para a Implantação de um Sistema de Informação

para o Ensino Público no Estado de São Paulo”, à

Secretaria de Estado da Educação.

TOTAL DE BIBLIOTECAS FISCALIZADAS EM 2007

A Fiscalização do Conselho Regional de

Biblioteconomia — 8º Região visitou bibliotecas e

centros de documentação, de tipologias diversas,

na Cidade de São Paulo, Região Metropolitana e

Interior do Estado, totalizando 445 unidades (espe-

cificadas portipologia, conforme gráfico). Foram 371

visitas de rotina e 74 visitas por denúncias, até no-

vembro de 2007.

Foram confeccionados 60 certificados de biblio-

tecas e recadastradas 132.

Bibliotecárias fiscais:

Eliana Miyashiro Domeniche e

Ruth Maria Machado Pires Nunes.
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Jornadas Paulistas em Lorena, Marília e Santo André
As cidades de Lorena, Marília e Santo André aco-

lheram, em 10 de novembro, as Jornadas Paulistas so-

bre Bibliotecas Escolares, organizadas pelo CRB-8.

Com uma média de 50 participantes, os eventos ocor-

reram em parceria com universidades locais.

Em Santo André,os trabalhos foram abertos pela

bibliotecária Lúcia Neíza Pereira da Silva e a presi-

dente do Conselho, Regina Celi de Sousa, coorde-

nou as mesas na Escola de Biblioteconomia das Fa-

culdades Integradas Coração de Jesus (FAINC).

A professora dra. Ivete Pieruccini, bacharel

em Biblioteconomia e Documentação e mestre e dou-

tora em Ciência da Informação pela Escola de Comu-

nicações e Artes da USP, falou sobre o “Papel e a

importância da biblioteca escolar dentro e fora da es-

cola”. Ela destacou a quantidade e a aceleração da

informação nos dias atuais, com consequências ime-

diatas nos processos educacionais. Para ela, a biblio-

teca escolar hoje não tem só a função de disponibilizar

documentos e informações, mas também a de for-

mar, sendo necessário apontar caminhos às compe-

tências informacionais.

O deputado estadual Carlos Gianazzi (PSOL) ex-

pôs suas considerações sobre as “Políticas Públicas

voltadas para a biblioteca escolar”. Apontou o suca-

teamento da rede de ensino, porfalta de investimen-

to, citando vários fatores indicativos desse quadro.

A professora Evanda Verri Paulino, docente da

FESP/SP, falou sobre “Organização da informação

e da leitura na biblioteca escolar”. Falou do perfil ide-

al do bibliotecário escolar: “ele precisa gostar de gen-

te, gente em idade escolar, e saber montar estratégi-

as para conquistar o aluno”.

Em Marília, a Jornada ocorreu no Campus | da

UNESP, onde a professora Lourdes de Souza

Moraes, da UFSCAR,falou sobre a experiência da

cidade de São Carlos, que possui um Sistema Muni-

cipal de Biblioteca Escolar e integra a AssociaçãoIn-

ternacional de Cidades Educadoras (AICE). “A bibli-

oteca é um espaço privilegiado de aprendizagem,

como todo espaço público”.

A coordenadora pedagógica do ensino fundamen-

tal da Rede Municipal de Marília, Fabiane Rodrigues,

fez uma retrospectiva das políticas públicas voltadas

para o livro e as bibliotecas e citou pesquisa da

Apeoesp, segundo a qual 75% das escolas não pos-

suem biblioteca escolar.

A docente da USP, Regina Keiko Obata, proferiu

palestra sobre organização da informação e daleitu-

ra na biblioteca escolar.

A Jornada em Lorena ocorreu na Faculdade Tereza

D'Ávila (FATEA), onde Marilúcia Bernardi, do CRB-8,

falou sobre o papel e a importância da biblioteca esco-

lar dentro e fora da escola. Para que os projetos dos

bibliotecários sejam bem sucedidos,ela enfatizou a ne-

cessidade de envolver a comunidade nas iniciativas.

O professor José Paulo Borba, da diretoria de

Ensino (sede em Guaratinguetá) expôs os projetos

para incentivo à leitura e desenvolvimento de acervo.

A palestra “A organização da informação da leitu-

ra na biblioteca escolar” foi ministrada por Maria He-

lena T.C. de Barros, do CRB-8, que lembrou “do des-

monte ocorrido nas bibliotecas após as alterações

na legislação, na década de 90”. Falou ainda da im-

portância da organização do acervo para leitura e

para a pesquisa escolar e sugeriu uma série deativi-

dades culturais.

A avaliação dos professores, bibliotecários e es-

tudantes, presentes nas três cidades que abrigaram

as Jornadas foi unânime e positiva, endossando as

ações efetivas do CRB-8 contra a má qualidade do

ensino público no Estado de São Paulo. Assim,a pre-

sidente do CRB-8, Regina Celi de Sousa, recebeu

apoio e aplausos pelo encaminhamento da “Propos-

ta para a Implantação de um Sistema de Informação

para o Ensino Público no Estado de São Paulo”, à

Secretaria de Estado da Educação.

TOTAL DE BIBLIOTECAS FISCALIZADAS EM 2007

A Fiscalização do Conselho Regional de

Biblioteconomia — 8º Região visitou bibliotecas e

centros de documentação, de tipologias diversas,

na Cidade de São Paulo, Região Metropolitana e

Interior do Estado, totalizando 445 unidades (espe-

cificadas portipologia, conforme gráfico). Foram 371

visitas de rotina e 74 visitas por denúncias, até no-

vembro de 2007.

Foram confeccionados 60 certificados de biblio-

tecas e recadastradas 132.

Bibliotecárias fiscais:

Eliana Miyashiro Domeniche e

Ruth Maria Machado Pires Nunes.
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CRB-8 em ServlCO

A colaboraeao de cada profissional, COmPartilhan-

do suas compet台ncias, qua=dades e hab掴dades, 6

impo巾ante para que O Conselho PegionaI de B剛O-

teconomia melhore a qua=dade de seus serv19OS" Para

mante「-Se atuaiizado ou ti「ar quaIquer dJivida, fale com

a entidade, Pa面Cipe dos eventos e una-Se aO mOVi-

mento associativo,

Para conhecer melhor o CRB-8, Saiba quais sao

as linhas mestras de seu funcionamento,

1. As ordens e conse看hos de fiscaliza9肴O de profis-

S6es regu!amentadas sao auta「quias federais

COrPOrativas;

2. As atividades financeiras e de gestao dessas

autarquias s各o auditadas peIos Tribunais de Con-

tas dos Estados e peIo丁「ibunal de Contas da Uni急o;

3. Os conselheiros reglOnais e federais sao eieitos para

gest6es de tr台s anos, COm POSSibilidade de apenas

uma reelei9aO COnSeCutiva・ Exercem trabalho vo-

1untario, Sem remunera9各O;

4, Os conseIhos regionais e fede「al pa巾Cipam ativa-

mente de f6runs de ordens e conseihos em todo o

Pa[s, aSSOCiando-Se a OrgaOS COmO OAB’CREA,

CRM, CRC, CONFEA, CFC, dentre outros, Visando

fo巾alecer as profiss6es reguIamentadas"

5。 As anuidades de o「dens e conseIhos de fiscaIiza-

9aO de profiss6es regula’mentadas enquad「am-Se

na catego「ia de tributo federal, a eXemPIo do IRPF’

看P丁U, 1PVA, etC,;

6, O vencimento dessas obrigae6es oco「re anuaimente

no dia 31 de mar9O;

7, Aconcessao de descontos at6 a data do vencimen-

to 6 facultativa, O CFB concede descontos que va-

riam de 5 a20%;

8, As anuidades estao sendo reajustadas rlgOrOSamen-

te peia varia9急O do IPCA-1BGE, indice que vem

SOf「endo redu96es nos皿mos tres anos;

9. Os parcelamentos concedidos ap6s 31/03 devem

sof「e「 co「re96es, POis o descumprimento dessa

medida resultaria em ren11ncia fiscal e possib掴da-

de de sane6es ao orgao"

Descontos de lO, 15 e 20% na anuidade

A anuidade para 2008 - PeSSOaS ffsica e juridica -

poder各se「 paga de acordo com as ope6es ao lado (Re-

SOlu9急O CFB NQ O83/2007)"

