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EXCLUÍDOS DO ACESSO À INFORMAÇÃO
Bibliotecas e Escolas são duas insti-

tuições sociais que podem ajudar o País a

minimizar a exclusão digital em que se

encontra grande parte da sociedade bra-

sileira. Em recente encontro comjornalis-

tas, ocorrido na cidade de Novalorque,

Bill Gates(presidente da Microsoft)e atual

mecenas da era digital, declarou que o

Brasil precisa de Escolase de Bibliotecas.

O direito de todo cidadão à alfabetiza-

ção e à leitura, como formas de acesso a

cidadania, leva-nos a repensar a otimiza-

ção das estratégias de implantação dos

projetos sociais e culturais, onde informa-

ção e conhecimento possamser acessíveis

pormeio das novastecnologias de comuni-

cação e informação. Acesso possibilitado

via pontos comunitários (Bibliotecas públi-

cas, escolares, comunitárias e Centros ou

Associações Comunitários). As leis de in-

centivosfiscais viabilizam parcerias para a

gestão de recursos destinados a aplicações

em projetos e acervos culturais, inclusive

de bibliotecas.

Programas públicos como o “Acessa

São Paulo”, desenvolvido pelo Governo

do Estado, e outras parcerias entre Orga-

nizações Públicas e Privadas, e Organi-

zações Não Governamentais (ONGs), têm

gerado ações que possibilitam à várias

camadassociais o acesso às redes eletrô-

nicas como acessoaolivro.

A consolidação da produção de conhe-

cimentoestá centrada na conscientização

da população para afunção social desses

centrosde informação e aformação de uma

sociedade de informação mais justa

(SIC!....). Nesse contexto global, osserviços
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de informação oferecidos aos usuários de

Internet certamente abrir-se-ãopara o uni-

verso do conhecimento e da informação,

com novas formas de integração, coope-

ração e multiplicidade da cultura no Brasil.

Neste sentido, o trabalho bibliotecário

assume nova importância, ao qualificar

conteúdos de informação distribuída.

Nesse novo cenário, baseado em ambiên-

cias digitais, a contínua qualificação dos

profissionais de informação se torna pre-

mente, para ocupar o novo status de tra-
balhadores do conhecimento.

Importa, ainda realçar, que a exclusão

não é só digital, temos também que mini-

mizar a questão dos excluídos do acesso

ao jornal impresso, as revistas, além dos

livros. Assim, temos uma massa de indiví-

duos sofrendo da exclusão digital e da in-

formação impressa, ou seja, excluídos do

conhecimento. A questão, portanto, do

acesso à informação é uma questão social.

Opapel dos Conselhos nesse novo ce-

nário social, retorna a sua essência básica

e finalidade de criação, ou seja: ser um

órgão de defesa da sociedade, de pro-

moção da cidadania pelo acesso à infor-

mação e ao conhecimento, desenvolvendo

o novo conceito defiscalização cidadã, do

direito da pessoa humana ter acessar a

umserviço de informação com qualidade.

Fazendo um rápido balanço da atua-

ção do CRB/8, foram fiscalizadas 1.180

bibliotecas, realizados 33 cursosepales-

tras no interior e capital, com a participa-

ção de 1186 profissionais.

O Conselho participou de 53 eventos,

reuniões com instituições da área e de

Lima; Sigrid Barbosa de Lima. Comissão de

Fiscalização do Exercício Profissional: Mari-

lúcia Bernardi; Mirdes Marcilli Petroni. Co-

missão de Ética: Sandra Soller Dias da Silva:

Waida Maria Penteado Coimbra; lara de Lima.
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outros setores sociais e econômicos. Pro-

moveu a premiação de Trabalhos de Con-

clusão de Cursos, mestrado, doutorado,

sendo escolhida a produção científica de

cada faculdade de biblioteconomia do

Estado. Destacou os setores da economia

que têm prestado relevantes serviços à

sociedadecivil.

Atualizou a home-page, como canal

eletrônico de comunicação com a comuni-

dade profissional, bem como efetuou o lan-

çamento do repertório de unidades de

informação, um instrumento de apoio e de

promoção à atividade bibliotecária e à

sociedade.

Encaminhou sugestões de propostas de

ações sociais, por meio de investimento em

serviços e produtos informacionais, para

prefeitos e secretários municipais de cul-

tura.

Ressaltamos que, apesarda diversidade

dasatividades desenvolvidas, existem outros

pontos a serem trabalhados. Porém, para

que isso ocorra, énecessário o envolvimen-

to de maior número de profissionais.

Ofuturo da profissão vai depender do

nível de constituição de nossa rede de

colaboração e cooperação. Portanto, a

participação nas entidades de classe, even-

tos e cursos, contribue para que os me-
lhores produtose serviços sejam oferecidos

às bibliotecas. Neste ano, teremoseleições

para a APB, o CRBe a ABM. Participe

como membro das chapas, dê a sua contri-

buição, ajude a renovaridéias e propostas,

mas acima de tudo, colabore para manter

viva a chama da profissão bibliotecária.
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nardo; Sigrid Barbosa de Lima. Comissão de

Modernização Administrativa: Mirdes Mar-

cilli Petroni; Neide Huldinea França; Ana Val-

quiria Niaradi; Maria Lúcia de Borba Rolim.

outros setores sociais e econômicos. Pro-

moveu a premiação de Trabalhos de Con-

clusão de Cursos, mestrado, doutorado,

sendo escolhida a produção científica de

cada faculdade de biblioteconomia do

Estado. Destacou os setores da economia

que têm prestado relevantes serviços à

sociedadecivil.

Atualizou a home-page, como canal

eletrônico de comunicação com a comuni-

dade profissional, bem como efetuou o lan-

çamento do repertório de unidades de

informação, um instrumento de apoio e de

promoção à atividade bibliotecária e à

sociedade.

Encaminhou sugestões de propostas de

ações sociais, por meio de investimento em

serviços e produtos informacionais, para

prefeitos e secretários municipais de cul-

tura.

Ressaltamos que, apesarda diversidade

dasatividades desenvolvidas, existem outros

pontos a serem trabalhados. Porém, para

que isso ocorra, énecessário o envolvimen-

to de maior número de profissionais.

Ofuturo da profissão vai depender do

nível de constituição de nossa rede de

colaboração e cooperação. Portanto, a

participação nas entidades de classe, even-

tos e cursos, contribue para que os me-
lhores produtose serviços sejam oferecidos

às bibliotecas. Neste ano, teremoseleições

para a APB, o CRBe a ABM. Participe

como membro das chapas, dê a sua contri-

buição, ajude a renovaridéias e propostas,

mas acima de tudo, colabore para manter

viva a chama da profissão bibliotecária.

Comissão de Licitações: Guaraciaba Apa-

recida de Almeida Domingues; Maria Hele-

na Paula de Oliveira Cardim; Sigrid Barbosa

de Lima. Comissão de Bibliotecas Públicas

e Escolares: Maria Antonia Gaviolli Mendes

Botelho; Marilucia Bernardi Barbosa de

Lima. Comissão de Legislação e Normas:

Tara de Lima; Waida Maria Penteado Coim-

bra; Sandra Solier Dias da Silva.
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EXCLUÍDOS DO ACESSO À INFORMAÇÃO
Bibliotecas e Escolas são duas insti-

tuições sociais que podem ajudar o País a

minimizar a exclusão digital em que se

encontra grande parte da sociedade bra-

sileira. Em recente encontro comjornalis-

tas, ocorrido na cidade de Novalorque,

Bill Gates(presidente da Microsoft)e atual

mecenas da era digital, declarou que o

Brasil precisa de Escolase de Bibliotecas.

O direito de todo cidadão à alfabetiza-

ção e à leitura, como formas de acesso a

cidadania, leva-nos a repensar a otimiza-

ção das estratégias de implantação dos

projetos sociais e culturais, onde informa-

ção e conhecimento possamser acessíveis

pormeio das novastecnologias de comuni-

cação e informação. Acesso possibilitado

via pontos comunitários (Bibliotecas públi-

cas, escolares, comunitárias e Centros ou

Associações Comunitários). As leis de in-

centivosfiscais viabilizam parcerias para a

gestão de recursos destinados a aplicações

em projetos e acervos culturais, inclusive

de bibliotecas.

Programas públicos como o “Acessa

São Paulo”, desenvolvido pelo Governo

do Estado, e outras parcerias entre Orga-

nizações Públicas e Privadas, e Organi-

zações Não Governamentais (ONGs), têm

gerado ações que possibilitam à várias

camadassociais o acesso às redes eletrô-

nicas como acessoaolivro.

A consolidação da produção de conhe-

cimentoestá centrada na conscientização

da população para afunção social desses

centrosde informação e aformação de uma

sociedade de informação mais justa

(SIC!....). Nesse contexto global, osserviços
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cias digitais, a contínua qualificação dos

profissionais de informação se torna pre-
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CRB/8 comemora seus 35 anos

O CRB伯方i criadb em 1966.

励朋comemomr senS 35 anos

de erist6ncia, prOmOVeu em

paJ℃eria com o SENAC低P

evento comemomtivo, que

COntOu COm a P7eSenga de

300 pnがssionais.

Do pIOgmma, COnSta朋m:

励Iest朋s - uNbvos Rumos dd

Adninist者afdo de Bibliotecas ”,

p作昨rida por HセIeni MaIqueS

Iセdersoli, bibliotecdria dd

Uhiversity〆’MaIylan硯;
“I碕mafdo pam Nお6cios: OS

Nbl,OS Agentes db

Cdnhecimento e a Gestao do

α即i如月ntelec飯al ”, pI窃ri〔わ

por Km Rezende, S即ervisom

de /碕maf6es dd Ndtw朋

Cosm6ticos; “DiIeito A撮めml

na hotemet’’, pI窃ridd por

Pl訪oio Cczb者aJ, DiI創or

Ex:eCutivo (わAssocきafaO

B朋silei朋de Dinitos

RepIOgr節cos - ABDR.

Campanha divu看ga a classe

O CRB-8 realizou uma grande campanha pu-

blicit各ria por ocasiao do Dia do Bibliotec各rio,

COmemOrado em 1 2 ma「co. Para festejar a data e

mostrar a sociedade a importancia desse pro-

fissionaI, a entidade veiculou andncios em 6nibus

urbanos em Campinas, Sao Jos6 dos Campos e

Santos, treS das maiores cidades do interior pau-

1ista. Na Capitai, aS menSagenS COmemOrativas

foram veicuiadas em pain6is eletr6nicos IocaIiza-

dos nas avenidas Dr. Amaldo, Padial Leste, Cru-

Zeiro do Sui e rua Em掴a Marengo, nO "ねtuape.
"fanto no interior quanto na CapitaI, OS andncios

foram veiculados nos dias lO, 11 e 12 de mareo.
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Comemoração

CRB/8 comemora seus 35 anos

O CRB/8foi criado em 1966.

Para comemorar seus 35 anos

de existência, promoveu em

parceria com o SENAC/SB,

evento comemorativo, que

contou com a presença de

300 profissionais.

Do programa, constaram:

Palestras - “Novos Rumosda

Administração de Bibliotecas”,

proferida por Heleni Marques

Pedersoli, bibliotecária da

University ofMaryland/USA;

“Informação para Negócios: os

Novos Agentes do

Conhecimento e a Gestão do

Capital Intelectual”, proferida

por Yara Rezende, Supervisora

de Informações da Natura

Cosméticos; “Direito Autoral

na Internet”, proferida por

Plínio Cabral, Diretor

Executivo da Associação

Brasileira de Direitos

Reprográficos - ABDR.

 

    

]1º] »

Lançamento - Repertório de

Unidades de Informação do Estado

de São Paulo - disponibilizado via

Internet, no site deste Conselho.

No encerramento,foi servido um

coquetel a todos os presentes.

Campanha divulga a classe

O CRB-8 realizou uma grande campanha pu-
blicitária por ocasião do Dia do Bibliotecário,
comemorado em 12 março. Para festejara data e
mostrar à sociedade a importância desse pro-
fissional, a entidade veiculou anúncios em ônibus
urbanos em Campinas, São José dos Campos e
Santos,três das maiores cidadesdo Interior pau-
lista. Na Capital, as mensagens comemorativas
foram veiculadas em painéis eletrônicos localiza-
dos nas avenidas Dr. Arnaldo, Radial Leste, Cru-
zeiro do Sul e rua Emília Marengo, no Tatuapé.
Tanto noInterior quanto na Capital, os anúncios
foram veiculados nos dias 10, 11 e 12 de março.
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Ativid ades

Gest各o do Conhecimento: um atraente desa範o

Para O Pro範ssional da Informaeao

NÅDIA SANTOS HOMMERDING 〈★)

Parale宣anente ao r和ido desenvol-

Vimento tecnd16gico, a globalzapあ6 um

fator econ6mico-SOCial que tem levado

OS Profissionais de todas as征eas a re-

fletirem sobre suas atribui96es, hわili-

dades e responsわilidades. A conscien-

tizapあde tal mudanca e a efetiva busca

de solue6es para os problemas do dia-a-

dia de cada profissional, independen-

temente de sua征ea de atuaefb, SaO

fundanentais para a atualizapao, O re-

COnhecimento e o sucesso profissional

dentro das organiza96es.

O conceito de Gesfao do Conheci-

nento surglu nO inicio da d6cada de 1 990

e logo se espalhou. Trata-Se de uma fer-

ramenta gerencial para adminis億ar a in-

fomapあe agregar-1he valor. A Gest肴o

do Conhecimento 6 algo rmito mais di-

ffoil do que se pode imaglnar; Principal-

mente devido a tendencia humana de

guardar o conhecimento pr6prio a sete

Chaves, Sem dividi-1o com outros.

A Ges飯o do Conhecimento, tamb6m

COnhecida por GC, abrevia辞O em lingua

POrtugueSa e KM (Kわowledee Mわnage-

ment). al)reVia辞O em lingua inglesa, em

linhas gerais, POde ser resumida como

um cortiunto integrado de ap6es que visa

a identificar; Capturar; gerenCiar e com-

Partilhar todo o ativo de infomap6es de

uma onganizapfb. Essas informapdes po-

dem estar sdb a forma de banco de dados,

documentos impressos e, Principalmen-

te, naS PeSSOaS atraV6s de suas expe-

riencias, halbilidades, rela96es pessoais

e fundamentalmente de suas vivencias.

Numa abordagem pratica, a Ges略o

do Conhecimento refere-Se a identifi-

Ca辞O e aO mapeamentO do capital inte-

lectual de uma onga血za9aO. O capital

intelectua1 6 a soma do capital estru血ral

e humano, indicando capacidade de ga-

nhos血山田oS. A Gestao do Conhecinento

aumenta a inovapfb na onganlZa9aO, O

tempo de resposta, a COmPetenCia e a

eficiencia das ap6es.

Uma vez citados alguns aspectos

te6ricos da Gestao do Conhecimento,

PaSSemOS a an乱ise do papel que biblio-

tec征ios e profissionais da infomapあ

POdem desenvoIver neste cenario. A

Parte mais鰭cil refere-Se atdent脆capあ

das infomapdes que, de uma maneira ou

de outra, eS協o documentadas na forma

de banco de dados, Intranets, lntemet,

Extranets, apreSentapdes, Planilhas Excd,

Pap6is e documentos impressos,均タ0融

etc. Trata-Se, PO巾anto, de uma atividade

inerente a fomap肴o e is pr6prias com-

pe絵ncias do bibliotec征io. Ou sgja,億ata-

Se de uma atividade que pode e deve ser

desenvoIvida com excelencia.

P(血em, O I正ncipal desa範o da Ges悔o

do Conhecimento esta centrado nos pro-

CeSSOS de mapeamento, OrgamZapaO e

COmPartilhamento daqude conhecimento

que se reflete na maneira como os indi-

Viduos de uma ongamzaeao se mhacio一

m com sous paI℃eiros, fomecedores,

COmPetidores e clientes. Este conheci-

mento individua1 6 faltor crftico de dife-

rencial competitivo para a orgamzacao se

POSICIOnar eS億ategicamente no meI℃ado.

