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Victoria Hill relata as experiências de um dos maiores sistemas
de bibliotecas de Nova lorque (EUA). A Biblioteca Pública do Brooklyn
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REspioer

Da esquerdapara direita: Victoria Ruth Hill (Palestrante - NY), Ana Lúcia de Oliveira Brandão

(Biblioteca Monteiro Lobato), Rosa Maria A. Grillo Beretta (CRB-8), Márcia Rosetto (FEBAB),

Maria Cecília Rizzi (Palestrante - SP)

Dia do Bibliotecário Fiscalizar não épunir
Uma data de festa, mas também É a garantia do direito pleno

de muita informação do exercício profissional

Página 3 Página 10

“O analfabeto, principalmente, o que vive nas grandes cidades, sabe, mais do que

ninguém, qual a importância de saber ler e escrever, para a sua vida como um todo.

No entanto, não podemosalimentar a ilusão de que o fato de saber ler e escrever, por si

só, vá contribuir para alterar as condições de moradia, comida e mesmo de trabalho.”

(Paulo Freire)
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m primeiro lugar gostaria de agradecer a todos

que acreditaram e votaram em n6s. Agradecer a

Diretoria da 12a Gestdo pelo c#タOio e tranやarGncia

no proCesso de transifdo, e a Comissdo eleitoralpelo

CO準petGncia e isengao que tornaram este processo

eleitoral inquestiondvel.

Em e坤ecial gostaria de dar boas l,indds a todd a

equ車e dd nova Diretoria e aos novos Conselheiros,

des弓iar muita sorte a todos nbs por mais este des筋o

que, COm CerteZa, marCard essa etqpa de nossas vidds!

EujをIicito a todos por assim como eu, eStarem

di坤ostos a dedicar momentos tdo preciosos das nossas

Vidds, tdo atribuladas e con印rometidas com tmbalho,

〆milia e estudo, em prOl do crescimento e valorizafdo

da nossa pr(坊ssdo.

O que nos e坤era G muito trabalho e um mundo de

possibilidades que certamente se mu娩,licardo mais

ainda com tantas cabegas pensantes, re仰のivas e

iluminadds criando e agindb.

Criados pela Lei 4084 de 1962, OS Cbnselhos

Regionais de Biblioteconomia tGm por o勿etivos

bdsicos fscalZzar o exercicio da pr擁ssdo de

bibliotecdrio e contribuir para o qrimoramento da

drea e seus prQβssionais. E o nosso e劫vr印para

promover este呼rimoramento ndo terd limites・
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Palavra da Presidente 

“Quem teve a idéia de cortar o tempo emjatias,

a quese deu o nome de ano,foium indivíduogenial.
Industrializou a esperança,fazendo-afuncionar

no limite da exaustão.

Doze meses dãopara qualquerserhumano

se cansare entregar ospontos.

Aíentra o milagre da renovação e tudo começa outra vez,

com outro número e outra vontade de acreditar,

que daquipara diante vaiser diferente.”

 

CarlosDrummonddeAndrade

m primeiro lugar, gostaria de agradecer a todos Gostaria de reforçar mais uma vez as nossas

D que acreditaram e votaram em nós. Agradecer a propostas que, a partir de agora, transformam-se em

Diretoria da 12º Gestão pelo apoio e transparência compromissos que serão perseguidos até o seu total

no processo de transição, e a Comissão eleitoral pelo cumprimento.

competência e isenção que tornaram este processo Refletindo sobre as palavras do nosso querido Carlos
eleitoral inquestionável. Drummond, ondeele diz que “Aí entra o milagre da

Em especial gostaria de dar boas vindas a toda a renovação e tudo começa outra vez,

equipe da nova Diretoria e aos novos Conselheiros, e com outro número e outra vontade de acreditar, que

desejar muita sorte a todos nós por mais este desafio daqui para diante vai ser diferente”, nos deparamos

que, com certeza, marcará essa etapa de nossas vidas! com uma coincidência que espero nos traga muita

Eufelicito a todos por, assim como eu, estarem sorte ... Esta é a 13º gestão e o número 13 tem
dispostos a dedicar momentos tão preciosos das nossas representado para o país o número da esperança, da

vidas, tão atribuladas e comprometidas com trabalho, integração, da união pelo bem comum, e será com este

família e estudo, em prol do crescimento e valorização espírito de participação e luta que cumpriremos o

da nossa profissão. mandato que vocês nos creditaram.