O pagamento integral da anuidade de 2008 efetu-

ado at6 31 de janeiro te「まdesconto de 20%; at6 28 de

feve「eiro de 15%, e at6 31 de mareo de lO%"

l鵜Pessoa Fisica二R$ 263,75

VenclmentO �Desconto �VaIor 

Ate31/01 �20% �R$211,00 

Ate28/02 �15% �R$224,19 

Ate31/03 �10% �R$237,38 

Ap6s3「/03 �OVa10rintegraldeP$263,75ser各cor「igi一 

dopelavarla9aOmenSaldoiPCA/1BGE 

esofreraacr6scimodelO%demultamo- 

「at6「ia,e」u「OSdemoradel%aomes" 

S臆臆臆賀〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇臆 �� 

Parce �1a �venci �mento 

1 ��31,01 

2 ��28,02 

3 ��31,03 

音音鵜Pessoa Jurid冒ca: Valo「 da anuidade va「冒a

de aco「do com o capita看socia看

CapitalSocial �Anuidade 

AteR$500,00 �R$　80,96 

DeR$501,00aP$2,5OO,00 �R$164,49 

DeR$2,501,00aR$4,5OO,00 �R$245,46 

DeB$4,501,OOaP$10.500,00 �R$327,71 

DeP$10,50「,00aP$50,000,00 �R$408,66 

DeP$50.501,OOaB$100,000,00 �R$492,20 

AcimadeR$100.000,00 �R$819,90 

音mpo巾ante:

1) Pa「ce看amentos firmados antes de 31/03/08二aS Par∞○

○as vencidas nao sofrerao ac「6scimo de juros, muIta ou

cor「e9aO mOnet釦a, e aS que VenCerem aP6s 31/03/08

sofrerao incid台ncia de ju「os de mora de l% ao mes e

corre9各O mOnet釦a pela va「看a9aO menSaI do IPCA/IBGE"

2) Parceiamentos firmados ap6s 31/03/08: aS ParCelas

sofrerao acr6scimo de muIta de lO% sobre o valor da

anuidade, juros de l% ao mes e incid台ncia de cor「e-

9aO mOneta「ia pela var-a9aO menSal do IPCA/iBGE"

3) Os pagamentos das anuidades, multas e emolu-

mentos devem ser efetuados somente atrav6s dos

bo音etos banca「ios emitidos peIo CRB/8" Em hip6tese

alguma realize dep6sito direto em conta co「「ente.

4) A falta de pagamento da anuidade ca「acte「iza exe「-

c[cio ilegal da profissao, ficando o bibliotecario sujeito

ds pena=dades p「evistas na Lei de Contravene6es Pe-

nais e a muIta, COnfome Lei Federa1 9674/98, art’38 cc

art.39 inciso看V e Art. 40.

■圃「■臆臆Il臆臆l臆漢書
A informa9急O hoje circula em tempo reat e 6 fun-

damentai para que possamos tomar decis6es asse巾vas

e agir da melho「 manei「a possivel" Para que o fluxo de

informa96es entre o CRB-8 e os bibliotec釦os n急o seja

inter「ompido, 6 necessario que o profissionaI mante-

nha seus dados sempre atua音izados"

Fa9a isso agora mesmo’PreenChendo o formu-

1釦o de cadastro (enca巾e deste BoIetim) e envie pelo

COr「eio, fax ou e-mail. Se voce mudou seu nome, PO「

exempIo, PO「que Se CaSOu Ou Se SeParOu, SOIicite a
“averba9fro de nomes,, para que a atua=za9aO de da-

dos pessoais se」a rea=zada junto a secretaria do CRB-

8, Para tanto, VOC台deve ap「esentar o reque「imento

preenchido, a Ca「teira de ldentifica9aO Profissionat

(C看P) e uma fotoc6pia da ce由dao de casamento ou

averba9aO de separa9急O"
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CRB-8 em Serviço

A colaboração de cada profissional, compartilhan-

do suas competências, qualidades e habilidades, é

importante para que o Conselho Regional de Biblio-
teconomia melhore a qualidade de seus serviços. Para
manter-se atualizado ou tirar qualquer dúvida, fale com
a entidade, participe dos eventos e una-se ao movi-

mento associativo.

Para conhecer melhor o CRB-8, saiba quais são

as linhas mestras de seu funcionamento.

1. As ordens e conselhos de fiscalização de profis-
sões regulamentadas são autarquias federais

corporativas;

2. As atividades financeiras e de gestão dessas

autarquias são auditadas pelos Tribunais de Con-
tas dos Estados e pelo Tribunal de Contas da União;

3. Os conselheiros regionais e federais são eleitos para
gestões de três anos, com possibilidade de apenas
uma reeleição consecutiva. Exercem trabalho vo-
luntário, sem remuneração;

4. Os conselhos regionais e federal participam ativa-

mente de fóruns de ordens e conselhos em todo o
país, associando-se a órgãos como OAB, CREA,
CRM, CRC, CONFEA, CFC, dentre outros, visando

fortalecer as profissões regulamentadas.

5. As anuidades de ordens e conselhos de fiscaliza-
ção de profissões regulamentadas enquadram-se

na categoria de tributo federal, a exemplo do IRPF,

IPTU, IPVA, etc.;

6. O vencimento dessas obrigações ocorre anualmente

no dia 31 de março;

7. Aconcessão de descontos até a data do vencimen-
to é facultativa. O CFB concede descontos que va-

riam de 5 a 20%;

8. As anuidades estão sendo reajustadas rigorosamen-
te pela variação do IPCA-IBGE, índice que vem

sofrendo reduções nos últimos três anos;

9. Os parcelamentos concedidos após 31/03 devem
sofrer correções, pois o descumprimento dessa

medida resultaria em renúncia fiscal e possibilida-
de de sanções ao órgão.

Descontos de 10, 15 e 20% na anuidade
A anuidade para 2008 — pessoasfísica e jurídica —

poderá ser paga de acordo com as opções ao lado (Re-
solução CFB Nº 083/2007).

O pagamento integral da anuidade de 2008 efetu-
ado até 31 de janeiro terá desconto de 20%; até 28 de
fevereiro de 15%, e até 31 de março de 10%.

A informação hoje circula em tempo real e é fun-
damental para que possamos tomar decisões assertivas
e agir da melhor maneira possível. Para que ofluxo de
informações entre o CRB-8 e os bibliotecários não seja
interrompido, é necessário que o profissional mante-

nha seus dados sempre atualizados.

Faça isso agora mesmo, preenchendo o formu-

lário de cadastro (encarte deste Boletim) e envie pelo

 

| - Pessoa Física: R$ 263,75

Pagamento integral com desconto
Vencimento

 

 

 

Valor
 

 

  
 

Desconto

Até 31/01 20% R$ 211,00

Até 28/02 15% R$ 224,19

Até 31/03 10% R$ 237,38

Após 31/03 |o valor integral de R$ 263,75 será corrigi-

do pela variação mensal do IPCA/IBGE
e sofrerá acréscimo de 10% de multa mo-

ratória, e juros de mora de 1% ao mês.    
R$ 873 vezes

Parcela Vencimento

1 31.01

2 28.02

3 31.03

Il — Pessoa Jurídica: valor da anuidade varia

de acordo com o capital social
 

 

 

 

 

 

 

    

Capital Social Anuidade

Até R$ 500,00 R$ 80,96

De R$ 501,00 a R$ 2.500,00 R$ 164,49

De R$ 2.501,00 a R$ 4.500,00 R$ 245,46

De R$ 4.501,00 a R$ 10.500,00 R$ 327,71

De R$ 10.501,00 a R$ 50.000,00 R$ 408,66

De R$ 50.501,00 a R$ 100.000,00 R$ 492,20

Acima de R$ 100.000,00 R$ 819,90
 

Importante:
1) Parcelamentosfirmados antes de 31/03/08: as parce-
las vencidas não sofrerão acréscimo de juros, multa ou

correção monetária, e as que vencerem após 31/03/08
sofrerão incidência de juros de mora de 1% ao mês e
correção monetária pela variação mensal do IPCA/IBGE.

2) Parcelamentos firmados após 31/03/08: as parcelas
sofrerão acréscimo de multa de 10% sobre o valor da
anuidade, juros de 1% ao mês e incidência de corre-

ção monetária pela variação mensal do IPCA/IBGE.