Tal processo 6 muito diffoil de ser

implantado numa ongamzapao, POIS lm一

PaCta diretamente na cultura da empresa

e de seus funcion征ios, Ou Sqa, eXlge

uma profunda mudan9a Cultural.亘fun-

damental a cria9fb de mecanismos pes-

SOaおe abordagens individzJais para

Obtenefb de resultados positivos. Ora,

n肴o tem sido isto que os profissionais da

informapあes慨o fazendo h各anos nos

CentrOS de informa9aO, bibliotecas,

CentrOS de documentapあetc? Por que

nfb estender estas habilidades para fora

destes departamentos indo at6 os chien-

tes ou, uSando os temros da GC, mapeando

OS elementos chave dentro da empresa e

abordando-OS?

嶋manho desafio exlge uma POStura

Pr6-ativa, din含mica,皿exivel e ousada do

bibliotec征io. Pode parecer無icn na teoria,

mas, Sabemos, 6 muito diffoil na pratica.

Afinal, COmO lidar com as reapoes, lnSe一

guraneas e desconfianeas alheias quan-

do tentamos extrair conhecimento im-

Plfcito para transfomfrlo em conhe-

Cimento explfoito? Por outro lado, deve-

mos pensar que se trata de tarefa征dua

nao somente para o profissional da

infoma碕O, maS, acreditem, Para qual-

quer tipo de profissional que se meta

nesta empreitnda, O que nOS COIooa numa

POSi辞O de igualdade de dificuldades

COm OS demalS Pro範ssionais.

Finalizamos este artigo citando o

guru Peter Drucker que a血ma “O co一

山IeCimento 6 um bem m6vel, trmSferfvel

e altanente vendivel”, e ainda Daveaport

& Prusak, que nOS Citam de maneira

Slngular em seu livro Conhecimento

Empresarial, as Palavlas que Se Seguem:
“Bibliotec征ios corporativos podem se

tomar訪o帥ensdveis conetores do co-

nhecimento para as onganizap6es”.

Entao, VamOS PenSar nO desafio?

Ffnaliz&mOS eSte anigo com (加as

Citaf6es q〃e "OS COnVi(わm a I切eti義

A p亮meina 6めgw朋Peter D朋c加鯵

q〃e (がmow que “o conhec訪oento

訪m bem m6ve信朋n垂rかel e a妨一

men細ven(妨vel ”. A o〃tm,くねDaven-

port & Prusa鳥, qne em Seu /ivro

Cbnheci加enio劇呼が側αrめ4 cnsi-

nam qwe “bibliotecdrios coIpO朋-

tivos podem se lornar indi岬en-

Sdveis cor者eめJeS (九) COnhecimenio

pa朋as o岬aniza虎s”.

励t威), VamOS PenSar "0くねs(が0?

掌Mestre em Ci6ncia da Infor-

ma辞O Pch ECA侶P Analista de

Ⅲ糾噌細田Ⅲ同e Ges略o do G細田)

TbIefonica no Brasil. E"mail:

namasa @ hotmai山調m

埠
CRB●8

1/2002

Atividades

Gestão do Conhecimento: um atraente desafio
para o Profissional da Informação

Paralelamente ao rápido desenvol-

vimento tecnológico,aglobalização é um

fator econômico-social que tem levado

os profissionais de todas as áreas a re-

fletirem sobre suas atribuições, habili-

dades e responsabilidades. A conscien-

tização de tal mudançae a efetiva busca

de soluções para os problemas do dia-a-

dia de cada profissional, independen-

temente de sua área de atuação, são

fundamentais para a atualização, o re-

conhecimento e o sucesso profissional

dentro das organizações.

O conceito de Gestão do Conheci-

mento surgiu no início da década de 1990

e logo se espalhou. Trata-se de umafer-

ramenta gerencial para administrar a in-

formação e agregar-lhe valor. A Gestão

do Conhecimento é algo muito mais di-

fícil do que se pode imaginar, principal-

mente devido à tendência humana de

guardar o conhecimento próprio a sete

chaves, sem dividi-lo com outros.

A Gestão do Conhecimento, também

conhecida por GC, abreviaçãoem língua

portuguesa e KM (Knowledge Manage-

ment). abreviaçãoem língua inglesa, em

linhas gerais, pode ser resumida como

um conjunto integrado de ações que visa

a identificar, capturar, gerenciar e com-

partilhar todo o ativo de informações de

uma organização. Essas informações po-

dem estar sob a forma de banco de dados,

documentos impressose, principalmen-

te, nas pessoas através de suas expe-

riências, habilidades, relações pessoais

e fundamentalmente de suas vivências.

Numa abordagem prática, a Gestão

do Conhecimento refere-se à identifi-

cação e ao mapeamento do capital inte-

lectual de uma organização. O capital

intelectual é a soma do capital estrutural

e humano, indicando capacidade de ga-

nhosfuturos. A Gestão do Conhecimento

aumenta a inovação na organização, o

tempo de resposta, a competência e a

eficiência das ações.

NÁDIA SANTOS HOMMEFRDING (*)

Uma vez citados alguns aspectos

teóricos da Gestão do Conhecimento,

passemosa análise do papel que biblio-

tecários e profissionais da informação

podem desenvolver neste cenário. A

parte mais fácil refere-se à identificação

das informações que, de uma maneira ou

de outra, estão documentadas na forma

de banco de dados, Intranets, Internet,

Extranets, apresentações, planilhas Excel,

papéis e documentos impressos, reports

etc. Trata-se, portanto, de umaatividade

inerente à formação e às próprias com-

petências dobibliotecário. Ouseja,trata-

se de umaatividade que pode e deve ser

desenvolvida com excelência.

Porém, o principal desafio da Gestão

do Conhecimento está centrado nos pro-

cessos de mapeamento, organização e

compartilhamento daquele conhecimento

que se reflete na maneira como os indi-

víduos de uma organização se relacio-

nam com seus parceiros, fornecedores,

competidores e clientes. Este conheci-

mento individual é fator crítico de dife-

rencial competitivo para a organização se

posicionar estrategicamente no mercado.

Tal processo é muito difícil de ser

implantado numa organização, pois im-

pacta diretamente na cultura da empresa

e de seus funcionários, ou seja, exige

umaprofunda mudança cultural. É fun-

damental a criação de mecanismos pes-

soais e abordagens individuais para

obtenção de resultados positivos. Ora,

não tem sido isto que os profissionais da

informação estão fazendo há anos nos

centros de informação, bibliotecas,

centros de documentação etc? Por que

não estender estas habilidades para fora

destes departamentos indo até os clien-

tes ou, usando os termos da GC, mapeando

os elementos chave dentro da empresa e

abordando-os?

Tamanho desafio exige uma postura

pró-ativa, dinâmica, flexível e ousada do

bibliotecário. Pode parecer fácil na teoria,

mas, sabemos, é muito difícil na prática.

Afinal, comolidar com as reações,inse-

guranças e desconfianças alheias quan-

do tentamos extrair conhecimento im-

plícito para transfomá-lo em conhe-

cimento explícito? Por outro lado, deve-

mos pensar que se trata de tarefa árdua

não somente para o profissional da

informação, mas, acreditem, para qual-

quer tipo de profissional que se meta

nesta empreitada, o que nos coloca numa

posição de igualdade de dificuldades

com os demais profissionais.

Finalizamos este artigo citando o

guru Peter Drucker que afirma “O co-

nhecimento é um bem móvel,transferível

e altamente vendável”, e ainda Davenport

& Prusak, que nos citam de maneira

singular em seu livro Conhecimento

Empresarial, as palavras que se seguem:

“Bibliotecários corporativos podem se

tornar indispensáveis corretores do co-

nhecimento para as organizações”.

Então, vamos pensar no desafio?

Finalizamos este artigo com duas

citações que nos convidam a refletir.

A primeira é do guru Peter Drucker,

que afirmou que “o conhecimento

é um bem móvel, transferível e alta-

mente vendável”. A outra, de Daven-

port & Prusak, que em seu livro

Conhecimento Empresarial, ensi-

nam que “bibliotecários corpora-

tivos podem se tornar indispen-

sáveis corretores do conhecimento

para as organizações”.

Então, vamos pensar no desafio?

*Mestre em Ciência da Infor-

maçãopelaECA/SP. Analista de

PlanejamentoeGestãodoGrupo

Telefonica no Brasil. E-mail:
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Bibliotecas Pdblicas: F6rum discute pol綿cas e

reconstrue急o de signi鯖cados

Em 5 e 6 de outubro de 2001, na Cidade

de Ribei庵o Preto - SR realizou-Se O II F6mm

Paulista de Bibliotecas P心blicas, PromOVido

e organizado pelo Conselho Regional de

Biblioteconomia - 8a Regiao, em ParCeria com

as seguintes instituie6es: UNAERP - Uni-

VerSidade de Ribeirao Preto ; Departamento

de Cultura de DiademalSP; Divisao de

Bibliotecas de S肴o Bemardo do Campo/SP;

Sistema Estadual de Bibliotecas P心blicas de

Sfb Paulo; Associap肴o dos Bibliotecdrios do

Munic垂io de S訊o Paulo - ABM, Departa-

nento de Bibliotecas Infanto-Juvenis de S肴o

Paulo; Secretaria de Cultura da Prefeitura

Municipal de Ribeirao Preto e Co16gio

Auxiliadora, em C叫O an紐eatro as sess6es

se desenvoIveram.

Cerca de 200 pessoas, entre COnferen-

cistas, COmissao organizadora e profissio-

nais inscritos participaram do F6rum・ A

SeSS訊o inaugural contou com a presen9a do

Prefeito e do Secretario de Cultura de Ri-

beirfb Preto.

Segulu-Se a aPreSenta辞O de Sandra

Maria Domingues, Coordenadora do Sis-

tema Nacional de Bibliotecas P心blicas, que

falou do Sistema no contexto da Sociedade

da Infoma辞O, aPreSentando dados hist6-

ricos e o vinculoja estabelecido com os Sis-

temas Estaduais. O cadastro totaliza 4.25 1

unidades no Brasil, Sendo 71 1 no Estado de

SあPaulo・ Esse prograna prop6e ap6es de

modemiza辞O da biblioteca p心b血oa com base

na mem6ria looal e regional, a脆m do compal÷

tilhamento de serv宣eOS e aCervOS. Tinb6m 6

Oferecidas a capacitap都o de recursos humanos

em inform各tica, a Participa辞O na Rede

BNMARC e a possibilidade de entrar no

Cons6reio Nacional de Bibliotecas P心blicas,

a16m de orienta96es para a adoeao de

hardware e so節ware desejaveis e compativeis

COm O Sistema proposto.

O destaque da fala de EIvia Ce正Jordao,

Coordenadora do Sistema Estadual de

Bibliotecas Pdblicas de S訊o Paulo, foi a

interligae訊o que esse Sistema esta pro-

movendo entre acervos existentes, fomen-

tando a cria9fb de bancos de dedos e prQjetos

que promovam a cidadania, O CO血ecinento

e o equilfbrio social e cultural・

A Prof. Neusa Dias de Macedo apre-

sentou seu novo livro %Biblioteca P色blica/

Biblioteca Escolar de palS em desenvol-

vimento‥ di乱ogo en億℃ bibliotec鉦a e profes-

SOra Para reCOnSt調uあde significados com

base no Manifesto da UNESCO’’, eSCrito

em paI℃eria com Idm6ia Semeg血ni-Siqueira.

A obra aborda quest6es relacionadas com

educapfo, infoma辞O e CO血ecimento, COm

enfase na implanta辞O do Manifesto, O que

implica rever o papel e as miss6es das biblio-

tecas pOblicas no cenario brasileiro’COm

vistas a “infomation literacy”.

C16vis Gorg6nio de Amorim, Pelo Mi-

ni§t6rio de Ciencia e TecnoIogia, exp6s o

PrOgrama SOCINFO - Sociedade Baseada

na Infoma9あ’que rePreSenta um eSforeo

COr互unto do MCT e do MINC e tem como

meta transformar as bibliotecas em efetivos

centros de infoma9あ. Com apoio do FUST

e de v紅ias pareerias, OS g則POS de trabalho,

PreOCuPados com a co正da mundial de

acesso a infoma辞o, Produziram o Livro

verde e o Livro Branco. Com um calculo

aproximado de que ha nove milh6es de

usudrios individuais e 36 milh6es potenciais

das novas tecnoIogias no Brasil, O Programa

tem como alvo os excluidos das novas midias

e pretende desenvoIver inici証vas de inclusあ

digital.

Gilson AIves Bevilacqua apresentou o

Programa ``Acessa Sao Paulo,,, uma inicia-

tiva do govemo paulista’que Visa acelerar o

PrOCeSSO de inclus肴o digital’atraV6s da

garantia de acesso gratuito as tecnoIogias de

infoma辞O e COmunica9あ. J各foi iniciada a

aloca辞O de equlPanentOS de infom各tica

Para uSO gratuito em postos p心blicos de

acesso, infocentros comunit鉦os, infocen-

tros municipais’tendo como parceiros

Principais a Escola do Futuro, a Tble総nica’

a Microsoft, a Nexans (antiga AIcatel) e a

Lexmark, num eSfo重9O de inte血igar a po-

Pula9訊o e os 6rgわs p同licos em tomo da

infoma辞O nO Estado de Sfo Paulo.

O F6則m COntOu COm um Painel de rela-

tos referentes a iniciativas realizadas em

bibliotecas do interior do Estado de Sao

Paulo, iniciando com o depoimento da bi-

bliotec缶ia Elizal)e血Biondo, que apreSentou

as sete bibliotecas p心blicas de Barueri - SP

munic垂io de aproximadamente 280 mil

habitantes, localizado pr6ximo a Capital・

Nessas bibliotecas, SOb a dire訊o de Eliza一

beth, desenvoIvem-Se diversos prQjetos de

atividades culturais que acentuam o carater

social da biblioteca pdblica’das quais

citamos, entre OutrOS, ``Hist6ria ao VIvo’’,

“Intemet’’, ``Som Teen’’, “Desarmamento

Infantil,,, “Asas - Ler tamb6m liberta’’,

わrangendo todos os tipos de p心blicos inter-

nos e extemos, incluindo presidi各rios.

A seguir, Glaucia MoIIo apresentou

PrOgramaS de atividades educacionais e

culturais da Biblioteca P心blica de CamplnaS,

com enfase no uso dos recursos possibili-

tados pela infom各tica, inclusive para edu-

Ca辞O a dist含ncia contemplando desem-

Pregados e pessoas de baixa renda’neSSa

vertente atual voltada para a inclusわdigital・

Essa apresenta辞o foi finalizada com a

descri辞o do prograna PROLER, do Go-

vemo Federal, diretamente voltado para o

incentivo a leit聞a叩e discute em v証os rfveis

do co血ecimento a teoria e a pr細ca da leitun.

O dltimo tema do f6rum foi ``A

utiliza9fb do Microisis em Bibliotecas

Pdblicas”・ Apresentado por Maria Candida

de Assis Figueiredo, COntOu COm a Par-

ticipa辞O dos analistas de sistemas Ricardo

Amaral e Alisson Castro, do Grupo de

Usu各rios de Microisis do Estado de Sをo

Paulo. Foram abordadas as bases de dados

Isis, COm explicaedes detalhadas da operacio-

nalidade, das dificuldades e vantagens inclu-

sive estimativas de custos.