O que nos espera é muito trabalho e um mundo de Agradecemos mais uma vez a todos pelosvotos e pela
possibilidades que certamente se multiplicarão mais confiança em nós depositada, e aproveitamos para

ainda com tantas cabeças pensantes, reflexivas e novamente convidá-los a participarem conosco desta

iluminadas criando e agindo. gestão unindo forças.

Criados pela Lei 4084 de 1962, os Conselhos Sabemos que a tarefa não será fácil, mas o que nos
Regionais de Biblioteconomia têm por objetivos norteia é a manutenção da nossa dignidade

básicos fiscalizar o exercício da profissão de profissional. Um forte abraço e um 2003 daqueles que

bibliotecário e contribuir para o aprimoramento da primeiro dão água na boca e depois deixam uma

área e seus profissionais. E o nosso esforço para saudade danada !
promover este aprimoramento não terá limites. Jeane dos Reis Passos

Expediente 
O Boletim do CRB/8 é uma publicação do Conselho Regional de Biblioteconomia — 8º Região — Rua Maracaju, 58 — Vila Mariana — CEP
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Comissões PERMANENTES: Comissão de Fiscalização do Exercício Profissional:Maria do Carmo €. Kersnowsky, Rogério Xavier Neves

e Cristiane Camizão Rokicki ; Comissão de Etica: Regina dos Anjos Fazioli, Rogério Xavier Neves, Marciana Leite Ribeiro; Comissão

de Tomada de Contas: Marcus Vinicius Rios de Macedo;

Comissões TemporárIAS: Divulgação e Marketing: Cristiane Camizão Rokicki; Marinete Costa da Silva; Ubirajara Dias de Melo; Alaíde

Ferreira Santos; Comissão de Modernização Administrativa: Rosa Maria Andrade G. Beretta; Marcus Vinicius Rios.

JORNALISTA RESPONSÁVEL: Pronução Grárica: Páginas & Letras Editora e Gráfica Ltda.

José Luiz Toni — MTb nº 19.992 | f Tels. (11) 6618-2461 — 6694-3449
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12　DE MARCO

come血o薗a写るo

0Dia do Bibliotec各rio, COmemO-rado em 12 de maxpo, foi lembrado

COm eXtenSa PrOgrama9aO que

incluiu debates e palestras sobre Ges-

tao do Conhecimento em v各rias cida-

des do Estado de S肴o Paulo, entre aS

quais CampmaS, Bauru, Santos,

Ribeir各o Preto e S各o Jos6 dos Cam-

POS, na iegi肴o do Vale do Paraiba.

Na cidade de S肴o Paulo, em

evento realizado no Centro de Con-

VenC6es Pomp6ia (aproveitanos pa-

ra agradecer o espa9O Cedido pela

Universidade Sao Camilo), a COme-

mora9aO COntOu COm COquetel e sor-

teios de bonecos bibliotec壷ios, 1i-

VrOS e aParelhos de purifica9各O de

ambiente (Super Ar). Alem disso, O

PrO宜ssional da infoma9fb p∂de de-

bater sobre os serv190S e PrQjetos

do CRB-8a, e teVe a Sua dispos19aO

estandes de produtos como softwa-

res para bibliotecas, importadores de

Peri6dicos, editoras e livraria.

Na Capital, a SOlenidade foi ini-

Ciada pela vice-Presidente do CRB-

8a, Rosa Maria Andrade Griuo Be-

retta・ Em seguida, a Palestrante

Maria Cecilia Rizzi, bibliotec各ria

P6s-graduada em gerencianento de

Sistemas de informa9あe consultora

em GED, apreSentOu Seu importante

trabalho na area de Gestあdo Co-

nhecimento. Como convidada inter-

nacional, Victoria Ruth HilI, biblio-

tec紅ia especializada em educa9訊o

infantil da Biblioteca-ramal Canasie,

no Brooklyn, Nova Iorque - EUA,

acompanhada da bibliotec壷ia Ana

L血cia de OIiveira Brand各o, da Bi葛

blioteca Monteiro Lobato, brindou

OS PrO宜ssionais da Capital com a pa-

1estra BIBLIOTECAS HM TEMPO

DE MUDANCA (v匂a a transcri9fb

integral da palestra na pagina 5).