3) Os pagamentos das anuidades, multas e emolu-

mentos devem ser efetuados somente através dos
boletos bancários emitidos pelo CRB/8. Em hipótese
alguma realize depósito direto em conta corrente.

4) A falta de pagamento da anuidade caracteriza exer-

cício ilegal da profissão, ficando o bibliotecário sujeito
às penalidades previstas na Lei de Contravenções Pe-

nais e à multa, conforme Lei Federal 9674/98,art. 38 cc

art.39 inciso IV e Art. 40.

 

correio, fax ou e-mail. Se você mudou seu nome, por
exemplo, porque se casou ou se separou, solicite a
“averbação de nomes” para que a atualização de da-
dos pessoais seja realizada junto à secretaria do CRB-

8. Para tanto, você deve apresentar o requerimento

preenchido, a Carteira de Identificação Profissional
(CIP) e uma fotocópia da certidão de casamento ou

averbação de separação.
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do suas competências, qualidades e habilidades, é

importante para que o Conselho Regional de Biblio-
teconomia melhore a qualidade de seus serviços. Para
manter-se atualizado ou tirar qualquer dúvida, fale com
a entidade, participe dos eventos e una-se ao movi-

mento associativo.

Para conhecer melhor o CRB-8, saiba quais são

as linhas mestras de seu funcionamento.

1. As ordens e conselhos de fiscalização de profis-
sões regulamentadas são autarquias federais

corporativas;

2. As atividades financeiras e de gestão dessas

autarquias são auditadas pelos Tribunais de Con-
tas dos Estados e pelo Tribunal de Contas da União;

3. Os conselheiros regionais e federais são eleitos para
gestões de três anos, com possibilidade de apenas
uma reeleição consecutiva. Exercem trabalho vo-
luntário, sem remuneração;

4. Os conselhos regionais e federal participam ativa-

mente de fóruns de ordens e conselhos em todo o
país, associando-se a órgãos como OAB, CREA,
CRM, CRC, CONFEA, CFC, dentre outros, visando

fortalecer as profissões regulamentadas.

5. As anuidades de ordens e conselhos de fiscaliza-
ção de profissões regulamentadas enquadram-se

na categoria de tributo federal, a exemplo do IRPF,

IPTU, IPVA, etc.;

6. O vencimento dessas obrigações ocorre anualmente

no dia 31 de março;

7. Aconcessão de descontos até a data do vencimen-
to é facultativa. O CFB concede descontos que va-

riam de 5 a 20%;

8. As anuidades estão sendo reajustadas rigorosamen-
te pela variação do IPCA-IBGE, índice que vem

sofrendo reduções nos últimos três anos;

9. Os parcelamentos concedidos após 31/03 devem
sofrer correções, pois o descumprimento dessa

medida resultaria em renúncia fiscal e possibilida-
de de sanções ao órgão.

Descontos de 10, 15 e 20% na anuidade
A anuidade para 2008 — pessoasfísica e jurídica —

poderá ser paga de acordo com as opções ao lado (Re-
solução CFB Nº 083/2007).

O pagamento integral da anuidade de 2008 efetu-
ado até 31 de janeiro terá desconto de 20%; até 28 de
fevereiro de 15%, e até 31 de março de 10%.

A informação hoje circula em tempo real e é fun-
damental para que possamos tomar decisões assertivas
e agir da melhor maneira possível. Para que ofluxo de
informações entre o CRB-8 e os bibliotecários não seja
interrompido, é necessário que o profissional mante-

nha seus dados sempre atualizados.

Faça isso agora mesmo, preenchendo o formu-

lário de cadastro (encarte deste Boletim) e envie pelo
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Desconto

Até 31/01 20% R$ 211,00

Até 28/02 15% R$ 224,19

Até 31/03 10% R$ 237,38

Após 31/03 |o valor integral de R$ 263,75 será corrigi-

do pela variação mensal do IPCA/IBGE
e sofrerá acréscimo de 10% de multa mo-

ratória, e juros de mora de 1% ao mês.    
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Capital Social Anuidade

Até R$ 500,00 R$ 80,96

De R$ 501,00 a R$ 2.500,00 R$ 164,49

De R$ 2.501,00 a R$ 4.500,00 R$ 245,46

De R$ 4.501,00 a R$ 10.500,00 R$ 327,71

De R$ 10.501,00 a R$ 50.000,00 R$ 408,66

De R$ 50.501,00 a R$ 100.000,00 R$ 492,20

Acima de R$ 100.000,00 R$ 819,90
 

Importante:
1) Parcelamentosfirmados antes de 31/03/08: as parce-
las vencidas não sofrerão acréscimo de juros, multa ou

correção monetária, e as que vencerem após 31/03/08
sofrerão incidência de juros de mora de 1% ao mês e
correção monetária pela variação mensal do IPCA/IBGE.

2) Parcelamentos firmados após 31/03/08: as parcelas
sofrerão acréscimo de multa de 10% sobre o valor da
anuidade, juros de 1% ao mês e incidência de corre-

ção monetária pela variação mensal do IPCA/IBGE.

3) Os pagamentos das anuidades, multas e emolu-

mentos devem ser efetuados somente através dos
boletos bancários emitidos pelo CRB/8. Em hipótese
alguma realize depósito direto em conta corrente.

4) A falta de pagamento da anuidade caracteriza exer-
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correio, fax ou e-mail. Se você mudou seu nome, por
exemplo, porque se casou ou se separou, solicite a
“averbação de nomes” para que a atualização de da-
dos pessoais seja realizada junto à secretaria do CRB-

8. Para tanto, você deve apresentar o requerimento
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Foi o gosto pela leitura que

atraiu Am6Iia Maria Mo「eira

Para a Bib看ioteconomia, mOti-

Vada peia vontade de estende「

esse prazer e.pela possibiIida-

de de transmitir novos conhe-

Cimentos a out「as pessoas,

especialmente aos alunos das escolas pl]b=cas・

Desde os tempos de professo「a p「Imarla, ativida-

de que exerceu por 15 anos, Am釦a “reunia os

看ivros dos aiunos e os meus na classe e fazia com

que circulassem entre todos, mOtivando-OS Para a

ieitura e en「lqueCendo as aulas“ As crian9aS gOS漢

tavam muito’’。 Como sempre quis te「 forma9aO uni-

VerSit釦a, matricu看ou-Se na Segunda turma de

Bib看ioteconomia da Esco看a de Comunica96es e

A巾es da Universidade de S各o Pauio, de onde saiu

dipIomada em臆1971。 “O bibIiotec急rio tem um pa-

Pel fundamental na forma9aO de novos leito「es,

na medida em que promove o acesso aos iivros,

incentiva e orienta a leitura”, diz eia。

Depois de formada, Am釦a foi comissionada

junto a Funda9aO Pa「a o Liv「o Escoiar (F」E), CO-

Ordenando por dois anos um Grupo de T「abalho

COmPOStO PO「 PrOfissionais de grande exp「essao

em Sao Pau看o, Pa「a Planejar uma rede de bibliote-

CaS eSCOIares。 “Foi um beio trabalho que se des-

manteIou po「 causa de mudan9aS PO皿cas〃 Ces“

SOu meu COmissionamento e o trabalho, ainda em

fase de implanta9aO, foi ence「rado〃 Chegamos a

inaugurar quatro bib=otecas at6 que o projeto fos-

Se SuSPenSO e OS =vros distribuidos aIeatoriamen-

te ent「e out「as unidades ja formadas’’, Depois de

uma r〔ipida passagem pela B剛OteCa do Instituto

BioI6gico, foi aprovada no concurso para a Prefei-

tura Municipa看de Sao Paulo, Onde semp「e atuou

junto ao p向olico infanto-juvenil“丁rabalhou nas bi-

bliotecas Adeipha de Figueiredo, nO Canind6,

Ne「bat Fontes, em Santana, e na hoje denomina-

da PabIo Ne「uda, na ViIa Ma「ia。 Aposentou-Se na

Prefeitura em 1988 no cargo de direto「a da Subdi-

visao de Processos T6cnicos。

Valoriza碑o pro範ssiona萱

Mas nao foi s6 isso。 Ainda na 6poca da FLE,

Am6=a iniciou sua atua9aO na Biblioteca Jenny K"