MOC6ES E RECOMENDAC6ES

Foram aprovadas duas mo96es (apre-

Sentadas abaixo) e quinze recomenda96es,

que o CRB/8 ja encami血ou as autoridades

COmPetenteS (Govemador do Estado, Pre-

feitos Municipais, Secretario de Cultura da

PMS巳Diretores das Escolas de Bibliote-

COnOmia). Foram elas:

● “Indigna9あpela inexistencia da Bi-

blioteca Estadual fomalmente estru調rada

como Depatamento, COm disponibilidade

de espa9O fisico condizente com a impor-

t含ncia de um acervo hist6rico estadual e que

POSSibilite o acesso as infoma96es por parte

do pOblico em geral,’・

● Repddio pela falta de uma polftica

pOblica para a cria辞O e funcionamento de

Bibliotecas Escolares como apoIO lmPreS-

cindfvel ao ensino na Rede P心blica’’.
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Bibliotecas Públicas: Fórum discute políticas e

reconstrução de significados
Em 5 e 6 de outubro de 2001, na cidade

de Ribeirão Preto - SP, realizou-se o Il Fórum

Paulista de Bibliotecas Públicas, promovido

e organizado pelo Conselho Regional de

Biblioteconomia - 8º Região, em parceria com

as seguintes instituições: UNAERP - Uni-

versidade de Ribeirão Preto; Departamento

de Cultura de Diadema/SP; Divisão de

Bibliotecas de São Bernardo do Campo/SP;

Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas de

São Paulo; Associação dos Bibliotecários do

Município de São Paulo - ABM, Departa-

mento de Bibliotecas Infanto-Juvenis de São

Paulo; Secretaria de Cultura da Prefeitura

Municipal de Ribeirão Preto e Colégio

Auxiliadora, em cujo anfiteatro as sessões

se desenvolveram.

Cerca de 200 pessoas, entre conferen-

cistas, comissão organizadora e profissio-

nais inscritos participaram do Fórum. A
sessão inaugural contou com a presença do

Prefeito e do Secretário de Cultura de Ri-

beirão Preto.

Seguiu-se a apresentação de Sandra

Maria Domingues, Coordenadora do Sis-

tema Nacionalde Bibliotecas Públicas, que

falou do Sistema no contexto da Sociedade

da Informação, apresentando dados histó-

ricos e o vinculo já estabelecido com osSis-

temas Estaduais. O cadastro totaliza 4.251

unidades no Brasil, sendo 711 no Estado de

São Paulo. Esse programa propõe ações de

modernização da biblioteca pública com base

na memória local e regional, além do compar-
tilhamento deserviços e acervos. Também é

oferecidas a capacitação de recursos humanos

em informática, a participação na Rede

BNMARCe a possibilidade de entrar no

Consórcio Nacional de Bibliotecas Públicas,
além de orientações para a adoção de

hardwaree software desejáveis e compatíveis

com o sistema proposto.
O destaque dafala de Élvia Cerri Jordão,

Coordenadora do Sistema Estadual de

Bibliotecas Públicas de São Paulo, foi a

interligação que esse Sistema está pro-

movendo entre acervos existentes, fomen-

tando a criação de bancosde dadose projetos

que promovam a cidadania, o conhecimento

e o equilíbrio social e cultural.

A Prof. Neusa Dias de Macedo apre-

sentou seu novo livro “Biblioteca Pública/

Biblioteca Escolar de pais em desenvol-

vimento:diálogoentre bibliotecária e profes-

sora para reconstrução de significados com

base no Manifesto da UNESCO”, escrito

em parceria com Idméia Semeghini-Siqueira.

A obra aborda questões relacionadas com

educação,informação e conhecimento, com

ênfase na implantação do Manifesto, o que

implica rever o papel e as missõesdas biblio-

tecas públicas no cenário brasileiro, com
vistas à “information literacy”.

Clóvis Gorgônio de Amorim, pelo Mi-

nistério de Ciência e Tecnologia, expôs o

programa SOCINFO - Sociedade Baseada

na Informação, que representa um esforço

conjunto do MCT e do MINCe tem como

meta transformar as bibliotecas em efetivos

centros de informação. Com apoio do FUST

e de várias parcerias, os grupos detrabalho,

preocupados com a corrida mundial de

acesso à informação, produziram o Livro

Verde e o Livro Branco. Com um cálculo

aproximado de que há nove milhões de

usuários individuais e 36 milhõespotenciais

das novastecnologias no Brasil, o programa

tem comoalvo osexcluídos das novas mídias

e pretende desenvolveriniciativas de inclusão

digital.

Gilson Alves Bevilacqua apresentou o

Programa “Acessa São Paulo”, uma inicia-

tiva do governo paulista, que visa acelerar o

processo de inclusão digital, através da

garantia de acesso gratuito às tecnologias de

informação e comunicação. Já foi iniciada a

alocação de equipamentos de informática

para uso gratuito em postos públicos de

acesso, infocentros comunitários, infocen-

tros municipais, tendo como parceiros

principais a Escola do Futuro,a Telefônica,

a Microsoft, a Nexans (antiga Alcatel) e a

Lexmark, num esforço de interligar a po-

pulação e os órgãos públicos em torno da

informação no Estado de São Paulo.

O Fórum contou com um painel de rela-

tos referentes a iniciativas realizadas em

bibliotecas do interior do Estado de São
Paulo, iniciando com o depoimento da bi-

bliotecária Elizabeth Biondo,que apresentou

as sete bibliotecas públicas de Barueri - SP,

município de aproximadamente 280 mil

habitantes, localizado próximo à Capital.

Nessas bibliotecas, sob a direção de Eliza-

beth, desenvolvem-se diversos projetos de

atividades culturais que acentuam o caráter

social da biblioteca pública, das quais

citamos, entre outros, “História ao Vivo”,

“Internet”, “Som Teen”, “Desarmamento

Infantil”, “Asas - Ler também liberta”,

abrangendo todosos tiposde públicos inter-

nose externos,incluindo presidiários.

A seguir, Glaucia Mollo apresentou

programas de atividades educacionais e

culturais da Biblioteca Pública de Campinas,

com ênfase no uso dos recursos possibili-

tados pela informática, inclusive para edu-

cação á distância contemplando desem-

pregados e pessoas de baixa renda, nessa

vertente atual voltada para a inclusão digital.

Essa apresentação foi finalizada com a

descrição do programa PROLER, do Go-

verno Federal, diretamente voltado para o

incentivo à leitura que discute em váriosníveis

do conhecimento a teoria e a prática daleitura.

O último tema do fórum foi “A

utilização do Microisis em Bibliotecas

Públicas”. Apresentado por Maria Cândida

de Assis Figueiredo, contou com a par-

ticipação dosanalistas de sistemas Ricardo

Amaral e Alisson Castro, do Grupo de

Usuários de Microisis do Estado de São

Paulo. Foram abordadas as bases de dados

Isis, com explicações detalhadas da operacio-

nalidade,dasdificuldadese vantagens inclu-

sive estimativas de custos.

MOÇÕES E RECOMENDAÇÕES
Foram aprovadas duas moções (apre-

sentadas abaixo) e quinze recomendações,

que o CRB/8 já encaminhou às autoridades

competentes (Governador do Estado, Pre-

feitos Municipais, Secretário de Cultura da

PMSEP, Diretores das Escolas de Bibliote-

conomia). Foram elas:

e “Indignação pela inexistência da Bi-

blioteca Estadual formalmente estruturada

como Departamento, com disponibilidade

de espaço físico condizente com a impor-

tância de um acervo histórico estadual e que

possibilite o acesso às informações porparte

do público em geral”.
e Repúdio pela falta de uma política

pública para a criação e funcionamento de

Bibliotecas Escolares como apoio impres-
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de Ribeirão Preto - SP, realizou-se o Il Fórum

Paulista de Bibliotecas Públicas, promovido

e organizado pelo Conselho Regional de

Biblioteconomia - 8º Região, em parceria com

as seguintes instituições: UNAERP - Uni-

versidade de Ribeirão Preto; Departamento

de Cultura de Diadema/SP; Divisão de

Bibliotecas de São Bernardo do Campo/SP;

Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas de

São Paulo; Associação dos Bibliotecários do

Município de São Paulo - ABM, Departa-

mento de Bibliotecas Infanto-Juvenis de São

Paulo; Secretaria de Cultura da Prefeitura

Municipal de Ribeirão Preto e Colégio

Auxiliadora, em cujo anfiteatro as sessões

se desenvolveram.

Cerca de 200 pessoas, entre conferen-

cistas, comissão organizadora e profissio-

nais inscritos participaram do Fórum. A
sessão inaugural contou com a presença do

Prefeito e do Secretário de Cultura de Ri-

beirão Preto.

Seguiu-se a apresentação de Sandra

Maria Domingues, Coordenadora do Sis-

tema Nacionalde Bibliotecas Públicas, que

falou do Sistema no contexto da Sociedade

da Informação, apresentando dados histó-

ricos e o vinculo já estabelecido com osSis-

temas Estaduais. O cadastro totaliza 4.251

unidades no Brasil, sendo 711 no Estado de

São Paulo. Esse programa propõe ações de

modernização da biblioteca pública com base

na memória local e regional, além do compar-
tilhamento deserviços e acervos. Também é

oferecidas a capacitação de recursos humanos

em informática, a participação na Rede

BNMARCe a possibilidade de entrar no

Consórcio Nacional de Bibliotecas Públicas,
além de orientações para a adoção de

hardwaree software desejáveis e compatíveis

com o sistema proposto.
O destaque dafala de Élvia Cerri Jordão,

Coordenadora do Sistema Estadual de

Bibliotecas Públicas de São Paulo, foi a

interligação que esse Sistema está pro-

movendo entre acervos existentes, fomen-

tando a criação de bancosde dadose projetos

que promovam a cidadania, o conhecimento

e o equilíbrio social e cultural.

A Prof. Neusa Dias de Macedo apre-

sentou seu novo livro “Biblioteca Pública/

Biblioteca Escolar de pais em desenvol-

vimento:diálogoentre bibliotecária e profes-

sora para reconstrução de significados com

base no Manifesto da UNESCO”, escrito

em parceria com Idméia Semeghini-Siqueira.

A obra aborda questões relacionadas com

educação,informação e conhecimento, com

ênfase na implantação do Manifesto, o que

implica rever o papel e as missõesdas biblio-

tecas públicas no cenário brasileiro, com
vistas à “information literacy”.

Clóvis Gorgônio de Amorim, pelo Mi-

nistério de Ciência e Tecnologia, expôs o

programa SOCINFO - Sociedade Baseada

na Informação, que representa um esforço

conjunto do MCT e do MINCe tem como

meta transformar as bibliotecas em efetivos

centros de informação. Com apoio do FUST

e de várias parcerias, os grupos detrabalho,

preocupados com a corrida mundial de

acesso à informação, produziram o Livro

Verde e o Livro Branco. Com um cálculo

aproximado de que há nove milhões de

usuários individuais e 36 milhõespotenciais

das novastecnologias no Brasil, o programa

tem comoalvo osexcluídos das novas mídias

e pretende desenvolveriniciativas de inclusão

digital.

Gilson Alves Bevilacqua apresentou o

Programa “Acessa São Paulo”, uma inicia-

tiva do governo paulista, que visa acelerar o

processo de inclusão digital, através da

garantia de acesso gratuito às tecnologias de

informação e comunicação. Já foi iniciada a

alocação de equipamentos de informática

para uso gratuito em postos públicos de

acesso, infocentros comunitários, infocen-

tros municipais, tendo como parceiros

principais a Escola do Futuro,a Telefônica,

a Microsoft, a Nexans (antiga Alcatel) e a

Lexmark, num esforço de interligar a po-

pulação e os órgãos públicos em torno da

informação no Estado de São Paulo.

O Fórum contou com um painel de rela-

tos referentes a iniciativas realizadas em

bibliotecas do interior do Estado de São
Paulo, iniciando com o depoimento da bi-

bliotecária Elizabeth Biondo,que apresentou

as sete bibliotecas públicas de Barueri - SP,

município de aproximadamente 280 mil

habitantes, localizado próximo à Capital.

Nessas bibliotecas, sob a direção de Eliza-

beth, desenvolvem-se diversos projetos de

atividades culturais que acentuam o caráter

social da biblioteca pública, das quais

citamos, entre outros, “História ao Vivo”,

“Internet”, “Som Teen”, “Desarmamento

Infantil”, “Asas - Ler também liberta”,

abrangendo todosos tiposde públicos inter-

nose externos,incluindo presidiários.

A seguir, Glaucia Mollo apresentou

programas de atividades educacionais e

culturais da Biblioteca Pública de Campinas,

com ênfase no uso dos recursos possibili-

tados pela informática, inclusive para edu-

cação á distância contemplando desem-

pregados e pessoas de baixa renda, nessa

vertente atual voltada para a inclusão digital.

Essa apresentação foi finalizada com a

descrição do programa PROLER, do Go-

verno Federal, diretamente voltado para o

incentivo à leitura que discute em váriosníveis

do conhecimento a teoria e a prática daleitura.

O último tema do fórum foi “A

utilização do Microisis em Bibliotecas

Públicas”. Apresentado por Maria Cândida

de Assis Figueiredo, contou com a par-

ticipação dosanalistas de sistemas Ricardo

Amaral e Alisson Castro, do Grupo de

Usuários de Microisis do Estado de São

Paulo. Foram abordadas as bases de dados

Isis, com explicações detalhadas da operacio-

nalidade,dasdificuldadese vantagens inclu-

sive estimativas de custos.

MOÇÕES E RECOMENDAÇÕES
Foram aprovadas duas moções (apre-

sentadas abaixo) e quinze recomendações,

que o CRB/8 já encaminhou às autoridades

competentes (Governador do Estado, Pre-

feitos Municipais, Secretário de Cultura da

PMSEP, Diretores das Escolas de Bibliote-

conomia). Foram elas:

e “Indignação pela inexistência da Bi-

blioteca Estadual formalmente estruturada

como Departamento, com disponibilidade

de espaço físico condizente com a impor-

tância de um acervo histórico estadual e que

possibilite o acesso às informações porparte

do público em geral”.
e Repúdio pela falta de uma política

pública para a criação e funcionamento de

Bibliotecas Escolares como apoio impres-
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movendo entre acervos existentes, fomen-

tando a criação de bancosde dadose projetos
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e o equilíbrio social e cultural.

A Prof. Neusa Dias de Macedo apre-
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em parceria com Idméia Semeghini-Siqueira.
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ênfase na implantação do Manifesto, o que

implica rever o papel e as missõesdas biblio-

tecas públicas no cenário brasileiro, com
vistas à “information literacy”.

Clóvis Gorgônio de Amorim, pelo Mi-

nistério de Ciência e Tecnologia, expôs o

programa SOCINFO - Sociedade Baseada

na Informação, que representa um esforço

conjunto do MCT e do MINCe tem como

meta transformar as bibliotecas em efetivos
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e de várias parcerias, os grupos detrabalho,

preocupados com a corrida mundial de
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Verde e o Livro Branco. Com um cálculo

aproximado de que há nove milhões de

usuários individuais e 36 milhõespotenciais

das novastecnologias no Brasil, o programa

tem comoalvo osexcluídos das novas mídias

e pretende desenvolveriniciativas de inclusão
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tados pela informática, inclusive para edu-

cação á distância contemplando desem-

pregados e pessoas de baixa renda, nessa
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O último tema do fórum foi “A

utilização do Microisis em Bibliotecas

Públicas”. Apresentado por Maria Cândida

de Assis Figueiredo, contou com a par-
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Desempenho e軸2001

A Fiscaliza辞o do ConseIho Regional de Biblioteconomia - 8a Regifrol

atuou em defesa da classe) regularizando situae5es i萱egaisタabrindo novos postos de trabalho e

Valorizando o papeI do Bibliotec缶io・ Esclareceu e orientou os empregadores quanto a

necessidade do pro範ssional no trato da informa辞O.