Sega看看, do Museu Lasar Sega=“ “Aposentada des-

de 1994, enCerrei minha atua9aO na biblioteca do

museu com ce巾a tristeza, maS COnSCiente de ter

deixado uma equIPe reSPOnSaiVel e capaz de con-

tinuar conduzindo o processo por mim iniciado’’“

Am釦a tamb6m teve pa面cipa9aO ativa junto as

entidades de classe。 Foi presidente da Associa-

9各O Pauiista de Bibliotecarios, Pa巾Cipou ativamen-

te da a面Cula9aO Para a formaeao do Sindicato dos

Bib獲iotecarios de Sao PauIo, “COm muita luta’’。 ‾fam-

bem exerceu a presidencia do Conseiho Regiona看

de Bib看ioteconomia entre 1988-1990. Segundo o

P「6p「io ConseIho, em teXtO que COnta a hist6ria

da entidade, O PrOgrama de trabaIho para esse

Per「odo baseou-Se na Va看oriza9aO PrOfissionai, na

integra9aO das entidades de classe e na otimiza9aO

dos serv19OS。 Dessa experiencia o que mais tocou
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bIiotec各rios “desiiudidos com sai台rios aviItantes’’ず

O que a mOtivou a dedicar-Se na defesa dos inte-

resses da catego「ia, “Pa面Cipei de movimentos de

VaIoriza9aO P「Ofissiona看com outros conse看hos pro-

fissionais de nivel universitario e tamb6m junto a

escolas de forma9aO PrOfissional・ Conheci profis-

Sionais aitamente gaba「itados e competentes"

Aprendi a ouvi「 com paci台ncia desabafos e desa-

foros。 Vivenciei momentos de a看egria COm・a Car-

reira escolhida, de desgosto com as dificuidades

enfrentadas, muitas vezes, Peia desva看oriza9aO do

Prdfissional, refletida nos baixos sal釦os e na ocu-

Pa9aO de cargos por p「ofissionais de outras areas

em detrimento do bibliotec〔紬o’’, Am6Iia acredita

que “a luta que vem de看onge tem feito crescer e

me看ho「ar a imagem do profissional“ Ou9O falar

mais em bibliotecas e leitura nos meios de comu-

nica9aO, e Ve」O OS 」OVenS que COntinuam lutando

e acreditando no “pode「 da informa9aO’’“

Informacao e poder

主af que a b輔otec各「ia ve o futuro da profis-

SaO。 “At6 o momento da esco看ha pela p「ofissao,
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temos que nos prepa「a「 para assumir o papel de

POde「osos!’’。 O recado para os jovens 6 a ousadia“
“Ac「editem que voces podem mudar muitas coi-

SaS e muda「 para me看hor, Sejam ousados. Mas,

SObretudo, busquem o aperfei9OamentO e Pa巾ici-

Pem dos movimentos coietivos’POis 6 a fo「9a do

COletivo que nos conduz a maiores vit6rias”“

Hoje aposentada, a PrOfissiona看pode desfrutar

de merecido descanso ap6s 37 anos de dedica9肴O〃
“Optei peIo afastamento para poder fazer tudo o

que deixei de lado por falta de tempo, COmO Vlala「,

COnVive「 mais com a fam掴a e amigos e看er muito"

Mas tamb6m para da「 vez e opo巾unidade para os

hovos profissionaiS’’。 Entre au看as de ioga e dan9a

de salao, Am創a aproveita seu tempo, Principalmen-

te, Para rele「 ob「as ciassicas da =te「atu「a, COmO

Dom Quixote, e SeuS autO「eS Preferidos, O eSCrito「

PO山gu台s Jos6 Saramago e o brasile而ssimo Ma-

Chado de Assis, que COnSide「a “fo「a de s6「ie!’’“

Et7t作州isfa ooncedida a Ana C5伯Mou/匂

b砂〃otec香南e joma庵ね
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Amélia Maria Moreira: amor pelos livros e pela profissão

Foi o gosto pela leitura que
atraiu Amélia Maria Moreira

para a Biblioteconomia, moti-

vada pela vontade de estender
esse prazer e pela possibilida-

o de de transmitir novos conhe-

- cimentos a outras pessoas,
especialmente aos alunos das escolas públicas.

Desde os tempos de professora primária, ativida-

de que exerceu por 15 anos, Amélia “reunia os
livros dos alunos e os meusna classe e fazia com

que circulassem entre todos, motivando-ospara a

leitura e enriquecendo as aulas. As crianças gos-

tavam muito”. Como sempre quis ter formação uni-

versitária, matriculou-se na segunda turma de

Biblioteconomia da Escola de Comunicações e

Artes da Universidade de São Paulo, de onde saiu

diplomada em 1971. “O bibliotecário tem um pa-

pel fundamental na formação de novos leitores,
na medida em que promove o acesso aos livros,
incentiva e orienta a leitura”, diz ela.

Depois de formada, Amélia foi comissionada

junto à Fundação Para o Livro Escolar (FLE), co-

ordenando por dois anos um Grupo de Trabalho
composto por profissionais de grande expressão

em São Paulo, para planejar uma rede debibliote-

cas escolares. “Foi um belo trabalho que se des-

mantelou por causa de mudanças políticas. Ces-

sou meu comissionamento e o trabalho, ainda em

fase de implantação, foi encerrado. Chegamos a
inaugurar quatro bibliotecas até que o projeto fos-

se suspenso e os livros distribuídos aleatoriamen-

te entre outras unidades já formadas”. Depois de

uma rápida passagem pela Biblioteca do Instituto

Biológico, foi aprovada no concurso para a Prefei-

tura Municipal de São Paulo, onde sempre atuou

junto ao público infanto-juvenil. Trabalhou nas bi-

bliotecas Adelpha de Figueiredo, no Canindé,
Nerbal Fontes, em Santana, e na hoje denomina-

da Pablo Neruda, na Vila Maria. Aposentou-se na

Prefeitura em 1988 no cargo de diretora da Subdi-

visão de Processos Técnicos.

Valorização profissional
Mas não foi só isso. Ainda na época da FLE,

Amélia iniciou sua atuação na Biblioteca Jenny K.
Segall, do Museu Lasar Segall. “Aposentada des-

de 1994, encerrei minha atuação na biblioteca do
museu com certa tristeza, mas consciente de ter

deixado uma equipe responsável e capaz de con-

tinuar conduzindo o processo por mim iniciado”.
Amélia também teve participação ativa junto às

entidades de classe. Foi presidente da Associa-

ção Paulista de Bibliotecários, participou ativamen-
te da articulação para a formação do Sindicato dos

Bibliotecários de São Paulo, “com muita luta”. Tam-
bém exerceu a presidência do Conselho Regional
de Biblioteconomia entre 1988-1990. Segundo o

  >
ã

próprio Conselho, em texto que conta a história

da entidade, o programa de trabalho para esse
período baseou-se na valorização profissional, na
integração das entidades de classe e na otimização
dos serviços. Dessa experiência o que mais tocou

Amélia foi deparar-se com a aflição de muitos bi-
bliotecários “desiludidos com salários aviltantes”,

o que a motivou a dedicar-se na defesa dos inte-

resses da categoria. “Participei de movimentos de

valorização profissional com outros conselhos pro-
fissionais de nível universitário e também junto a

escolas de formação profissional. Conheci profis-

sionais altamente gabaritados e competentes.

Aprendi a ouvir com paciência desabafos e desa-

foros. Vivenciei momentos de alegria com.a car-

reira escolhida, de desgosto com as dificuldades
enfrentadas, muitas vezes, pela desvalorização do

profissional, refletida nos baixos salários e na ocu-
pação de cargos porprofissionais de outras áreas

em detrimento do bibliotecário”. Amélia acredita

que “a luta que vem de longe tem feito crescer e

melhorar a imagem do profissional. Ouço falar

mais em bibliotecas e leitura nos meios de comu-

nicação, e vejo os jovens que continuam lutando
e acreditando no “poder da informação”.

Informação é poder
É aí que a bibliotecária vê o futuro da profis-

são. “Até o momento da escolha pela profissão,

não tinha claro o valor e a importância da informa-

ção para a sociedade. Hoje acredito que, com as

novas ferramentas, o futuro da profissão será cada

vez melhor e mais importante, na medida em que

o profissional tiver plena consciência de seu po-

der, pois insisto que informação é poder. Então
temos que nos preparar para assumir o papel de
poderosos!”. O recado para os jovens é a ousadia.
“Acreditem que vocês podem mudar muitas coi-
sas e mudar para melhor, sejam ousados. Mas,

sobretudo, busquem o aperfeiçoamento e partici-

pem dos movimentos coletivos, pois é a força do

coletivo que nos conduz a maiores vitórias”.

Hoje aposentada,a profissional pode desfrutar

de merecido descanso após 37 anos de dedicação.
“Optei pelo afastamento para poder fazer tudo o

que deixei de lado porfalta de tempo, comoviajar,

conviver mais com a família e amigos e ler muito.

Mas também para dar vez e oportunidade para os

novos profissionais”. Entre aulas de ioga e dança

de salão, Amélia aproveita seu tempo,principalmen-
te, para reler obras clássicas da literatura, como

Dom Quixote, e seus autores preferidos, o escritor

português José Saramago e o brasileiríssimo Ma-
chado de Assis, que considera “fora de série!”.

 

Entrevista concedida a Ana Célia Moura,

bibliotecária e jornalista  
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A emo9aO dos p「emiados da s6tima edi9aO do P「emio BibIioteconomia Pau看ista Laura Russo

COntagiou a todos, Ao receber o premlO, muitos prestaram homenagem aos coIegas presentes na plat6ia

e destaca「am a importancia de um t「abalho em equipe feito com dedica9aO e Pe「SeVe「an9a・

Yal.a Rezende - atua碑O na Natura Cosm6ticos cas e metodoIogias pa「a a gestao da informa9aO, meCanismos

Criou o conceito e a metodoIogiade b剛OteCaVi山al e ainda para compa刑hamento de informa96es entre as empresas e

a primeira (Mangels/1981 ) e a segunda (Natura/1 992〉 b輔o-　eSt血ulo ao reuso do conhecimento" Com uma gestao moder-

tecas v亜uais do Brasi=mplantou a primei「a bibtioteca de nae inovadora, mOStrOu COmO SaOfundamentais bibIiotecas,

COSm6ticos do Pa[s em 1995, 6 responsaveI pela implanta-　Sistemas de info「ma辞O, CentrOS de informa9肴O Ou unidades

9aO e geStaO de processo de pesquisa de informa9aO e de de informa9aO Para Ofo巾alecimento e o desenvoivimento dos

Sistemas de informa9aO (ferramentas) para lntelig合ncia Com細　neg6cios da organiza9aO・

誤読蒜謹嵩詳護憲D蒜諾驚諾護憲諾嘉
benchma庇no Brasil・ EIa 6 ge「ente de冊orma9aO da Natura・ ' na gestao, OPtando por um p「ogramade qua-idade, baseado em

Rosane Fagotti Vbss - a96es na Biblioteca P血b獲ica valo「es humanos, que Permitiu aos colabo「adores desenvoおver

Municipa量de Gar9a/SP seu potencia! e autonomia no gerenciamento das rotinas重

Ajudou a ampiiar a b剛OteCa de uma atea de 186m2, em Em 2003 e 2006, O mOdeio de gestao recebeu a medaIha

1983, Pa「a l ,100m2. 1niciou a Hora do Conto, Em 1996 criou de bronzedo P「emio Pa踊StadeQua案idadedeGestao (Premio

junto com volunta「ias o Grupo P輔mpimpim - Contadoras de in6dito na USP e em b輔OteCaS do setor p脚ico ou privado)・

Hist6rias" Em 1 995 criou com o Departamento de Cu!tura o Com esse reconhecimento, algumas b酬otecas do Sistema

Museu Hist6「ico e Pedag6gico de Gar9a" Criou o espa9O lntegradode BibgiotecasdaUSPpassaramaadota「omode看o"

Audiovideoteca, a Gibiteca, O P「Ojeto Livro-Livre国ue leva a Iei-　　　Odenir Vinhato - Projeto Concurso de Poesias

豊諾講書認諾詰薯語器葦謹告　皿a嵩豊霊霊嵩諾謹謹豊a

諾認諾蒜諜篤蒜器誌諾嵩器嵩譜器護
Regina dos Anjos Fazio量i - a96es na Biblioteca cisava instigar os usu急rios a expo「 seus trabaIhos, Foram re-

Virtual do Governo do Estado de Sao Paulo a!izados concursos em 2004, 2005 e 2006, naS CategOrias adui輸

AB輔OteCaVi血aI, daquai 6coordenadora, 6 um servi9O tO e infant=・ Com a ajuda da comunidade, O eVentO PaSSOu a

eletr6nico de pesquisa que se baseia em conceitos avan?a- integ「aro caiend各rio cu!turai da reglaO・

謹書嵩嵩磐慧譜悪豊轄…;終発ま書誌霊嵩豊譜謹諾誌s。_
atendendo as necessidades de informa96es daAdministra一　一as de leitura" Recicla materiais e os u軸za na cria9aO de no-

9aO P轟blica Paulistae do p心biico em gerai (Servi9O gratuito)"　VaS Pe9aS, As t6cnicas mais u輔zadas s肴o: Vidro fundido,

E!a e coordenado「a da Rede-CIAPP- Rede dos Centros de confec9aO em teCido, COurO e fibras, joa看heria e papelaria

lnforma9fb daAdministra9肴O Publica PauIista, que integ「a as artesanais, Desenha e produz acess6rios: arquivos m6veis,

informa96es geradas pelos Centros de lnforma9aO (C!s) da caixas para documentos, eStanteS e aParadores para livros.

Administ「a9急O do Estado de S急o Paulo"　　　　　　　　Luana Maria Placido Coelho -廿aba量ho de Conclusao

違琵護轟驚喜葦馨襲襲驚
OOm Professores, COOrdenadores e diretoria, SemPre desfacando pensave- uma interface fまc冊e usa「 e intuitiva, que Permita

a importancia da leitura・ Criou o prQjeto Sensa96es 」iter急「ias. aos usu卸os acessar o catalogo on励e e realizar as buscas

Elisabeth Franco Biondo - a96es nas Bibliotecas sem dificu!dades, u輔zando o menor esfor9O POSSive!" Com

Municipais da Secretaria de Cultura e Turismo da essa preocupa9急O, ela desenvoIveu seu丁CC com o objetivo

Prefeitura Municipal de Barueri/SP de avaliar e comparar a usabilidade dos OPACs das bibliote-
Criou o C!ube da 」eitura de Barueri com o prop6sito de casda UNES巳UNICAMPe USP utiIizandoo m6tododeava-

transformar a cidade em uma o舶de cfe /eiめ僧s e a leitu「a, 1ia辞O heurfstica.

matriz da cidadania" Coordena l l Bibliotecas Municipais’Cin-　　　F如io Assis Pinho - Disserta辞O de Mestrado

CO eSPa9OS de leit雌e O Museu Municipal" Algumas das ap6es‥ ・Aspectos Eticos em Representa辞O do Conhecimento’

器常盤霊書誌霊諾豊富誌器　EmC蒜等盤認諾器需給蕊u ,。。nt一_
beda Leitura, Internetp軸ca, P「ojeto Letrada, Lendoe Can-　fica「 valores que conduzam o profissional para uma cor-

tando oAlfabetot Elaborou a campanha Encha o saco defutu-　reta representa9急O, eVitando que minorias se tornem equ一-

ro: doe livros! Criou ainda o Poem6dromo (espa9O Para vocadamente representadas. Trata-Se de uma hab輔ade

declamado「es e pa舶PanteSde saraus)’O Poem6metro (apa- inovadora que aperfei9Oa O trabalho de profissionais que

「e!hoque medeaemo9aOdoouvinte), O Moc輔vro, O Projeto atuam com classifica9呑O言ndexa9aO e CataIogac肴o, de

COALA (que envoIve as Secretarias de Sande, Educa9急O, maneira a evitar desvios na rep「esenta車O.