Segue abaixo rela辞O de casos solucionados no ano passado:

◆　COLEGIO PRUDENTINO ANGLO - PRESIDENTE　◆

PRUDENTE

◆　FACULDADE DE C血NCIAS CONTÅBEIS E　◆

ADMINESTRATIVAS DE ÅVARE _ AVARE/SP

◆　FACULDADES DE CIENCIAS CONTÅBEIS E

ADMINTSTRATIVAS DE LUC丘LRA - LUC丘LIA/SP　　　◆

◆　PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA -

TAQUARITUBA/SP

◆　PREFEITURA MuⅦCIPAL DE POMP丘IA _POMP血A/

SP

◆　PREFEITURA MUNECIPAL DE IBⅢÅ_IBIRÅ/SP

◆　INSTITUTO ADOFO LUTZ-BIBLIOTECA PROR DR.

JOSE pEDRO DE CARVÅLHO LIRA - CERQUEIRA

CEsAR - SÅo pAULO/SP

◆　DIVISÅo DE MOLEsTIAS INFECCIOSAS E

PARASITÅRRAS - CERQUEIRA CEsAR- SÅo pAULO/

SP

◆　SUPERINTEND宜NCIA ADMINISTRATIVÅ　DO

HCFMUSP - CERQUEIRA C丘SARI SÅo pAULO-SP

◆　HOSPITAL SANTA MARCELINA _ CENTRO DE

ESTUDOS - ITAQUERA/ SÅo pAULO-SP◆富藍搬
- JD. PAULISTANO/ SAO PAULO-SP

◆　CONSA - COL丘GIO NOSSA SENHORA APARECⅡ)A
- MOEMA/ SÅo pAULO_SP

◆　COLEGIO CARDEAL MOTA _UIⅧDADE I_IPIIVANGN

SAO PAULO-SP

◆　COLEGIO CARDEAL MOTA _ UN量DADE II _

IPIRANGA/ SÅo pAULO_SP

◆　COLEGIO UIRAPURU - PINHEIROS/ SÅo RAULO-SP

◆　ESCOLA SENAI ORLANDO FERRAIUOLO　_

TATUAP丘/ SÅo pAULO_SP

◆　COL岳GIO S40J班)AS榊DEU_ MOOC4 _ SP

◆　必CULDADE CARLOS DRりMOND DE ANDRADE _

UN伽DE PENHA -SP

◆　COL岳GJO CARLOS DRUMOND DE ANDRADE _

UMDADEふ10 MIGUEL HAULISTA -SP

◆　COL岳GIO E FACULDADES PIRAHMNGA　_

HIGI別V6poL鳩_ SP

◆　肌Ⅵ嘱ANZ10S - UniveI諦くねくねGuaica/働ntos - Fdcul仇夢くね

dとDiタでito - Santos

◆　SESI- 0〃rinhos

◆　醐TU鱒A MUNIC〃払L DE J阻CAREi- Biblioteca

M〃nic互タal MわCedb (R帥ma PIでdia〃

◆　SESI- CATDESOROC4BA

◆　P脚Tu代A MUNTC肌L DE MOormS CRUZES _

Biblioteca Pdblica M〃nic互タal Benedito Sみl,撮めde Santana

◆　CENT厭O EDUCACIONÅL METODISrA DO SUL

必ULIS榊_ I桝RAR丘

◆　PREFEITURA MUNCIR4L DE HORTOLANDIA _

Biblioteca P房blica M〃nicやa1 7Z′eZinha凧dnfa de Menめnfa

D夢Iane

P厭EFEITU龍A MUNVCIPAL DE HORTOLANDIA _

Biblioteα夢Raml

P脚TURA MuNIC〃払L m ES重肱NaIA Z)A 4GuAS

DE SAo pEDRO - Biblioteca M〃n函,al P′窃ito Leona′め

Belm i者o

P櫨EFEITURA MUNVC硯L DE SÅo sEBAS班0 _

Biblio細ca Phblica M〃niqタal Lions Clube虎筋o Sebastiao

◆　ARQ坊VO弛cMOO m NUTRONAL雌NTO HかA
- αIタ四naS

◆　BIBLroT轡CA DO SESI- Cカタ卿inas

◆　FMR- Fdcul(ねくわMaタでChal Rondbn一筋o Mam′el

◆　P櫨EFEITURA MUNα以L DE JunDmi_ Biblioteca

P虎blica M五nic互,al Prqf Ndson fbot

◆　S劇SICAT OI/rinhos

◆　UNESP - Universidede嵐励みal Pa訪ista J#lio Mesq”ita

用Iho - CbI即WS de F朋nca

Aproveitamos a oportunidade para parabenizar as Prefeituras e

Instituic6es que regularizam a situa辞O Perante O CRB/8

TOThL DE FISCALIZACOES - JAN佃EZ 2001

□ CAPiTAL　　　" INTERIOR　　　回TOTAL
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Desempenho em 2001
 

A Fiscalização do Conselho Regional de Biblioteconomia — 8º Região,
atuou em defesa da classe, regularizando situações ilegais, abrindo novos postos de trabalho e

valorizando o papel do Bibliotecário. Esclareceue orientou os empregadores quanto à
necessidade do profissional no trato da informação.

Segue abaixorelação de casos solucionados no ano passado:

+

+,

+,

COLÉGIO PRUDENTINO ANGLO - PRESIDENTE
PRUDENTE
FACULDADE DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS E
ADMINISTRATIVASDEAVARÉ - AVARÉ/SP
FACULDADES DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS E
ADMINISTRATIVAS DE LUCÉLIA —- LUCÉLIA/SP
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA -
TAQUARITUBA/SP
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPÉIA — POMPÉIA/
SP
PREFEITURA MUNICIPALDE IBIRÁ — IBIRÁ/SP
INSTITUTO ADOFO LUTZ -BIBLIOTECAPROFDR.
JOSÉ PEDRO DE CARVALHO LIMA — CERQUEIRA
CÉSAR - SÃO PAULO/SP
DIVISÃO DE MOLÉSTIAS INFECCIOSAS E
PARASITÁRIAS — CERQUEIRA CÉSAR- SÃO PAULO/
SP
SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA DO
HCFMUSP — CERQUEIRA CÉSAR/ SÃO PAULO-SP
HOSPITAL SANTA MARCELINA - CENTRO DE
ESTUDOS — ITAQUERA/ SÃO PAULO-SP
ESCOLA BRITÂNICA - FUNDAÇÃO ANGLO
BRASILEIRADESÃOPAULO-COLÉGIO SAINT PAUL
— JD. PAULISTANO/ SÃO PAULO-SP
CONSA - COLÉGIO NOSSA SENHORA APARECIDA
— MOEMA/ SÃO PAULO-SP
COLÉGIO CARDEALMOTA -UNIDADE1-IPIRANGA/
SÃO PAULO-SP
COLÉGIO CARDEAL MOTA - UNIDADE II -
IPIRANGA/ SÃO PAULO-SP
COLÉGIO UIRAPURU - PINHEIROS/ SÃO PAULO-SP
ESCOLA SENAI ORLANDO FERRAIUOLO -
TATUAPÉ/ SÃO PAULO-SP
COLÉGIO SÃO JUDAS TADEU - MOOCA - SP
FACULDADE CARLOS DRUMOND DE ANDRADE -
UNIDADE PENHA-SP
COLÉGIO CARLOS DRUMOND DE ANDRADE-
UNIDADE SÃO MIGUEL PAULISTA -SP
COLÉGIO E FACULDADES PIRATININGA -
HIGIENÓPOLIS- SP
UNISANTOS — Universidade Católica/Santos — Faculdade

de Direito — Santos

SESI - Ourinhos

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ — Biblioteca
Municipal Macedo (Reforma Predial)

SESI - CAT DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES-
Biblioteca Pública Municipal Benedito Sérvulo de Santana

CENTRO EDUCACIONAL METODISTA DO SUL
PAULISTA — ITARARÉ
PREFEITURA MUNCIPAL DE HORTOLÂNDIA -
Biblioteca Pública Municipal Terezinha França de Mendonça

Duarte

+ PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA -
Biblioteca Ramal

+ PREFEITURA MUNICIPALDA ESTÂNCIA DA ÁGUAS
DE SÃO PEDRO- Biblioteca Municipal Prefeito Leonardo
Belmiro

+ PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO -

Biblioteca Pública Municpal Lions Clube de São Sebastião

+ ARQUIVO TÉCNICO DA NUTRON ALIMENTO LTDA
— Campinas

+ BIBLIOTECA DO SESI - Campinas

4 FMR- Faculdade Marechal Rondon — São Manuel

+ PREFEITURA MUNCIPAL DE JUNDIAÍ — Biblioteca
Pública Municipal Prof. Nelson Foot

+ SESI CAT- Ourinhos

+ UNESP — Universidade Estadual Paulista Júlio Mesquita
Filho — Campus de Franca

Aproveitamos a oportunidade para parabenizar as Prefeituras e
Instituições que regularizam a situação perante o CRB/8

TOTAL DE FISCALIZAÇÕES - JAN/DEZ 2001
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Desempenho em 2001
 

A Fiscalização do Conselho Regional de Biblioteconomia — 8º Região,
atuou em defesa da classe, regularizando situações ilegais, abrindo novos postos de trabalho e

valorizando o papel do Bibliotecário. Esclareceue orientou os empregadores quanto à
necessidade do profissional no trato da informação.

Segue abaixorelação de casos solucionados no ano passado:

+

+,

+,

COLÉGIO PRUDENTINO ANGLO - PRESIDENTE
PRUDENTE
FACULDADE DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS E
ADMINISTRATIVASDEAVARÉ - AVARÉ/SP
FACULDADES DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS E
ADMINISTRATIVAS DE LUCÉLIA —- LUCÉLIA/SP
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA -
TAQUARITUBA/SP
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPÉIA — POMPÉIA/
SP
PREFEITURA MUNICIPALDE IBIRÁ — IBIRÁ/SP
INSTITUTO ADOFO LUTZ -BIBLIOTECAPROFDR.
JOSÉ PEDRO DE CARVALHO LIMA — CERQUEIRA
CÉSAR - SÃO PAULO/SP
DIVISÃO DE MOLÉSTIAS INFECCIOSAS E
PARASITÁRIAS — CERQUEIRA CÉSAR- SÃO PAULO/
SP
SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA DO
HCFMUSP — CERQUEIRA CÉSAR/ SÃO PAULO-SP
HOSPITAL SANTA MARCELINA - CENTRO DE
ESTUDOS — ITAQUERA/ SÃO PAULO-SP
ESCOLA BRITÂNICA - FUNDAÇÃO ANGLO
BRASILEIRADESÃOPAULO-COLÉGIO SAINT PAUL
— JD. PAULISTANO/ SÃO PAULO-SP
CONSA - COLÉGIO NOSSA SENHORA APARECIDA
— MOEMA/ SÃO PAULO-SP
COLÉGIO CARDEALMOTA -UNIDADE1-IPIRANGA/
SÃO PAULO-SP
COLÉGIO CARDEAL MOTA - UNIDADE II -
IPIRANGA/ SÃO PAULO-SP
COLÉGIO UIRAPURU - PINHEIROS/ SÃO PAULO-SP
ESCOLA SENAI ORLANDO FERRAIUOLO -
TATUAPÉ/ SÃO PAULO-SP
COLÉGIO SÃO JUDAS TADEU - MOOCA - SP
FACULDADE CARLOS DRUMOND DE ANDRADE -
UNIDADE PENHA-SP
COLÉGIO CARLOS DRUMOND DE ANDRADE-
UNIDADE SÃO MIGUEL PAULISTA -SP
COLÉGIO E FACULDADES PIRATININGA -
HIGIENÓPOLIS- SP
UNISANTOS — Universidade Católica/Santos — Faculdade

de Direito — Santos

SESI - Ourinhos

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ — Biblioteca
Municipal Macedo (Reforma Predial)

SESI - CAT DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES-
Biblioteca Pública Municipal Benedito Sérvulo de Santana

CENTRO EDUCACIONAL METODISTA DO SUL
PAULISTA — ITARARÉ
PREFEITURA MUNCIPAL DE HORTOLÂNDIA -
Biblioteca Pública Municipal Terezinha França de Mendonça

Duarte

+ PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA -
Biblioteca Ramal

+ PREFEITURA MUNICIPALDA ESTÂNCIA DA ÁGUAS
DE SÃO PEDRO- Biblioteca Municipal Prefeito Leonardo
Belmiro

+ PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO -

Biblioteca Pública Municpal Lions Clube de São Sebastião

+ ARQUIVO TÉCNICO DA NUTRON ALIMENTO LTDA
— Campinas

+ BIBLIOTECA DO SESI - Campinas

4 FMR- Faculdade Marechal Rondon — São Manuel

+ PREFEITURA MUNCIPAL DE JUNDIAÍ — Biblioteca
Pública Municipal Prof. Nelson Foot

+ SESI CAT- Ourinhos

+ UNESP — Universidade Estadual Paulista Júlio Mesquita
Filho — Campus de Franca

Aproveitamos a oportunidade para parabenizar as Prefeituras e
Instituições que regularizam a situação perante o CRB/8

TOTAL DE FISCALIZAÇÕES - JAN/DEZ 2001
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TOTAL DE BIBLIOTECAS FISCALIZADAS

2001 POR TIPOLOGRA

Iniciamos, a Partir deste boletim, a divulga9fb das bibliotecas ebu

unidades de Infoma9訊o visitadas pela Fiscaliza9訊o, que PreStam

Servieos diferenciados.

ESTACAO ESPECIAL DA LAPA

CENTRO DE CONVIV宜NCIA E DESENVOLVIMENTO

HUMANO

BIBHOTECA MORA GUJMARAES

● BIBLIOTECA, HEMEROTECA, VIDEOTECA

・ INTEGRACÅo coM ENSTITUIC6ES NACIONAIS:

FUNDACAO NORTNA NOWIL -Produ9訊o em Brai11e e fitas

CaSSeteS.

FUNDACAO SHALON - LIGA ISRAELITA DO BRASIL -

Direitos da Pessoa Portadora de Deficiencia.

SORRI BRASIL 」Rede Amigos dos Deficientes

Responsivel: LUCINDA SOBRAL KUCHEMBUCH

PREFEFTURA M田NICIPAL DE SANTO ANDRE

Bibliotecas Virtuais - Ramais

FAPESP - Funda9あDe Amparo A Pesquisa do Estado de Sao

Paulo. Apoio Iogfstico e financeiro mediante apresentapあde prQjeto

Anuidades

Pessoa Ffsica

Pessoa Juridica

Desempenho e血2001

Para reforma e aquisi辞o de equlPamentOS em bibliotecas, aP6s

an乱ise e aprova辞O.

COL丘GIO SALESRANO SANTA TEREZⅡun

BIBLIOTECA ESCOLAR JOÅo coRREA

Di岬onibiliza ao co,pO decente・ discente c aos乃nciondrio…予

のcelente acervo初ivms’Peγi鋤co埴加de v穣os ed“caciona:Sタ

Cdくわm虎sicas, Cd-roOmタCntタでO〃tタのS華pOnes i碕)maCiona鳩.

Pemite pesquisaくねわ仇)S坤pOr佃S Via ;ntemet.

SECOVI - SINDICATO DA HABITACAO

BIBLIOTECA UNIVERSⅡ)ADE CORPORATIVÅ

Acervo c坤ecializadb em di7eito jmobilidrio: /ivros諺enicos,めu-

trina, ju亮や朋(形nciaタPeri6dicos e岬ecializaめs, /egislafdo (muni-

C互タaんestad〃al e乃くわml), "OmaS諺enicas (abnt e owt朋s)タVj紡os

instit附ionaisタCOlefdoくねnvistas俄, SeCOVi cntn out朋s midias・

destaq〃e Pa者a miversi仇夢くねsecovちqueくねsenvoIve pesq職場aS "aS

dreas de a飯afdo de: fncoJpOmfdo jmobildriaタ/ecnologia e

nsol堆虎sタme朋db, m胸筋c I訪印des e加セmas,わgisk扇o初心ana,

COmerCializafdo, ma庇eting, desenvoIvimento研bano e meio

ambienteタhcafGo, COnくねmdoios, nlaf虎s脇balhistas e /朋balhos

e坤ec卵cos em segmentos dd jnd虎stria imobilidria.