禁諾警護霊豊聖霊que違憲誌護憲諾諒詳謹
Centro de Informa碑o e Documenta碑O IBOPE- CIDI de Luana Maira Piacido CoeIho em 2006, e P「Of. dr" Jos6

A atua9急O do C漢Dl, do qua1 6 coordenadora, rePreSentOu Augusto Chaves Guimar肴es pe看a o「ienta9aO ai Disse巾a9各O

uma mudaneadeculturano IBOPE, COm aadogaode po囲-　de Mest「ado de FabioAssis Pinho.
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  Premiados: Inovação e Criatividade em Serviços Bibliotecários

A emoção dos premiados da sétima edição do Prêmio Biblioteconomia Paulista Laura Russo

contagiou a todos. Ao receber o prêmio, muitos prestaram homenagem aos colegas presentes na platéia

e destacaram a importância de um trabalho em equipe feito com dedicação e perseverança.

Yara Rezende - atuação na Natura Cosméticos
Criou o conceito e a metodologia de biblioteca virtual e ainda

a primeira (Mangels/1981) e a segunda (Natura/1992)biblio-
tecasvirtuais do Brasil. Implantou a primeira biblioteca de
cosméticos do País em 1995, é responsável pela implanta-
ção e gestão de processo de pesquisa de informação e de
sistemasde informação (ferramentas) para Inteligência Com-
petitiva e atua no desenvolvimento de competências e gestão
estratégica para equipes de alto desempenho em pesquisa de
informação para Inteligência Competitiva — áreas onde é
benchmark no Brasil. Ela é gerente de Informação da Natura.

Rosane Fagotti Voss - ações na Biblioteca Pública

Municipal de Garça/SP
Ajudou a ampliar a biblioteca de uma área de 186m2, em

1983, para 1.100m?.Iniciou a Hora do Conto. Em 1996 criou
junto com voluntárias o Grupo Pirlimpimpim — Contadoras de
Histórias. Em 1995 criou com o Departamento de Cultura o
Museu Histórico e Pedagógico de Garça. Criou o espaço
Audiovideoteca, a Gibiteca, o projeto Livro-Livre,queleva lei-
tura a hospitais, instituições e entidades de apoio social (com
esse projeto, o prefeito ganhou o prêmio Prefeito Amigo da Lei-
tura, da Secretaria de Estado da Cultura). Criou a brinquedoteca
Recanto da Alegria,realiza concursosliterários, e criou o espa-
ço Canto da Terra, dedicado aos escritores garcenses.

Regina dos Anjos Fazioli - ações na Biblioteca

Virtual do Governo do Estado de São Paulo
ABiblioteca Virtual, da qual é coordenadora, é um serviço

eletrônico de pesquisa que se baseia em conceitos avança-
dos na área de recuperação e disseminação de informações.
Este conceito apóia-se no acesso a dados e não em acervo,
atendendo às necessidades de informações da Administra-
ção Pública Paulista e do público em geral (serviço gratuito).
Ela é coordenadora da Rede-CIAPP — Rede dos Centros de
Informação da Administração Pública Paulista, que integra as
informações geradas pelos Centros de Informação (Cls) da
Administração do Estado de São Paulo.

Marcus Vinícius Rios de Macedo - ações nas

Bibliotecas do Centro Universitário São Camilo

Como coordenador do SistemaIntegrado de Bibliotecas, de-
senvolveu projetos culturais e de divulgação, atividades de
capacitação e produtos, oferecidos regularmente, em parceria
com professores, coordenadorese diretoria, sempre destacando
a importância daleitura. Criou o projeto SensaçõesLiterárias.

Elisabeth Franco Biondo - ações nas Bibliotecas

Municipais da Secretaria de Cultura e Turismo da
Prefeitura Municipal de Barueri/SP

Criou o Clube da Leitura de Barueri com o propósito de
transformar a cidade em uma cidade de leitores e a leitura,
matriz da cidadania. Coordena 11 Bibliotecas Municipais,cin-
co espaçosdeleitura e o Museu Municipal. Algumas das ações:
Hora do Conto, Poemando, Encontro com autores, Saraulite-
rário, Prêmio Barueri de Literatura, Galeria de escritores, Clu-
be da Leitura,Internet pública, Projeto Letrada, Lendo e Can-

tando o Alfabeto. Elaborou a campanha Enchao saco de futu-
ro: doe livros! Criou ainda o Poemódromo (espaço para
declamadorese participantes de saraus), o Poemômetro (apa-
relho que mede a emoção do ouvinte), o Mochilivro, o Projeto
COALA (que envolve as Secretarias de Saúde, Educação,
Ação Social, Abastecimento e Cultura e Turismo) e Pega que
o livro é seu — inspirado no “book crossing”.

Joanita Lopes Fernandes da Costa - atuação no

Centro de Informação e Documentação IBOPE — CIDI

A atuação do CIDI, do qual é coordenadora, representou
uma mudançade cultura no IBOPE, com a adoção de políti-

cas e metodologias para a gestão da informação, mecanismos
para compartilhamento de informaçõesentre as empresas e
estímulo ao reuso do conhecimento. Com uma gestão moder-
na e inovadora, mostrou como são fundamentais bibliotecas,
sistemas de informação, centros de informação ou unidades

de informação para o fortalecimento e o desenvolvimento dos
negócios da organização.

Márcia Regina Migliorato Saad - ações na

Divisão de Biblioteca da ESALQ-USP, Piraciba/SP
Comodiretora, implementou um processo de reformulação

“nagestão, optando por um programa de qualidade, baseado em
valores humanos,que permitiu aos colaboradores desenvolver
seu potencial e autonomia no gerenciamento das rotinas.

Em 20083 e 2006, o modelo de gestão recebeu a medalha
de bronze do Prêmio Paulista de Qualidade de Gestão (prêmio
inédito na USP e em bibliotecas do setor público ou privado).

Com esse reconhecimento, algumasbibliotecas do Sistema
Integrado de Bibliotecas da USP passaram a adotar o modelo.

Odenir Vinhato - Projeto Concurso de Poesias

na Biblioteca Lenyra Fraccaroli do Sistema

de Bibliotecas da Cidade de São Paulo
Como bibliotecário-chefe,instituiu um concurso de poesi-

as para escritores amadores. Observando o potencial criativo
e a timidez dos frequentadores,ele sentiu que a biblioteca pre-
cisava instigar os usuários a expor seustrabalhos. Foram re-
alizados concursos em 2004, 2005 e 2006,nas categorias adul-
to e infantil. Com a ajuda da comunidade, o evento passou a
integrar o calendário cultural da região.

Cláudia Tarpani - desempenho da BiblioDesign
Trabalha com projetos deinteriores para bibliotecas e sa-

las de leitura. Recicla materiais e os utiliza na criação de no-
vas peças. As técnicas mais utilizadas são: vidro fundido,
confecção em tecido, couro e fibras, joalheria e papelaria
artesanais. Desenha e produz acessórios: arquivos móveis,
caixas para documentos, estantes e aparadores para livros.

Luana Maria Plácido Coelho - Trabalho de Conclusão

de Curso “Usabilidade de catálogos online:
estudo exploratório dos OPACs das Universidades

Públicas Paulistas (UNESP, UNICAMP, USP)”

apresentado à ECA/USP (2006)
Em meio ao verdadeiro oceano de informações,é indis-

pensável uma interface fácil de usare intuitiva, que permita
aos usuários acessar o catálogo online e realizar as buscas
sem dificuldades,utilizando o menor esforço possível. Com
essa preocupação,ela desenvolveu seu TCC com o objetivo
de avaliar e comparar a usabilidade dos OPACs dasbibliote-
cas da UNESP, UNICAMP e USP,utilizando o método de ava-
liação heurística.

Fábio Assis Pinho - Dissertação de Mestrado

“Aspectos Eticos em Representação do Conhecimento”
apresentada à UNESP/Marília (2006)

Em Organização do Conhecimento,ele buscouidenti-
ficar valores que conduzam o profissional para uma cor-
reta representação, evitando que minorias se tornem equi-
vocadamente representadas. Trata-se de uma habilidade
inovadora que aperfeiçoa o trabalho de profissionais que
atuam com classificação, indexação e catalogação, de
maneira a evitar desvios na representação.

O CRB-8 conferiu também Certificados de Honra ao
Mérito aos orientadores dostrabalhos premiados:prof. dr.
José Fernando Modesto da Silva pela orientação do TCC
de Luana Maíra Plácido Coelho em 2006,e prof. dr. José

Augusto Chaves Guimarães pela orientação à Dissertação
de Mestrado de Fábio Assis Pinho.
 

 



WorId 」ib「a「y and Info「mation Cong「ess: 74th IF」A Gene「a漢Confe「ence and Counci音"

Data: 10-14 agosto 2008　　Loca!: Quebec - Canad各
‾fema: ainda nao especificado

lntemational Fede「ation of Library Associations - 1FLA

l七1efone:十31 (7O) 3140884　-　E-ma旧fla@ifia,Org Site:皿P:〃ifIa"inist.帥ndex"htm

49 Encontro de A「qu雪vos e Bib看冒otecas da Administ「a9aO P心b格冒ca Federa音

Data: O4 aO6 de setembro de 20O8　Local: Bras掴a - DF

O Encontro de ArquIVOS e Bibliotecas da Administra9aO Publica Fede「a看, que Se enCOntra na Sua 4窒

edi9aO, tem COmO Objetivo reunir a「quivistas e bibliotec釦os pa「a, juntos, trOCarem eXPeri台ncias e

COnhecimentos nas a「eas de informa9aO e documentae急o, Ser各um espa9O din合mico com palest「as

e ap「esenta96es de cases inovadores"

1nscr19OeS: Gratuitas Contato: COdin @planejamento"gOV〃b「

CRB"8 entrevista jomalista sobre as bibliotecas esco案ares

O aviItamento da qualidade de ensino p11b=co no

Estado de Sao Pau看o - e, PrOVaVelmente, em tOdo o

Brasii - incomodou a sociedade civiI antes mesmo de

as autoridades constitufdas atentarem para a c「ise ins-

talada. Veja-Se, inclusive, a Publica9aO do ranking

mundiai na midia, em que O Pa「s aparece em posi9aO

inferior aos demais, POSta em COnfronto com a mo「o-

Sidade e a indefinieao das autoridades na tomada de

decis6es energlCaS Para reSOIver um problema educa-

CionaI dessa gravidade, que interfere negativamente

no desenvoIvimento do povo e da na9aO, COmO um

todo, em SeuS diversos aspectos,

Atentos ao panorama e a circuIa9aO de not「cias,

repo巾agens e opini6es divuIgadas pela midia, naO S6

de teor gerai, maS tamb6m sobre especificidades do

Seu CamPO de atuaeao, O Conselho Pegional de Biblio-

teconomia - 8窒Regiao - Sao Paulo (CRB-8) e a sua

Comissao de Educaeao e Bib=otecas Escola「es depa-

raram-Se COm a mat6「ia intitulada “75% das escolas

Sem bibiiotecas’’da jomaiista Maria Pehde「, Publicada

no Jo「nal da ‾farde de dois de outub「o de 2007,

Assim, invertendo o 」OgO, eIa foi convidada para

uma rapida entrevista, COm PerguntaS COmPIementa-

res a proprla COnduta do CRB-8 sobre o tema em foco"

Sao seis quest6es cu」aS reSPOStaS mOStram a Iinha

desenvoIvida pela jomaiista e suas imp=ca96es, maS

tamb6m deixam entrever os meandros das po囲cas

P11b=cas que estao por tras e que no a面go sao comen-

tadas, Segundo a 6ptica do ConseIho"

Le属a hfeg伯くねent伯visねe nossas observag6es

em wwwcrb8。Oゆbr

Biblioteconomia e Etica

A Biblioteconomia, que tem em Seu bojo de obje-

tivos o plane」amentO e a dissemina9ゑO da informa9aO,

deve ter comp「omisso com a 6tica profissional e com a

6tica da informa9aO, Profissionais e entidades represen-

tativas de diversas a「eas estao estudando, discutindo

e trabaIhando arduamente sobre a questao “6tica’’,

Se tomarmos por base nossa hist6ria profissio-

nal, VeremOS SemPre termOS eStado atuando e traba一

Ihando para a elite detento「a de poder e para o gover-

no, e que S6 ha poucos anos conscientizamo-nOS de

que nosso trabalho deve ter como alvo a sociedade

COmO um tOdo,

Ser各que a 6tica -da informaeao e para a informa-

9aO e menOS importante do que a 6tica para com o

PaCiente, Ou Para COm a =sura de projeto de edifica9aO?

Nossa p「ofissao exerce o papeI de mediado「a entre

O individuo, a COletividade e a sociedade, Nao deve-

mos atuar somente corpo「ativamente, A 6tica reco-

menda que devemos da「 condi96es para a sociedade

usufruir do principal objeto de nossa profissao二a infor-

ma9aO, Professores e escoIas preparam o profissionaI

do futuro e tem papeI fundamental no p「ocesso da 6ti-

Ca da informae各o, O aluno refletira o que lhe fo「 apre-

Sentado e discutido hoje, COmO impo巾ante"

De aco「do com pesquisa do Conselho Fede「al de

Biblioteconomia, SOmente uma eSCOia no Brasil apiica

a mat6「ia Etica Profissional, COm Carga hor〔紬a de 30

horas, Em outras escolas, a discip=na 6 ministrada de

maneira difusa, demonstrando falta de preocupae肴o aca-

d台mica com o profissional que esta sendo formado.

Ou, taIvez pior, PreValeea o estere6tipo de que a

6tica tem a ver com pun19aO, e naO COm a Ci台ncia que

estuda e prop6e par合metros de atua9aO de uma pro-

fissao que, POr meio de debate, deve sina=zar o me-

1ho「 caminho pa「a toda a sociedade,

Compete a cada um de n6s, bibliotecarios, agen-

tes disseminado「es da informa9aO, PrOfissionais com

Sabedoria de bem ut掴zar os instrumentos de dissemi-

na9aO, SermOS 6ticos e trabalhar na democratiza9aO

da informacao, integ「ando nossos projetos de desen-

VOIvimento, tendo consciencia da nossa responsabili-

dade, naO nOS Omitindo nos movimentos eme「gentes

da sociedade,

Devemos trabaIhar, Cada vez mais, Para que a

informa9aO Seja fonte de conhecimento e de democra-

Cia, e Para que Chegue indisc「iminadamente a toda

SOCiedade,

Nossa pa面Cipa9aO em PrOjetos, eStudos, discus-

S6es e propostas, deve ser efetiva para que o di「eito a

informa9aO Saia do papel e possa ser uma p「急tica em

todo o territ6rio naciona○○

Ffav庵da S〃veil頓Lobo

B砂〃otec看Ila - CRB-8/1 187
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Data: 10-14 agosto 2008

Tema: ainda não especificado

Telefone: +31 (70) 3140884 —

e apresentações de cases inovadores.

Inscrições: Gratuitas —A
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e World Library and Information Congress: 74th IFLA General Conference and Council.

Local: Quebec - Canadá

International Federation of Library Associations- IFLA

E-mail: iflaOifla.org =

4º Encontro de Arquivos e Bibliotecas da Administração Pública Federal

Data: 04 a 06 de setembro de 2008 Local: Brasília - DF

O Encontro de Arquivos e Bibliotecas da Administração Pública Federal, que se encontra na sua 4º
edição, tem como objetivo reunir arquivistas e bibliotecários para, juntos, trocarem experiências e
conhecimentos nas áreas de informação e documentação. Será um espaço dinâmico com palestras

Site: http://ifla.inist.fr/index.htm

Contato: codin O planejamento.gov.br

 

CRB-8 entrevista jornalista sobre as bibliotecas escolares
 

O aviltamento da qualidade de ensino público no
Estado de São Paulo — e, provavelmente, em todo o

Brasil — incomodou a sociedade civil antes mesmo de
as autoridades constituídas atentarem para a crise ins-

talada. Veja-se, inclusive, a publicação do ranking
mundial na mídia, em que o país aparece em posição
inferior aos demais, posta em confronto com a moro-

sidade e a indefinição das autoridades na tomada de

decisões enérgicas para resolver um problema educa-

cional dessa gravidade, que interfere negativamente

no desenvolvimento do povo e da nação, como um
todo, em seus diversos aspectos.

Atentos ao panorama e à circulação de notícias,
reportagens e opiniões divulgadas pela mídia, não só
de teor geral, mas também sobre especificidades do
seu campo de atuação, o Conselho Regional de Biblio-

teconomia — 8º Região — São Paulo (CRB-8) e a sua

Comissão de Educação e Bibliotecas Escolares depa-
raram-se com a matéria intitulada “75% das escolas
sem bibliotecas” da jornalista Maria Rehder, publicada
no Jornal da Tarde de dois de outubro de 2007.