ORQUESTRA SINFONICA DO ESTAPO DE SÅo pAULO

CENTRO DE DOCUMENTACAO MUSICAL
lqVIAESTRO ELEAZAR DE CARVA量」HOタブ

Me窃ateca e坤ecializaくわem m虎sica, POSSui acervo coI卿OStO de

pandtwmsタJi肋osタPeri6dicos, Cd-mOmS諦めSくねvj紡os, jnsti寂Cio-

nais e comerciaisタ事幼S CaSSeteタdscos, etC.

SolicitamosaosprQ殖siomis卵eema一 

minhem糊ges枕油=わ"OmeSくわ0%mSins- 

勧請亮f6e$卿eSeenq事(側かem"e融Pe碕具 

O Conselho Federal de Biblioteconomia範xou, Para O anO de 2002,

O Valor de anuidade a ser paga aos Conselhos Regionais:

R$ 195,46

R$ 390,92

O pagamento integral efetuado at6 31/01/2002 ter各desconto de

15%; ate 28/02/2002, de lO%, e at6 31/03/2002, de 5%. O valor

POde重各, ainda, Ser ParCelado em cinco vezes, a Partir de 31/01/

2002, COnfome os cames ja enviados.

O valor da anuidade, ap6s 3 1ro3/2002, Se重各COrrigido pela vana9aO

mensal do IPCA丑BGE, Sendo ainda acrescido de multa de lO% e

JurOS de mora de l% ao mes.

No caso de novos registros, a anuidade sera cobrada na propor辞O

de l/12 dos meses que faltarem para o tinino do exercfoio de

2002, incluindo-Se O meS do registro, na integra.

Tbda pessoa ffsica e juridica com registro secund鉦o tamb6m pagara

anuidade ao Conselho em c可ajurisdi辞o se registran

As taxas e servleOS teraO OS Seguintes valores:

Registro de pessoa鯖sica

Registro de pessoa jurfdica

Carteira profissional

2a via carteira profissional

C6dula de identidade

Certid6es

Registro secund征io p.債sica

R$ 46,00

R$ 92,00

R$ 34,50

R$ 34,50

R$　5,00

R$　8,00

R$ 46,00

Registro secund鉦o pjuridica ………………………‥　　R$ 92,00
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TOTAL DE BIBLIOTECAS FISCALIZADAS
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Iniciamos,a partir deste boletim, a divulgação das bibliotecas e/ou

unidades de Informação visitadas pela Fiscalização, que prestam

serviços diferenciados.

ESTAÇÃO ESPECIAL DA LAPA

CENTRO DE CONVIVÊNCIA E DESENVOLVIMENTO
HUMANO

BIBLIOTECA MORA GUIMARÃES

e BIBLIOTECA, HEMEROTECA, VIDEOTECA

e INTEGRAÇÃO COM INSTITUIÇÕES NACIONAIS:

FUNDAÇÃO NORINA NOWIL -Produção em Braillee fitas

cassetes.

FUNDAÇÃO SHALON-LIGA ISRAELITA DO BRASIL —
Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência.

SORRI BRASIL -Rede Amigos dos Deficientes

Responsável: LUCINDA SOBRAL KUCHEMBUCH

PREFEITURA MUNICIPAL DESANTOANDRÉ

Bibliotecas Virtuais — Ramais

FAPESP — Fundação De Amparo À Pesquisa do Estado de São
Paulo. Apoiologístico e financeiro mediante apresentação de projeto

para reforma e aquisição de equipamentos em bibliotecas, após
análise e aprovação.

 

COLÉGIO SALESIANO SANTA TEREZINHA
BIBLIOTECA ESCOLARJOAO CORREA

Disponibiliza ao corpo docente, discente e aos funcionários um
excelente acervo delivros, periódicos,fitas de vídeos educacionais,

cd de músicas, cd-room, entre outros suportes informacionais.
Permite pesquisa de todos suportes via internet.
 

SECOVI - SINDICATO DA HABITAÇÃO

BIBLIOTECA UNIVERSIDADE CORPORATIVA

Acervo especializado em direito imobiliário:livros técnicos, dou-
trina, jurisprudência, periódicos especializados, legislação (muni-

cipal, estadual efederal), normas técnicas (abnt e outras), vídeos
institucionais, coleção de revistas do secovi, entre outras mídias.

destaque para universidade secovi, que desenvolve pesquisas nas

áreas de atuação de: incorporação imobilária, tecnologia e
resoluções, mercado, mídia e relações externas, legislação urbana,

comercialização, marketing, desenvolvimento urbano e meio
ambiente, locação, condomínios, relações trabalhistas e trabalhos

específicos em segmentos da indústria imobiliária.

 

ORQUESTRA SINFÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO MUSICAL
“MAESTROELEAZARDE CARVALHO”

Mediateca especializada em música, possui acervo composto de

partituras, livros, periódicos, cd-rooms,fitas de vídeos, institucio-
nais e comerciais, fitas cassete, discos, etc.

 

 

 
Anuidades

O Conselho Federal de Biblioteconomia fixou, para o ano de 2002,

o valor de anuidade a ser paga aos Conselhos Regionais:

Bessoa!Eisicas ndocenasq(ol err aaset nacemsa R$ 195,46 Toda pessoa física ejurídica com registro secundário também pagará

Bessoaimidicasm R$390,92 anuidade ao Conselho em cuja jurisdição se registrar.

O pagamento integral efetuado até 31/01/2002 terá desconto de

15%; até 28/02/2002, de 10%, e até 31/03/2002, de 5%. O valor
poderá, ainda, ser parcelado em cinco vezes, a partir de 31/01/

2002, conforme os carnês já enviados.

O valor da anuidade, após 31/03/2002,será corrigido pela variação
mensal do IPCA/IBGE, sendo ainda acrescido de multa de 10% e

Juros de mora de 1% ao mês.

Nocaso de novosregistros, a anuidade será cobrada na proporção
de 1/12 dos meses que faltarem para o término do exercício de

2002, incluindo-se o mês do registro, na integra.

Astaxas e serviços terão os seguintes valores:

Registroide'pessoailisicaR R$ 46,00

Registro de pessoajurídica ................ R$ 92,00

Carteira profissional... R$ 34,50

2º via carteira profissional... R$ 34,50

Cédula de identidade ................. R$ 5,00

Certidões REa R$ 8,00

Registro secundário p.física ............... R$ 46,00

Registro secundário p.jurídica ...................... R$ 92,00
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Iniciamos,a partir deste boletim, a divulgação das bibliotecas e/ou

unidades de Informação visitadas pela Fiscalização, que prestam

serviços diferenciados.

ESTAÇÃO ESPECIAL DA LAPA

CENTRO DE CONVIVÊNCIA E DESENVOLVIMENTO
HUMANO

BIBLIOTECA MORA GUIMARÃES

e BIBLIOTECA, HEMEROTECA, VIDEOTECA

e INTEGRAÇÃO COM INSTITUIÇÕES NACIONAIS:

FUNDAÇÃO NORINA NOWIL -Produção em Braillee fitas

cassetes.

FUNDAÇÃO SHALON-LIGA ISRAELITA DO BRASIL —
Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência.

SORRI BRASIL -Rede Amigos dos Deficientes

Responsável: LUCINDA SOBRAL KUCHEMBUCH

PREFEITURA MUNICIPAL DESANTOANDRÉ

Bibliotecas Virtuais — Ramais

FAPESP — Fundação De Amparo À Pesquisa do Estado de São
Paulo. Apoiologístico e financeiro mediante apresentação de projeto

para reforma e aquisição de equipamentos em bibliotecas, após
análise e aprovação.

 

COLÉGIO SALESIANO SANTA TEREZINHA
BIBLIOTECA ESCOLARJOAO CORREA

Disponibiliza ao corpo docente, discente e aos funcionários um
excelente acervo delivros, periódicos,fitas de vídeos educacionais,

cd de músicas, cd-room, entre outros suportes informacionais.
Permite pesquisa de todos suportes via internet.
 

SECOVI - SINDICATO DA HABITAÇÃO

BIBLIOTECA UNIVERSIDADE CORPORATIVA

Acervo especializado em direito imobiliário:livros técnicos, dou-
trina, jurisprudência, periódicos especializados, legislação (muni-

cipal, estadual efederal), normas técnicas (abnt e outras), vídeos
institucionais, coleção de revistas do secovi, entre outras mídias.

destaque para universidade secovi, que desenvolve pesquisas nas

áreas de atuação de: incorporação imobilária, tecnologia e
resoluções, mercado, mídia e relações externas, legislação urbana,

comercialização, marketing, desenvolvimento urbano e meio
ambiente, locação, condomínios, relações trabalhistas e trabalhos

específicos em segmentos da indústria imobiliária.

 

ORQUESTRA SINFÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO MUSICAL
“MAESTROELEAZARDE CARVALHO”

Mediateca especializada em música, possui acervo composto de

partituras, livros, periódicos, cd-rooms,fitas de vídeos, institucio-
nais e comerciais, fitas cassete, discos, etc.

 

 

 
Anuidades

O Conselho Federal de Biblioteconomia fixou, para o ano de 2002,

o valor de anuidade a ser paga aos Conselhos Regionais:

Bessoa!Eisicas ndocenasq(ol err aaset nacemsa R$ 195,46 Toda pessoa física ejurídica com registro secundário também pagará

Bessoaimidicasm R$390,92 anuidade ao Conselho em cuja jurisdição se registrar.

O pagamento integral efetuado até 31/01/2002 terá desconto de

15%; até 28/02/2002, de 10%, e até 31/03/2002, de 5%. O valor
poderá, ainda, ser parcelado em cinco vezes, a partir de 31/01/

2002, conforme os carnês já enviados.

O valor da anuidade, após 31/03/2002,será corrigido pela variação
mensal do IPCA/IBGE, sendo ainda acrescido de multa de 10% e

Juros de mora de 1% ao mês.

Nocaso de novosregistros, a anuidade será cobrada na proporção
de 1/12 dos meses que faltarem para o término do exercício de

2002, incluindo-se o mês do registro, na integra.

Astaxas e serviços terão os seguintes valores:

Registroide'pessoailisicaR R$ 46,00

Registro de pessoajurídica ................ R$ 92,00

Carteira profissional... R$ 34,50

2º via carteira profissional... R$ 34,50

Cédula de identidade ................. R$ 5,00

Certidões REa R$ 8,00

Registro secundário p.física ............... R$ 46,00

Registro secundário p.jurídica ...................... R$ 92,00
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rti Agenda

量 Congreso lnte「nacionaI de informaci6n: lnfor-

maci6n, COnOCimiento y sociedad. Retos para una

nueva era - De 22 a 26, nO lnstituto de Informacion

Cientifica y "fecnoIogica (idict〉, em Havana, Cuba.細別:

537-635500/Fax: 537-338237. E-maii: info@ idict.cu

e site: WWW. idict.cu/info20021info2002. htm

Introdueao a O「at6ria - PrOfessor Joao Meireles

C合mara: DiasO6,13,20 e 27 de abriI e O4,11, 18 e25

de maio. 1nscrleOeS POdem serfeita na sede do CRB/

8 (rua Maracaj心, 58, Vila Mariana), Onde tamb6m se「ま

reaIizado o evento. A taxa de inscrie各o 6 de R$ 20,00

e os dep6sitos podem ser feitos na Caixa Econ6mica

Federai - Ag.1370, Jardim Paulista (SP) - CC:

006.00.000.260-1. O evento tem o apoio da Uniao

BrasiIeira dos Escritores Mut脆O Cultural. lnfoma96es

no fone〃ax (1 1 〉 5082-1 405

XX Congresso BrasiIeiro de BibIioteconomia

e Documentaeao - CBBD - Promoeao da

Associaeao de Bibiiotec各rios do Cea「急(ABC〉 e

Federaeao Brasileira de Asso- claeOeS de

Bibliotecarios (Febab). De 23 a 28 Junho, nO Centro

de Convene6es em Fo巾aleza (CE〉. informae6es

no (Oxx85〉 433-8464 ou Fax: (Oxx85) 265-4009.

E-mail: Cbbd@vceventos.com.br, VCeVentOS@

VceVentOS.COm.br。 Site: WWW.cbbd.com.br

XII ENDOCOM " Encontro da Rede Nacionai

de Centros de lnforma辞o e Bibtiotecas da

area de Comunicaeao SociaI　-　Tema:

Informaeao, Comunicaeao e Cidadania. Dia 5, na

Universidade do Estado da Bahia (BA)

""I �� 

CONSELHOREGIONALDEBl ����B」IOTECONOMIA8窒REGIAO 

RUAMARACAJU,58-C.N.I}J.:62.634,167/0001"61 ���� 

′ �� 

BAしANCOPATRIMONIAL ���DOEXERCICiODE2000 

ORCAMENTA剛A � � � �ORCAMEN血I]lA � 

RECEiTASCORRENTES � � � �DESPESASCORRENTES � 

ReceitasdeContribuie6es �371.693,81 � � �DespesascomCusteio　529.941,64 � 

ReceitasPatrimoniais �17.194,34 � � �Contribuie6esSociaisl.177,96 DESPESASCAPmAl。 �531.119,60 

ReceitasdeServieos �27.302,81 � � 

OutrasPeceitasCor「entes 閃電AOReAME叩瓜IA �172.135,75 �588.327,31 �588.327,31 

Investimentos �18,856.50　549.976,10 

閃電AORCAMElwiHIA � 

DevedoresdaEntidade � �22.379,86 � �DevedoresdaEntidade �22.378,37 

Consignac6es � �18.752,83 � �ConselhoFederal-CFB �5.858,64 

CredoresdaEntidade � �167.934,08 � �Consignae6es �18.764,74 

EntidadesPdbIicasCredoras ��76.458,24 � �CredoresdaEntidade �166.618,30 

DespesasdePessoaiaPagar SALDOSDOEXERCicIOANTERiOR BancosContaMovimento ��152.787.50 8.635,54 �438.312,51 �EntidadesP心bIicasCredoras �81.687,78 

DespesasdePessoalaPagar �152,787.50　448.095,33 

SAしDOSDOEXERCicIOANTERIOR BancosContaMovimento �3.638,36 

BancosContaArrecadae尋o � �11.828,41 � �BancosContaArrecadaeao �13.244,04 

Aplicac6esFinanceiras � �●　　　● �●　●●　　●● �Aplicae6esFinanceiras �;　●　●　●　　　　　●●　　●　lノ 

○○¶A」 � � �1.097.儲隠タ48 �帆 �1.097,6綿,48 
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Agenda
 

Congreso Internacional de Información: Infor-
mación, conocimiento y sociedad. Retos para una
nueva era — De 22 a 26,noInstituto de Informacion
Cientifica y Tecnologica (Idict), em Havana, Cuba. Tel:
537-635500/Fax: 537-338237. E-mail: infoO idict.cu
e site: www.idict.cu/info2002/info2002.htm

Introdução à Oratória - professor João Meireles
Câmara: Dias 06,13,20 e 27 de abril e 04,11, 18e 25
de maio. Inscrições podem serfeita na sede do CRB/
8 (rua Maracajú, 58, Vila Mariana), onde também será
realizado o evento. A taxa de inscrição é de R$ 20,00
e os depósitos podem serfeitos na Caixa Econômica
Federal - Ag.1370, Jardim Paulista (SP) - CC:
006.00.000.260-1. O evento tem o apoio da União
Brasileira dos Escritores Mutirão Cultural. Informações
no fone/fax (11) 5082-1405

XX Congresso Brasileiro de Biblioteconomia
e Documentação - CBBD - Promoção da
Associação de Bibliotecários do Ceará (ABC) e
Federação Brasileira de Asso- ciações de
Bibliotecários (Febab). De 23 a 28 Junho, no Centro

de Convenções em Fortaleza (CE). Informações

no (0xx85) 433-8464 ou Fax: (0xx85) 265-4009.