Assim, invertendo o jogo, ela foi convidada para

uma rápida entrevista, com perguntas complementa-

res à própria conduta do CRB-8 sobre o tema em foco.

São seis questões cujas respostas mostram a linha
desenvolvida pela jornalista e suas implicações, mas
também deixam entrever os meandros das políticas

públicas que estão por trás e que no artigo são comen-
tadas, segundo a óptica do Conselho.

Leia a íntegra da entrevista e nossas observações
em www.crb8.org.br

 

Biblioteconomia e Ética
 

A Biblioteconomia, que tem em seu bojo de obje-

tivos o planejamento e a disseminação da informação,
deve ter compromisso com a ética profissional e com a
ética da informação. Profissionais e entidades represen-
tativas de diversas áreas estão estudando, discutindo
e trabalhando arduamente sobre a questão “ética”.

Se tomarmos por base nossa história profissio-

nal, veremos sempre termos estado atuando e traba-

lhando para a elite detentora de poder e para o gover-

no, e que só há poucos anos conscientizamo-nos de
que nosso trabalho deve ter como alvo a sociedade

como um todo.

Será que a ética da informação e para a informa-
ção é menos importante do que a ética para com o

paciente, ou para com a lisura de projeto de edificação?
Nossa profissão exerce o papel de mediadora entre

o indivíduo, a coletividade e a sociedade. Não deve-

mos atuar somente corporativamente. A ética reco-

menda que devemos dar condições para a sociedade

usufruir do principal objeto de nossa profissão: a infor-

mação. Professores e escolas preparam o profissional

do futuro e têm papel fundamental no processo da éti-
ca da informação. O aluno refletirá o que lhe for apre-
sentado e discutido hoje, como importante.

De acordo com pesquisa do Conselho Federal de
Biblioteconomia, somente uma escola no Brasil aplica

a matéria Ética Profissional, com carga horária de 30

horas. Em outras escolas, a disciplina é ministrada de

maneira difusa, demonstrando falta de preocupação aca-
dêmica com o profissional que está sendo formado.

Ou, talvez pior, prevaleça o estereótipo de que a

ética tem a ver com punição, e não com a ciência que
estuda e propõe parâmetros de atuação de uma pro-

fissão que, por meio de debate, deve sinalizar o me-

lhor caminho para toda a sociedade.

Compete a cada um de nós, bibliotecários, agen-

tes disseminadores da informação, profissionais com
sabedoria de bem utilizar os instrumentos de dissemi-
nação, sermos éticos e trabalhar na democratização
da informação, integrando nossos projetos de desen-

volvimento, tendo consciência da nossa responsabili-

dade, não nos omitindo nos movimentos emergentes
da sociedade.

Devemos trabalhar, cada vez mais, para que a

informação seja fonte de conhecimento e de democra-

cia, e para que chegue indiscriminadamente a toda

sociedade.
Nossa participação em projetos, estudos, discus-

sões e propostas, deve ser efetiva para que o direito à

informação saia do papel e possa ser uma prática em

todo o território nacional.

Flavia da Silveira Lobo

Bibliotecária - CRB-8/1187

A íntegra dos dois artigos está disponível em www.crb8.org.br  
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NOTICIAS

S A a9看O em defesa da bib=oteca esco音ar e do bi"

bliotecario, COnVOCada peIa Comissao de Educa9aO

do CRB-8, em audi合ncia pl]bIica na Assemb16ia

Legislativa do Estado de Sao Paulo, em 27 de novem-

bro, COntOu COm a Pa面Cipaeao de dezenas de profis-

Sionais e estudantes, A Secret各「ia da Educa9aO do

Estado de Sao PauIo, Ma「ia Helena Guimaraes de

Cast「o, naO Permitiu que a categoria se manifestasse

e p「ometeu agendar encont「o com os representantes.

Por6m, a PreSen9a maCiea e siIenciosa manifestou-

?e POr meio de faixas: “Escola sem biblioteca n各o for-

talece a aprendizagem e nem a cidadania’’,

臆Laneado o p「ot6tipo da BibIioteca D冒g冒taI Mun"

dia漢em outubro durante a 37窒Conferencia Geral da

Unesco: a Bib!ioteca do Cong「esso dos Estados Uni-

dos e a Unesco irao digita=za「 documentos, CartaS,

fotos e mapas nas seis lfnguas oficiais da Organi-

Za9aO das Na96es Unidas (ONU)二ingI台s, f「anc台s, eS-

Panhol, atabe, Chines e russo, ‾fodo o material tam-

b6m se「a traduzido para a血gua po巾uguesa, 」a que

a Biblioteca Nacional do Brasii, nO Rio de Janeiro, 6

ParCeira do projeto, Alguns documentos j冬es略O dis-

POn[veis nos sites da Biblioteca NacionaI: WWW"bn〃br/

bndigita看e da BibIioteca Digital Mundial: WWW。

WO「ldd冒gitaⅢb「a「y。Org

看C「iado CRB-15窒Regi呑o por meio da Pesolu9aO do

CFB nQ84 (31/10): desmemb「ado do CRB-4, CO「-

responde a jurisdi9aO territorial dos Estados da Pa-

ra的a e do Rio Grande do No巾e e terまsede e fo「o em

Joao Pessoa,

Bib量iotec各rios t6m 30くれde desconto

na FESP鶏群

Com o objetivo de incentivar a forma9負O e O aP「i-

moramento profissionai, O Conseiho Regionai de

Bib=oteconomia - 8窒Pegiao - Estado de Sao Paulo

firmou conv台nio com a Fundae各o Escola de Socioio-

gia e Po冊ca de Sao Paulo (FESPSP)"

O beneffcio, Ofe「ecido a bibliotecatios, funcio-

narios do CRB-8窒Pegiao e seus dependentes, P「eVe

desconto de 30% sobre as mensalidades nos cursos

de g「adua9aO e P6s-gradua9aO /ato sensu ofe「eci-

dos peIa lnstitui9aO,
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NOTÍCIAS

E A ação em defesa da biblioteca escolar e do bi-
bliotecário, convocada pela Comissão de Educação

do CRB-8, em audiência pública na Assembléia

Legislativa do Estado de São Paulo, em 27 de novem-

bro, contou com a participação de dezenas de profis-
sionais e estudantes. A Secretária da Educação do
Estado de São Paulo, Maria Helena Guimarães de
Castro, não permitiu que a categoria se manifestasse
e prometeu agendar encontro com os representantes.

Porém, a presença maciça e silenciosa manifestou-
se por meio de faixas: “Escola sem biblioteca não for-
talece a aprendizagem e nem a cidadania”.

 

E Lançado o protótipo da Biblioteca Digital Mun-
dial em outubro durante a 372 Conferência Geral da
Unesco: a Biblioteca do Congresso dos Estados Uni-

dos e a Unesco irão digitalizar documentos, cartas,

fotos e mapas nas seis línguas oficiais da Organi-
zação das Nações Unidas (ONU): inglês, francês, es-
panhol, árabe, chinês e russo. Todo o material tam-

bém será traduzido para a língua portuguesa, já que
a Biblioteca Nacional do Brasil, no Rio de Janeiro, é
parceira do projeto. Alguns documentos já estão dis-

poníveis nossites da Biblioteca Nacional: www.bn.br/
bndigital.e da Biblioteca Digital Mundial: www.
worlddigitallibrary.org

m Criado CRB-15º Região por meio da Resolução do
CFB nº84 (31/10): desmembrado do CRB-4, cor-
responde à jurisdição territorial dos Estados da Pa-

raíba e do Rio Grande do Norte e terá sede e foro em
João Pessoa.

Bibliotecários têm 30% de desconto

na FESPSP

Com o objetivo de incentivar a formação e o apri-
moramento profissional, o Conselho Regional de
Biblioteconomia — 8º Região — Estado de São Paulo
firmou convênio com a Fundação Escola de Sociolo-
gia e Política de São Paulo (FESPSP).

O benefício, oferecido a bibliotecários, funcio-
nários do CRB-8º Região e seus dependentes, prevê
desconto de 30% sobre as mensalidades nos cursos
de graduação e pós-graduação lato sensu ofereci-
dos pela Instituição. .
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