E-mail: cbbd O vceventos.com.br, vceventosO
vceventos.com.br. Site: www.cbbd.com.br

XIl ENDOCOM - Encontro da Rede Nacional

de Centros de Informação e Bibliotecas da
área de Comunicação Social - Tema:
Informação, Comunicação e Cidadania. Dia 5, na

Universidade do Estado da Bahia (BA)

 

CONSELHO REGIONALDE BIBLIOTECONOMIA 8º REGIÃO

RUA MARACAJU, 58 - C.N.P.J.: 62.634.167/0001-61

 

BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 2000

 

   

ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÁRIA

RECEITAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES

Receitas de Contribuições 371.693,81 Despesas com Custeio 529.941,64

Receitas Patrimoniais 17.194,34 Contribuições Sociais 1.177,96 531.119,60

Receitas de Serviços 27.302,81

Outras Receitas Correntes 172.135,7 588.327,31 588.327,31

DESPESAS CAPITAL

Investimentos 18.856,50 549.976,10

EXTRAORÇAMENTÁRIA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Devedores da Entidade 22.379,86 Devedores da Entidade 22.378,37

Consignações 18.752,83 Conselho Federal - CFB 5.858,64

Credores da Entidade 167.934,08 Consignações 18.764,74

Entidades Públicas Credoras 76.458,24 Credores da Entidade 166.618,30

Despesas de Pessoal a Pagar 152.787,50 438.312,51 Entidades Públicas Credoras 81.687,78

Despesas de Pessoal a Pagar 152.787,50 448.095,33

SALDOSDO EXERCÍCIO ANTERIOR SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

Bancos Conta Movimento 8.635,54 Bancos Conta Movimento 3.638,36

Bancos Conta Arrecadação 11.828,41 Bancos Conta Arrecadação 13.244,04

Aplicações Financeiras 50.529,71 70.993,66 Aplicações Financeiras 82.679,65 99.562,04

TOTAL 1.097.633,48 TOTAL 1.097.633,48
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Digita賞" No ultimo dia O6.12.2001,

O Conselho Federal de Bibliote-

COnOmia participou do I Encontro da

Sociedade Digital, realizado em O6

de dezembro do ano passado, em Bra-

Sflia, OPOrtunidade em que foi lan9a-

da a RDS - Revista da Sociedade

Digital. A publica鈎O foca-Se COmO

Canal de discuss肴o da chamada Socie-

dade da Infoma9肴O. Solicita encami-

nhanento de a血gos que alrordem a

tematca das tecnoIogias de infoma-

9肴O e COmunica9fb e as a96es da

Socinfo. Sua distribui9fb 6 gratuita.

Se vooe e pesquisador; Professor ou

estudante, enVie seu artigo sobre a

SOOiedade da infoma辞O Para O en-

dere9O edicao @ agenciaeletronica.net.

Desvio - O CRB-8 esclarece que o

Prchssional pode estar desviado de

Sua funeao t6cnica. Por6m, Se O Seu

mgreSSO nO CargO Se deu por meio do

tftulo de Bacharel em Bibliotecono-

mia, eSt各Obrigado a pagar as anuida-

des do Conselho, de acordo com o

Art. 50 da lei 4.084 e Art. 40 do de-

CretO 56.725 da legisla鈎O brasileira.

Oportunidade - Profissionais Bi-

bliotec盃ios com especializapわ, P6s-

gradua9fb ou experi合ncia pratica

COmPrOVada com interesse em minis-

trar cursos ou proferir palestras no

Programa de Capacita9あe VAloriza-

辞o do Pro宜ssional da Infoma9あpo-

dem erIViar prograna e curriculos a

Comissあde Divulga辞O do CRB/8.
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Digital - No ultimo dia 06.12.2001,
O Conselho Federal de Bibliote-

conomia participou do I Encontro da
Sociedade Digital, realizado em 06
de dezembro do ano passado, em Bra-

sília, oportunidade em que foi lança-

da a RDS — Revista da Sociedade
Digital. A publicação foca-se como

canal de discussão da chamada Socie-
dade da Informação. Solicita encami-

nhamento de artigos que abordem a
temática das tecnologias de informa-
ção e comunicação e as ações da

Socinfo. Sua distribuição é gratuita.

Se você é pesquisador, professor ou
estudante, envie seu artigo sobre a

sociedade da informação para o en-

dereço edicaoOagenciaeletronica.net.

Desvio - O CRB-8 esclarece que o
profissional pode estar desviado de

sua função técnica. Porém, se o seu
ingresso no cargo se deu por meio do

título de Bacharel em Bibliotecono-
mia, está obrigado a pagar as anuida-

des do Conselho, de acordo com o

Art. 50 da lei 4.084 e Art. 40 do de-

creto 56.725 da legislação brasileira.
Oportunidade - Profissionais Bi-
bliotecários com especialização, pós-

graduação ou experiência prática
comprovada com interesse em minis-

trar cursos ou proferir palestras no

Programa de Capacitação e Valoriza-

ção do Profissional da Informação po-
dem enviar programa e curriculos à

Comissão de Divulgação do CRB/8.

 

RETIRE SEU
DIPLOMA

Se você solicitou seu
registro definitivo

no CRB/8 e o mesmo

já foi deferido,
não se esqueça de
retirar seu diploma

na nossa sede:

Rua Maracajú, 58,

Vila Mariana/SP.

 

 

Bibliotecário

 

o seu acesso ao mundo

da informação   
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A轟igo

DO EXERCICIO PROFISSIONAL DO BIBLIOTECARIO

``Liberdade 6 conquista constante’’

(Jos6 Afonso da Silva, Curso de Direito Constitucional Pesitivo, 16a ed.p.235)

A liberdade de apao decone do disposto no art.50, II da Cons-

titui辞o Federal, Segundo o qual扇hg関知I Ser& obligゆめa確er oI′

lわめarくわ佃zer aなαma COおa senab em t,話のくねくねhi. Assim o que

denominanos liberdade de a辞O Profissiona1 6 um direito individual,

nao de conteddo social, maS de escolha de J朋balhoタくねq伽io e de

p r(がssdo.

Quando a Constitui辞o Federal em seu art.50, XⅢ, dispde sobre a

li閲e do exercfoio de qualquer同balho, O鯖oio, PrOfiss肴o ou証vidade

econ6mica, COnfere compe総ncia a Uniあlegislar sobre as “condiedes”

Para O eXerefoio das profiss6es (art. e art. 1 70, Par看grafo血uco).

Ao Conselho Federal de Biblioteconomia foi dada a compet台ncia

Para Orientar, SuPervisionar e disciplinar o exercfcio da profissあde

Bibliotecario. Ao Conselho Regional de Biblioteconomia coube a

fiscalizapあdo exercfoio profissional e a puni辞o as infra96es contidas

na legisla9あ.

Neste sentido, CumPre reSSaltar que os Conselhos Profissionais

tem papel importante na sociedade, uma VeZ que COmPetenteS Para

fiscalizar o exercfcio profissional e pautados nos princfpios da

dignidade humana e valores sociais, PreVistos na CF (art. 1OIⅡ e IV),

Vim“めm a 。ガuiめde p鴫sioml d jnscrigao e reg諒か0 "0β

Cbnかe脇0β, 0坊かandb e坤eCあわ膨nめa pタの巧めくわcolとか肋αゐ

Hely Lopes Merelles, enSina que毎jnscrigao佃giJima o

erercあわpタの穂高om恒αbmeめnくねo h料e′俄o鉦略lru批わcomれ旬

S擁iめn仇タ・0命αma γe坤OnSabi拗ねadminおa櫛かαのanαわめ命

re坤on糊bi肋励e ciγil e d pena坊poγ eγen加a短加nSgr鮒Sdesくわ$

memわmくわ§ rqg叩S,, (Estudos e pareceres de direito p心blico -

Revista dos Tribunais, 1.988, V. 10).
“Os Conselhos organizam-Se POrque a SOCiedade necessita de

um ongao que a defenda, impedindo o mau exerefoio pr。fissional, n都o

S6 dos leigos inabilitados, COmO dos habilitados sem 6tica” (FARIA

J血ⅦOR, JoあLeao de. Revista dos Thibunais, V.475, P.217I219)

Assim, Para O eXerCfcio profissional, O Bibliotec各rio deve

requerer o registro no Conselho, ficando sujeito ao pagamento de

anuidade. O pagamento 6 obrigat6rio, COnStituindo esp6cie de

tributo que n訊o pode ser confundido com as taxas pagas as

AssoclaeOeS e Sindicatos que prestam servleOS aO PrOfissional.

A falta do competente registro ou pagamento da anuidade

CaraCteriza exercicio ilegal da profissfb, POdendo gerar a16m das

Penalidades previstas no at.38 da Lei 9.674/98 e na nova Resolu辞O
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〇五ent各-lo.
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not昨cado que融o eJrerCeu a Pr擁ssdo, qp6s a concessdo dd
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Resposta: “ A Resolu辞o CFB 406/93 6 clara ao dispor que o
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O pedido de cancelamento 6 definitivo; impede que o profis-
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ROSE」t4AR Y SIL VESTRE
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Artigo
 

DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL DO BIBLIOTECÁRIO

“Liberdade é conquista constante”

(José Afonso da Silva, Curso de Direito Constitucional Positivo, 16º ed.p.235)

A liberdade de ação decorre do disposto no art.5', II da Cons-

tituição Federal, segundo o qualninguém será obrigado afazer ou

deixar defazer alguma coisa senão em virtude de lei. Assim o que

denominamosliberdade de ação profissional é um direito individual,

não de conteúdo social, mas de escolha de trabalho, de ofício e de

profissão.

Quando a Constituição Federal em seu art.5', XIII, dispõe sobre a

liberdadedo exercício de qualquertrabalho,ofício, profissão ou atividade

econômica, confere competência à União legislar sobre as “condições”

para o exercício das profissões (art. e art.170, parágrafo único).

Ao Conselho Federal de Biblioteconomia foi dada a competência

para orientar, supervisionare disciplinar o exercício da profissão de

Bibliotecário. Ao Conselho Regional de Biblioteconomia coube a

fiscalização do exercício profissional e a puniçãoàs infrações contidas

na legislação.

Neste sentido, cumpre ressaltar que os ConselhosProfissionais

têm papel importante na sociedade, uma vez que competentes para

fiscalizar o exercício profissional e pautados nos princípios da

dignidade humanae valoressociais, previstos na CF (art.1 Ile IV),

vinculam a atividade profissional à inscrição e registro nos

Conselhos, objetivando especialmente aproteção da coletividade.

Hely Lopes Merelles, ensina que “a inscrição legitima o

exercícioprofissional, submetendo o inscrito à regras de conduta,

sujeitando-o à uma responsabilidade administrativa (paralela à

responsabilidadecivil e à penal), por eventuais transgressões das

mencionadas regras” (Estudos e pareceres de direito público —

Revista dos Tribunais, 1.988, v.10).

“Os Conselhos organizam-se porque a sociedade necessita de

um órgão que a defenda, impedindo o mau exercício profissional, não

só dosleigosinabilitados, como dos habilitados sem ética” (FARIA

JÚNIOR,João Leão de. Revista dos Tribunais, v.475, p.217/219)

Assim, para o exercício profissional, o Bibliotecário deve

requerer o registro no Conselho, ficando sujeito ao pagamento de

anuidade. O pagamento é obrigatório, constituindo espécie de

tributo que não pode ser confundido com as taxas pagas às

Associações e Sindicatos que prestam serviços ao profissional.

A falta do competente registro ou pagamento da anuidade

caracteriza exercício ilegal da profissão, podendo gerar além das

penalidades previstas no art.38 da Lei 9.674/98 e na nova Resolução

CFB n.42, de 07/01/2002, que dispõe sobre o Código de Ética do

Profissional Bibliotecário, a inscrição dos débitos em dívida ativa e

posterior execução dos mesmos.

Importante ressaltar que o Conselho, comoentidade autárquica

(pessoa jurídica de direito público), tem o dever de cumprir a

legislação, cobrando as anuidades enquanto o profissional estiver

com registro ativo, para que o mesmo exerça a profissão.
Portanto, é fundamental que o profissional tenha consciência

de suas obrigações. Quando deixar de exercer a profissão, mesmo

que temporariamente, deve informar ao Conselho, consoante as

disposições contidas na Resolução CFB 406/93 que dispõe sobre a

licença, cancelamento e suspensão dor registro profissional, senão

vejamos:

nú CRBe8
1/2002

Art. 1º - Toda a Pessoa Física ou Jurídica,

devidamente registrada perante os Conselhos

Regionais de Biblioteconomia, poderá requerer,

perante o seu respectivo Conselho Regional, a

licença ou o cancelamento de seu registro pro-

fissional.

$17º- Tanto a licença como o cancelamento de

registro profissional só serão concedidos para o

profissional devidamente inscrito no respectivo

Conselho que estiver em dia com todas as suas

obrigações e que não esteja em andamento nenhum

processo ético disciplinar.

Toda alteração de endereço também deve ser comunicada ao

Conselho para que possamos ter sempre um canal aberto de

informações. Se você tem dúvidas sobre a legislação ou tramitação

de processos, encaminhe-as ao Conselho. Teremos satisfação em

orientá-lo.

DÚVIDAS FREQUENTES

1) Aposentadoria: O Bibliotecário se aposenta. Nãosolicita o

cancelamento de seu registro no CRB, pretende comprovar quando

notificado que não exerceu a profissão, após a concessão da

aposentadoria. Pode ter os débitos anistiados?

Resposta: “ A Resolução CFB 406/93 é clara ao dispor que o

profissional que não mais exercer a profissão deve requerer o

cancelamento de registro. Após o deferimento do pedido e

comunicação do mesmo estará desobrigado a pagar anuidades.

Portanto, o pagamento das anuidades é obrigatório enquanto o

Bibliotecário estiver registrado. O CRB/8 não tem competência

legal para anistiar débitos.

2) Quala diferençaentre afastamento e cancelamentode registro?

Resposta: O afastamento é a concessão temporária de licença

ao profissional que a pleiteia por um período determinado, de no

máximo dois anos, sendo facultada a renovação. Durante o período

de licença, o profissional deverá, anualmente, entre os meses de

Janeiro a março, comprovar o afastamento das atividades inerentes

ao Bibliotecário. Encerrado o prazo da licença e não havendo

manifestação do interessado, o registro profissional estará

novamente em vigor, sendo devida a anuidade, a partir do

primeiro dia útil subsequente ao vencimento.

O pedido de cancelamento é definitivo; impede que o profis-

sional exerça as suas atividades. Põe fim à obrigação perante o

Conselho. O interessado que retornar às funções poderá requerer

a reintegração. (Resolução CFB 406/93 e Ato Resolução CFB

n.41/2002).

ROSEMARYSILVESTRE
é assessora jurídica do CRB/8
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CanceIamento do Registro:
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551 8; Ana "lereza de OIiveira Santos CRB-
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4563; Leiko Harada Garcia CRB-8I1 787;

Luci Bea南z Malagoni Pastore CRB-8/1 242;

M各rcia Negrao dos Reis Carvalho CRB-8/

2686; Marcos Correia de Almeida CRB-8/

4354 ; Maria Aiice de Oliveira Ba心OSa CRB-

8/6071 ; Maria Ang61ica Santos Cichielo

CRB-816054; Maria Aparecida Mendes

CRB-8131 30; Maria Apparecida de Me=o
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Gonzaiez de Meio CRB-811263; Maria
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Aimeida Pina CRB-8伯937; Maria Thereza
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nha Luporini Breveglieri CRB-8/3547; Mary
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Mioka Sugai CRB-811 646; Mirian Carmen

Rodrigues Lec価o CRB-8/3062; Miyoko
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Carmen SyIvia Arantes LeaI Aguiar CRB-

8/1 70; Estela Maria Pa舶CRB-8俊475; Everty

AIves Caetano Ferreira CRB-8伯1 64; Lydia
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Lima CRB-8伯577; Eduardo Jose de Jesus
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Kawara CRB-8/6528; Leda Maria AIves de

Sousa CRB-8/651 7; Leia Carmen Cassoni

CRB-8伯600; Leonor Sanae Oba Ueda CRB-

8伯583; L輔an Aparecida Cameiro CRB-8I
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Maroia Massako Inoue CRB-8伯542; M各rcia

Rodrigues Ramos 「もrres CRB-8I6560;

Marco Antonio de Lima CRB-8/6508;

Margarete Rose Podrigues CRB-816481 ;

Maria Cristina PaIhares ¥falencia CRB-8/

6485; Maria de Naza「e de Fatima CRB-81

6473; Maria Helena BarsanelIi Ce=a CRB-8/

651 5; Maria Ligya Cardoso Kopke Santos -

CRB-8伯593; Maria L細a Podrigues CRB81

6514; Maria Pauia Costa H. 1araiham CRB-

8伯548; Maria RaqueI D. C. Carvalho CRB-

816586; Maria Leresa Leis CRB-8/6547;

Marilda Duran Lima CRB-8I6578; MariIia

PasquaIin de Campos Cruz CRB-8/6555;

Marisa Cristina Pereira Loboschi CRB-8/

6558; Marivaide Moacir Francelin CRB8/

6536; Marta Maria Pedroso lgno軸CRB-8/

6544; Meiri Dalva Verissima de Moraes CRB-

8伯574; Mirian巾5ixeira CRB -8伯546; Neide

de Meio Souza Venturini - CRB-816594;

Noeme Viana Timb6 CRB-816493; OdiIa

Carvalho Peis Duru CRB-816494; Pablo

Maroos Derqui CRB-8伯535; Renata Bellina

CRB-8/6484; Renata dos Santos Moreira

CRB-8伯549; Roberta Maroia Marson CRB-

8伯523; Rosa Maria Calea Gutierrez CRB-

8I6522; Rosa Maria SiIva Santos CRB-8/

6498; PosangeIa PauIa Moreira CRB-8I

6561 ; Pose Mary M. CRB8伯551 ; Roseane

PauIa Moreira CRB-8/6541 ; Roseli Apa-

recida de O=veira Souza CRB-8/6532;

Rosemeire de Fatima Ferreina Pinheiro

Costa CRB-8/6470; Roseneide de Jesus

Santana CRB8/6512; Posilene Maria de

Mendonea CRB-8/6595 ; Rute Aparecida

Figueiredo CRB-8/6495; Sandra Cristina

BrasiI SiIva CRB-8伯569; Sandra Regina de

Oliveira CRB-8伯570; Sandra Regina Isidoro

CRB-8/6552; Sheila Maria Barbosa CRB-8/

6471 ; Silvana Renata de Jesus Ribeiro C圃o

CRB-8伯592; SiMa Heiena D. Fiorini CRB-

8/6499; Simone Lopes Dias CRB-816545;

SirIene Aparecida Scavone CRB-816587;

Sueii da Silva CRB-8伯582; T合nia Zambini -

CRB-8I651 9; l七reSa Cristina de Oliveira

Santos Ara心jo CRB-8/6575; Vaidirene

Faccio CRB-816530; Vanda dos Santos

CRB-8伯538; Vera Lucia Vi=as Boas CRB-

8伯557; Zildinha de Lourdes Iori Aizza CRB-

8伯585;

CRB●8
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Cancelamento do Registro:

Ana Paula Ranita Luiz Magalhães CRB-83/
5518; Ana Tereza de Oliveira Santos CRB-

8/4329;Andréa Albertina Kanya Caselli
CRB-8/1347;Antonia Georgina de Britto

Lopes CRB-813883; Aparecida Aiko Aibe
CRB-8/3054;Aparecida Pintaudi CRB-8/
1631; Catharina Cristoforo CRB8/359;

Cecilia Nogueira CRB-8/5042; Célia Garcia
Leite Silva CRB-8/1832; Cristina Vítor
Ribeiro CRB-8/4678; Eliete Martins CRB-8/

4129; Elisabete Vital Guimarães CRB-8/

1696; Elka Cirene Pereira Butler CRB-8/
5345; EmikoTerada Vaz CRB-8/945; Fátima

Elisabete da Silva Almeida CRB-8/3019;
Francineia Delfino de Azevedo CRB-8/

2936; Guita Stern CRB-8/2097; Haila Lia

Nazareth CRB-8/4451; Irene Alves de

Assumpção Costa CRB-8/5585; Ivany
Alves Nogueira CRB8/4070;Jandyra Noe-

mia Borges CRB-8/3836; José PelegriniFilho
CRB-8/4390; Josefa Maria de Souza CRB-

8/3887; Jussara Gallão Abdalla CRB-8/
4563; Leiko Harada Garcia CRB-8/1787;

Luci Beatriz Malagoni Pastore CRB-8/1242;

Márcia Negrão dos Reis Carvalho CRB-8/

2686; Marcos Correia de Almeida CRB-8/
4354 ; Maria Alice de Oliveira Barbosa CRB-
8/6071; Maria Angélica Santos Cichielo

CRB-8/6054; Maria Aparecida Mendes
CRB-8/3130; Maria Apparecida de Mello
CRB-8/4606; Maria Cecilia Monteiro CRB-

8/830; Maria Cnstina Pereira Dias CRB-8/

980; Maria da Graça Ferrari Reis CRB-8/
2438; Maria das Dores Moraes Pinheiro

CRB-8/2156; Maria de Lourdes Tavares de
Almeida CRB-8/5962; Maria Eunice

Gonzalez de Melo CRB-8/1263; Maria
Helena Cintra de Oliveira CRB-8/265; Maria

Helena S. Louzada CRB-8/1844; Maria Ines

Corvino CRB8/4871; Maria Ivone Montag

CRB-8/560; Maria Iwanow CRB-8/2787;
Maria Lúcia Saldanha Vianna Prudêncio

CRB-8/5563; Maria Lúcia Wodewodtzky

CRB-8/820; Maria Lucy dos Santos Cruz

CRB8/5769; Maria Márcia da Encarnação
Mendonça CRB-8/4756; Maria Regina

Ribeiro de Souza CRB-8/1988; Maria Teresa
Almeida Pina CRB-8/3937; Maria Thereza

Botelho Padim CRB-8/202; Marilda Gon-
çalves Damasceno CRB-8/2310; Marilene

Azevedo Cruz Fernandes CRB-8/2192;
Marília Coronato Teixeira CRB-8/1618; Ma-

nha Luporini Breveglieri CRB-8/3547;Mary

Eliise Benedita Kaeriyama CRB-8/3410;

Mioka Sugai CRB-8/1646; Mirian Carmen
Rodrigues Lecínio CRB-8/3062; Miyoko
Yanagimori Kan CRB-8/1085; Neusa Marisa

de B. Gurpilhares CRB-8/2424; Priscila Zioni
Ferretti CRB-8/760; Regina Célia Lanzoni

CRB-8/4757; Rute Giacomo CRB-8/1843;

Selene Freitas de Melo CRB-8/3331;

Shigueko Hashimoto CRB-8/1128; Silvania
Alice Maragno CRB-8/5648; Simone Angela

Faleiro V. Geleuken CRB-8/5951; Sonia
Corrêa da Rocha CRB-8/13; Sônia Maria

Schimidt CRB-8/981; Valéna Berger Ro-

drigues CRB-8/3728; Vera Claudia Kan-
torowicz Buck CRB-8/5738; Vera Regina
Miranda P. de Barros CRB-8/1370; Vera S.
H. Kalkevicius CRB-8/2577; Walmary de

Faria CRB-8/1422; Yone Maria de O. Paiva

CRB-8/3095.

Afastamento:

Adriana Laragnoite Ribas CRB-8/5767;

Carmen Sylvia Arantes Leal Aguiar CRB-

8/170; Estela Maria Patti CRB-8/2475; Everly
Alves CaetanoFerreira CRB-8/6164; Lydia

Bayer CRB-8/5394; Márcia Duschitz Segato

CRB-8/5020; Maria Christina de Almeida
Nogueira CRB-8/888; Maria IsabelViveiros
da Rocha CRB-8/1211; Marli Nunes - CRB-

8/5640; Nilce Teresinha Puga Nass CRB-8/
3627; Rosaly Lourdes Picca CRB-8/2808;

Valdiley Maria Silva CRB-8/6305

Registro Definitivo:

Adriana Márcia Guilherme de Azevedo

CRB-8/6584; Ailton Levindo de Oliveira
CRB-8/6472; Alessandra Atti CRB-8/6568;

Alessandra Fantone CRB-8/6533; Aline de

A. Fereira CRB-8/6475; Amanda Pedroso

Cárdia CRB-8/6591; Ana Aparecida Pires
CRB-8/6563; Ana Lúcia M. Reis CRB-8/
6554; Andréa E. Favre Meroni CRB-8/6482;

Andréa Godoy Herrera CRB-8/6589;

Angela Maria Soares de Lima CRB-8/6520;
Angela Marques da Silva CRB-8/6467;

Antonieta Santana Rocha CRB-8/6540;

Aparecida Stradiotto Mendes CRB-8/6553;
Carla Maria Karkoskí CRB-8/6492; Carolina
Médici Salem Del Fabro CRB-8/6579; Celia

Satomi Uehara CRB-8/6373; Cristiane de
Oliveira Domingues CRB-8/6398; Deise

Maria Antonio CRB-8/6581; Denilson Apa-

recido Ortiz CRB-8/6537; Denise Mancera

Salgado CRB-8/6601; Donizete Caetano
Lima CRB-8/6577; Eduardo Jose de Jesus

Conceição CRB-8/6590; Elaine Regina
Donadel CRB-8/6501; Eliane Silva Pestana

CRB-8/6511; Elisabete Estevan Alves CRB-

8/6525; Elisângela Soares CRB-8/6565;
Elza Maria de NóbregaV. Diegues CRB-8/

6479; Fabiana Gênova Fenerich CRB-8/
6487; Fátima Andrade Campos CRB-8/

6596; Flavia Sheila Tamborra CRB-8/6496;
Graziela Venturini CRB8/6576; lonara de

Paula Cabral Silva CRB-8/6566; Irani França
da Silva CRB-8/6550; Jane Galdino de

Oliveira CRB-8/6571 ;Joana Bernadete de

Processos

Campos CRB-8/6567; Karina Harumi

iwashita CRB8/6539; Kátia Soprani Ferreira

Rodrigues CRB-8/6562; Laura Kiyoko

Kawara CRB-8/6528; Leda Maria Alves de
Sousa CRB-8/6517; Leia Carmen Cassoni
CRB-8/6600; LeonorSanae Oba Ueda CRB-

8/6583; Lílian Aparecida Carneiro CRB-8/
6474; Liz Mara GnannBettito CRB-8/6588;

Luis Fernando Cardona Cardona CRB-8/

6529; Luiz Claudio Bezerra Costa CRB-8/
6572; Luiz Guilherme Martins CRB-8/6534;
Mara Angélica Pedrochi CRB-8/6556;

Márcia Maria de Moura Ribeiro CRB8/6521;

Márcia Massako Inoue CRB-8/6542; Márcia
Rodrigues Ramos Torres CRB-8/6560;

Marco Antonio de Lima CRB-8/6508;

Margarete Rose Rodrigues CRB-8/6481;
Maria Cristina Palhares Valencia CRB-8/

6485; Maria de Nazaré de Fátima CRB-8/

6473; Maria Helena Barsanelli Cella CRB-8/
6515; Maria Ligya Cardoso Kopke Santos -

CRB-8/6593; Maria Lúcia Rodrigues CRB8/
6514; Maria Paula Costa H. laralham CRB-
8/6548; Maria Raquel D. C. Carvalho CRB-

8/6586; Maria Teresa Leis CRB-8/6547;

Marilda Duran Lima CRB-8/6578; Marilia

Pasqualin de Campos Cruz CRB-8/6555;
Marisa Cristina Pereira Loboschi CRB-8/

6558; Marivalde Moacir Francelin CRB8/

6536; Marta Maria Pedroso Ignotti CRB-8/

6544; Meiri Dalva Verissima de Moraes CRB-

8/6574; Mirian Teixeira CRB -8/6546; Neide

de Meio Souza Venturini — CRB-8/6594;

Noeme Viana Timbó CRB-8/6493; Odila
Carvalho Reis Duru CRB-8/6494; Pablo

Marcos Derqui CRB-8/6535; Renata Bellina

CRB-8/6484; Renata dos Santos Moreira
CRB-8/6549; Roberta Márcia Marson CRB-

8/6523; Rosa Maria Calça Gutierrez CRB-

8/6522; Rosa Maria Silva Santos CRB-8/
6498; Rosângela Paula Moreira CRB-8/

6561; Rose Mary M. CRB8/6551; Roseane

Paula Moreira CRB-8/6541; Roseli Apa-
recida de Oliveira Souza CRB-8/6532;

Rosemeire de Fátima Ferreina Pinheiro

Costa CRB-8/6470; Roseneide de Jesus
Santana CRB8/6512; Rosilene Maria de

Mendonça CRB-8/6595 ; Rute Aparecida
Figueiredo CRB-8/6495; Sandra Cristina

Brasil Silva CRB-8/6569; Sandra Regina de

Oliveira CRB-8/6570; Sandra Regina Isidoro

CRB-8/6552; Sheila Maria Barbosa CRB-8/
6471; Silvana Renata de Jesus Ribeiro Cirilo

CRB-8/6592; Silvia Helena D.Fiorini CRB-

8/6499; Simone Lopes Dias CRB-8/6545;
Sirlene Aparecida Scavone CRB-8/6587;

Sueli da Silva CRB-8/6582; Tânia Zambini-
CRB-8/6519; Teresa Cristina de Oliveira

Santos Araújo CRB-8/6575; Valdirene

Faccio CRB-8/6530; Vanda dos Santos
CRB-8/6538; Vera Lucia Villas Boas CRB-

8/6557; Zildinha de Lourdes lori Aizza CRB-
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Processos

insc「Ieao e Registro de Empresa:

Assessoria e Pepresentae6es山da. CRB-

8伯00.041 ; “fecSerNet ConsuItoria,

丁十ansferencia:

Berenice Gomes da Silva CRB-8/6510;

CIeudenice Machado Poivoa CRB-8伯509;

Maroia Betania da Costa Silva CRB-8伯21 0;

Maria leresinha Maia Leime CRB-8/5948;

Roseii GoneaIves da SiIva Amadeu CRB-8/

5949; Silvana Regina Ma巾ns CRB-8伯209;

SteIa Marisa Coelho T dos Santos CRB-8/

5234; SueIi Ferreira J心Iio de OIiveira CRB-

8/2380; Wagner Lopes da Siiva CRB-8/

6580.

巾ansferencia para o CRB-8:

DecI6ia Maria FaganeiIo CRB-8伯527;

Renovaeao do Registro Provis6rio:

Ana Lucia Tribio=i CRB-8/1 08/99; EIaine

Aparecida de Lima CRB-81054/99; EIiana

Aparecida Be巾n CRB-8I71/98; Karina

Manfri Froner CRB-8/1 40佗000; Noel Pauio

Damasceno CRB-8/072/2000; SiIveIene

Pegoraro Lamon CRB-8竹61 3; Sonia Begina

da Silva Petrosink CRB-8/1 33佗000; Tatiana

Gazz(州i Biunessa CRB-8ro46/99.

CanceIamento por faIecimento:

Djalma Duarte da Silva CRB-8/5305; LeiIa

Garcia Esteia AnguIo CRB-812101

〈falecimento 1 992〉; MadaIena de Cassia

Ciani de AImeida CRB-8伯1 5;

Averbaeao :

Adriana Menezes de Camargo Couto CRB-

8/6165; Luciane Druzian CRB-8/6028;

Simone Angela FaIeiro ¥fan Geleuken CRB-

8侶951 ; Suzi Maria Jose HoneI CRB-8胸583;

Rei nteg raeao :

Ana L心cia Pereira dos Santos CRB-8侶650;

Lourdes Baxmam Szabo CRB-8/3479;

M各rcia Bet含nia da Costa Silva CRB-8伯21 0;

Maria Beatriz Minervino CRB-8佗454; Maria

SiIvia Rosa CRB-8/41 33; M6nica de Castro

Faria CRB-8/1 872; Posangela Maria Moreira

Kavanani CRB-813661 ; Sueli BrancaIhao

Granato CRB-8竹386.

CanceIamento por falecimento:

Maria Aparecida de Ange10 Oliveira CRB-

8伯O2; Maria Thereza Nonato Petrilli CRB-

8/894; Regina Maria Sette de Moraes

CRB一針1 71 ;

Cancelamento de Offoio:

Viviane Ghiokas CRB-8/3455

lnscrieao e Registro Provis6rio:

Adriana Bueno BaIsani CRB-811 3812001 ;

Adriane Aparecida do Nascimento CRB-8/

1 1 3/2001 ; Alessandra Aionso Pinto CRB-

8/075佗001 ; Aiessandra AngeIim da Siiva

CRB-8/058I2000; AIexandre Masson

Maroldi CRB-8/200/2001 ; AIice Horiuchi

CRB-8IO97I2001 ; Ana山cia Gaidino de

Carvaiho CRB-8佗2舵001 ; Angela Savana

Minatel CRB-8伯64佗00 1 ; Antonieta Ar田da

de Barros CRB-8I199/2001 ; Aparecida

Rosana B. de G. Oriani CRB-8I183佗001 ;

Cassia Moura Pibeiro da SiIva CRB-8ro86/

2001 ; Catia Virg緬a Coque CRB-8/110/

2001 ; Claudia Regina Dias CRB-8/1 20俊001 ;

Cristina de Lourdes Marques BoIanho CRB-

8111 0佗000; Daniela Paulino Cruz CRB-8/

205俊001 ; Daniela Regina Vieira CRB"8ro85/

2001 ; Denise DaIves Prego CRB-8I128/

2001 ; Edilson Goneaives de OIiveira CRB-

8佗31/2001 ; EIaine Regina DonadeI CRB8/

073/98; Eleonor Silvia Matos Gomes CRB-

81181/2001 ; Erica Cristina de Carvalho

CRB8I1 85佗001 ; Erika EIisa Boera CRB-8/

204/2001 ; Erinalva da Concei辞o Batista

CRB-8ro88佗001 ; Eunice Neves de Sousa

CRB-8/1 46佗001 ; Fabio Luciano de Moura

CRB-8佗34佗001 ; Fatima Andrade Campos

CRB-8/089/2001 ; Femanda Barreiros de

Rezende CRB-8/1 43/2001 ; Fiavia MignoIo

dos Santos CRB-8A228佗001 ; Gabriel dos

Santos Aicaide CRB-8/1 5612000; GiImar

Santana da Silva CRB-8/1 74佗001 ; GIaucia

EIaine Damasio CRB-81224/2001 ; G16ria

Caitano Poze軸CRB-8ro77佗001 ; Gracieie

Marin CRB-8I1 9612001 ; Gustavo Correa

Barreto CRB8/1 42/2001 ; Iraneiva Rocha

Quinino Barros CRB-8/23612001 ; Irene

Goes Correa CRB-8/1 47佗001 ; Joao Batista

de OIiveira Souza CRB-8/1 88佗001 ; Joao

de Pontes J心nior CRB-8/1 67/2001 ; Juiiana

Aguiar AIves CRB-81223/2001 ; Karine

Kobor da Siiva CRB-8118212001 ; Ke=y

Cristina da Siiva CRB811 31/2001 ; Ketieen

Josiani Godoy CRB-8121812001; Leia

Camen Cassoni CRB-8ro95佗001 ; Luciana

Aparecida Brasil Martinez CRB-8/1 841

2001 ; Luciana Ma巾nez Barraies CRB-8I

1 40佗001 ; Luciana PauIa de AImeida CRB-

811 3612001 ; Luciana Pizzani CRB-8/1 58I

2001 ; Luiz Femando C. do EvangeIho CRB-

8/1 08佗001 ; Maith Martins de Oiiveira CRB-

8/15112001 ; Marceio Poberto Dozena

CRB-8/076/98; Marcia da Silva Santos

CRB-8佗29/2001 ; Mまroia Regina da SiIva

CRB-8/1 69A2001 ; Maroos Antonio de Lima

CRB-8/036佗000; Maroos Roberto Pereira

de Souza CRB-8ro78A2001 ; Maroos Rog6rio

Beれuzo CRB-811 1 4A2001 ; Mania Ang6Iica

BeraIdo CRB-8/1 56A2001 ; Maria Aparecida

da SiIva CRB-81232/2001 ; Mania Cana

Pasco慣e Freitas CRB-8/1 70A2001 ; Maria de

Fatima dos Santos CRB-8佗38佗001 ; Maria

Heiena SegnoreIIi CRB-8/1 1 2/2001 ; Maria

Isabei U. Sita CRB-8/17112001 ; MariaZ. de

Vasconcelos Esc6rcio CRB8/120/99;

Monica da SiIva Santos CRB-8/1 30佗001 ;

Olavo Femandes MacieI CRB-8佗30/2001 ;

OIga Lima da Silva CRB-8/1 77/2001;

Patnicia de SまLoschiavo CRB-8佗25佗001 ;

Patricia Martins Costanti CRB-8/1 76佗001 ;

Perla Maris Kra什CRB811 87/2001 ; Priscila

Caria de Souza Rossi Posas CRB-8/1 61/

2001 ; Prisc=a Loureiro da Cruz Femandes

CRB-8/1 59A2001 ; PeginaIdo Gabriel CRB-

81203/2001 ; Renata CarIa de Medeiros

Esteves CRB-8/099/2001 ; Renata Cristina

Xavier CRB-8/166/2001 ; Rosana Apa-

recida Martins CRB-8/087/2001 ; Rosana

Cheirici CRB-8/1 98/2001 ; RosangeIa Maト

COnatO Trevisan CRB-8/098/2001 ; Roseli

Aparecida lsmael Matias CRB-8/1 73佗001 ;

Rosenir Figueiredo Santana CRB-8/1 07I

2001 ; Sandra Aparecida Pereira CRB-8I

O84/2001; Sandra de Fatima Castilho

Goulart CRB-8/193佗001 ; Shirlene Apa-

recida G. Ferreira da S. Pe軸an CRB-8/1 60/

2001 ; Simone Silva Guedes Siqueira CRB-

8/175/2001 ; Sylvia Lia Grespan Neves

CRB-8/21 9/2001 ; “fania Cristina “feixeira

CRB-8I1 78/2001 ; “farciana de Souza Bar-

bosa CRB-8I1 6212001 ; ¥fanda de F各tima

Fulgencio de Oliveira CRB-8/079/2001 ;

¥fanessa Donizete Guimar尋es CRB-8A208/

2001 ; vangri de OIiveira Camargo CRB-8/

1 1 5佗001 ; Vivian Luciane de Moraes CRB-

8/1 32A2001 ; ¥faldirene Alessandra Calmon

Mendes CRB-8/1 68佗001.
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Processos

Inscrição e Registro de Empresa:

Assessoria e Representações Ltda. CRB-

8/300.041; TecSerNet Consultoria,

Transferência:

Berenice Gomes da Silva CRB-8/6510;

Cleudenice Machado Polvoa CRB-8/6509;

Márcia Betania da Costa Silva CRB-8/6210;

Maria Teresinha Maia Leime CRB-8/5948;

Roseli Gonçalves da Silva Amadeu CRB-8/

5949; Silvana Regina Martins CRB-8/6209;

Stela Marisa Coelho T. dos Santos CRB-8/

5234; Sueli Ferreira Júlio de Oliveira CRB-

8/2380; Wagner Lopes da Silva CRB-8/

6580.

Transferência para o CRB-8:

Decléia Maria Faganello CRB-8/6527;

Renovação do Registro Provisório:

Ana Lucia Tribiolli CRB-8/108/99; Elaine

Aparecida de Lima CRB-8/054/99; Eliana

Aparecida Bertin CRB-8/71/98; Karina

Manfri Froner CRB-8/140/2000; Noel Paulo

Damasceno CRB-8/072/2000; Silvelene

Pegoraro Lamon CRB-8/4613; Sonia Regina

da Silva Petrosink CRB-8/133/2000;Tatiana

Gazzotti Biunessa CRB-8/046/99.

Cancelamento por falecimento:

Djalma Duarte da Silva CRB-8/5305; Leila

Garcia Estela Ângulo CRB-8/2101
(falecimento 1992); Madalena de Cássia

Ciani de Almeida CRB-8/915;

Averbação:

Adriana Menezes de Camargo Couto CRB-

8/6165; Luciane Druzian CRB-8/6028;

Simone Angela Faleiro Van Geleuken CRB-

8/5951; Suzi Maria José Honel CRB-8/4583;

Reintegração:

Ana Lúcia Pereira dos Santos CRB-8/5650;

Lourdes Baxmann Szabo CRB-8/3479;

Márcia Betânia da Costa Silva CRB-8/6210;

Maria Beatriz Minervino CRB-8/2454; Maria

Silvia Rosa CRB-8/4133; Mônica de Castro

Faria CRB-8/1872; Rosangela Maria Moreira

Kavanani CRB-8/3661; Sueli Brancalhão

Granato CRB-8/4386.

Cancelamento por falecimento:

Maria Aparecida de Angelo Oliveira CRB-

8/602; Maria Thereza Nonato Petrilli CRB-

8/894; Regina Maria Sette de Moraes

CRB-8/171;

Cancelamento de Ofício:

Viviane Ghiokas CRB-8/3455

Inscrição e Registro Provisório:

Adriana Bueno Balsani CRB-8/138/2001;

Adriane Aparecida do Nascimento CRB-8/

113/2001; Alessandra Alonso Pinto CRB-

8/075/2001; Alessandra Angelim da Silva

CRB-8/058/2000; Alexandre Masson

Maroldi CRB-8/200/2001; Alice Horiuchi

CRB-8/097/2001; Ana Lúcia Galdino de

Carvalho CRB-8/220/2001; Angela Savana

Minatel CRB-8/064/200 1; Antonieta Arruda

de Barros CRB-8/199/2001; Aparecida

Rosana B. de G. Oriani CRB-8/183/2001;

Cássia Moura Ribeiro da Silva CRB-8/086/

2001; Catia Virgínia Coque CRB-8/110/

2001; Claudia Regina Dias CRB-8/120/2001;

Cristina de Lourdes Marques Bolanho CRB-

8/110/2000; Daniela Paulino Cruz CRB-8/

205/2001; Daniela Regina Vieira CRB-8/085/

2001; Denise Dalves Prego CRB-8/128/

2001; Edilson Gonçalves de Oliveira CRB-

8/231/2001; Elaine Regina Donadel CRB8/

073/98; EleonorSilvia Matos Gomes CRB-

8/181/2001; Erica Cristina de Carvalho

CRB8/185/2001; Erika Elisa Boera CRB-8/

204/2001; Erinalva da Conceição Batista

CRB-8/088/2001; Eunice Neves de Sousa

CRB-8/146/2001; Fabio Luciano de Moura

CRB-8/234/2001; Fátima Andrade Campos

CRB-8/089/2001; Fernanda Barreiros de
Rezende CRB-8/143/2001; Flavia Mignolo

dos Santos CRB-8/228/2001; Gabriel dos

Santos Alcaide CRB-8/156/2000; Gilmar

Santana da Silva CRB-8/174/2001; Gláucia

Elaine Damasio CRB-8/224/2001; Glória

Caitano Rozetti CRB-8/077/2001; Graciele

Marin CRB-8/196/2001; Gustavo Correa

Barreto CRB8/142/2001; Iraneiva Rocha

Quinino Barros CRB-8/236/2001; Irene

Goes Correa CRB-8/147/2001; João Batista

de Oliveira Souza CRB-8/1 88/2001; João

de Pontes Júnior CRB-8/167/2001; Juliana

Aguiar Alves CRB-8/223/2001; Karine

Kobor da Silva CRB-8/182/2001; Kelly

Cristina da Silva CRB8/131/2001; Ketleen

Josiani Godoy CRB-8/218/2001; Leia

Carmen Cassoni CRB-8/095/2001; Luciana

Aparecida Brasil Martinez CRB-8/184/

2001; Luciana Martinez Barrales CRB-8/

140/2001; Luciana Paula de Almeida CRB-

8/136/2001; Luciana Pizzani CRB-8/158/

2001; Luiz Fernando C. do Evangelho CRB-

8/108/2001; Maith Martins de Oliveira CRB-

8/151/2001; Marcelo Roberto Dozena

CRB-8/076/98; Marcia da Silva Santos

CRB-8/229/2001; Márcia Regina da Silva

CRB-8/169/2001; Marcos Antonio de Lima

CRB-8/036/2000; Marcos Roberto Pereira

de Souza CRB-8/078/2001; Marcos Rogério

Bertuzo CRB-8/114/2001; Mania Angélica

Beraldo CRB-8/156/2001; Maria Aparecida

da Silva CRB-8/232/2001; Mania Cana

Pascotte Freitas CRB-8/170/2001; Maria de

Fatima dos Santos CRB-8/238/2001; Maria

Helena Segnorelli CRB-8/112/2001; Maria

Isabel U. Sita CRB-8/171/2001; Maria Z. de

Vasconcelos Escórcio CRB8/120/99;

Monica da Silva Santos CRB-8/130/2001;

Olavo Fernandes Maciel CRB-8/230/2001;

Olga Lima da Silva CRB-8/1 77/2001;

Patnicia de Sá Loschiavo CRB-8/225/2001;

Patricia Martins Costanti CRB-8/176/2001;

Perla Maris Kraft CRB8/187/2001; Priscila

Carla de Souza Rossi Rosas CRB-8/161/

2001; Priscila Loureiro da Cruz Fernandes

CRB-8/159/2001; Reginaldo Gabriel CRB-

8/203/2001; Renata Carla de Medeiros

Esteves CRB-8/099/2001; Renata Cristina

Xavier CRB-8/166/2001; Rosana Apa-

recida Martins CRB-8/087/2001; Rosana

Cheirici CRB-8/198/2001; Rosangela Mar-

conato Trevisan CRB-8/098/2001; Roseli

Aparecida Ismael Matias CRB-8/173/2001;

Rosenir Figueiredo Santana CRB-8/107/

2001; Sandra Aparecida Pereira CRB-8/

084/2001; Sandra de Fátima Castilho

Goulart CRB-8/193/2001; Shirlene Apa-

recida G. Ferreira da S.Pettian CRB-8/160/

2001; Simone Silva Guedes Siqueira CRB-

8/175/2001; Sylvia Lia Grespan Neves
CRB-8/219/2001; Tania Cristina Teixeira

CRB-8/178/2001; Tarciana de Souza Bar-

bosa CRB-8/162/2001; Vanda de Fátima

Fulgêncio de Oliveira CRB-8/079/2001;

Vanessa Donizete Guimarães CRB-8/208/

2001; Vangri de Oliveira Camargo CRB-8/

115/2001; Vivian Luciane de Moraes CRB-

8/132/2001; Valdirene Alessandra Calmon

Mendes CRB-8/168/2001.
 

Te?) Trzona