琵‾‾畢「
Rokわ巌Apales祝江ema (わevento, “O Bibliotecdrio e a Ge掘0 (わCbnhecimento ’;

hi rea揚ada pela pa嵐tmnte R切vne Gbntow - Mお#e em αGncia da h之めmacdo

peわ」BJC77ECα ~ consultom em Ges露o虎h狗magdo e虎Cbnhecimento e

Docente em Cカ7TOS虎Eやecia揚aダaO e虎C沈rta Du71agaO.
1ヽ}

Ba〃r〃

Em Bauru o Dia db BibliotecdriojZ)i rea揚adb no Audit6rio ServifO de Biblioteca

e DocumentacdoみFdculdede虎Odbntologiaくね

L鳩P ds 19 horas. Abrimm a sole-

ni(ね(わos conselheiros db CRB-

8a Ubi型iara Dias de Melo e

Anna　雁ra Andrade, COm aS

presen印s de q,be〃eくわAss〃〃や-

f億o Fbnわs e dd Byり職Dra Mhrわ

FuわhくわLima NわtJarrO. A Pales-

tm sobre GCゆipr4みi(わpor Bea-

r履P拐he加o dd G〃れM料tran(ね

em Arte, Educafdo e Hおt6riaくね

Cwltum pela Uhiversidade Mdcken-

Zie・ A ganhadora do S!per Arjbi

αistine de O. Bertoncini.

FonJeSJ Bea‘rIZ
αbelle F’on夢e}, 〃レWレ…

jVovarrO e 4ma陶a 4ndrade
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Comemoração 

Dia do Bibliotecário, comemo-

rado em 12 de março,foi lembrado

com extensa programação que

incluiu debates e palestras sobre Ges-

tão do Conhecimento em várias cida-

des do Estado de São Paulo, entre as

quais Campinas, Bauru, Santos,

Ribeirão Preto e São José dos Cam-

pos,na região do Vale do Paraíba.

Na cidade de São Paulo, em

eventorealizado no Centro de Con-

venções Pompéia (aproveitamos pa-

ra agradecer o espaço cedido pela

Universidade São Camilo), a come-

moração contou com coquetel e sor-

teios de bonecos bibliotecários, li-

vros e aparelhos de purificação de

ambiente (Super Ar). Além disso, o

profissional da informação pôde de-

bater sobre os serviços e projetos

do CRB-8º, e teve à sua disposição

estandes de produtos como softwa-

res para bibliotecas, importadores de

periódicos, editoras e livraria.

Na Capital, a solenidade foi ini-

ciada pela vice-Presidente do CRB-

8º, Rosa Maria Andrade Grillo Be-

retta. Em seguida, a palestrante

Maria Cecília Rizzi, bibliotecária

Pós-graduada em gerenciamento de

sistemas de informação e consultora

em GED,apresentou seu importante

trabalho na área de Gestão do Co-

nhecimento. Como convidadainter-

nacional, Victoria Ruth Hill,biblio-

tecária especializada em educação

infantil da Biblioteca-ramal Carnasie,

no Brooklyn, Nova Iorque — EUA,

acompanhada da bibliotecária Ana

Lúcia de Oliveira Brandão, da Bi-

blioteca Monteiro Lobato, brindou

os profissionais da Capital com a pa-

lestra BIBLIOTECAS EMTEMPO

DE MUDANÇA(veja a transcrição

integral da palestra na página 5).
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lio Vicentini e Cristiane Camizão |
Rokicki. A palestra tema do evento, “O Bibliotecário e a Gestão do Conhecimento”,

foi realizada pela palestrante Rejane Gontow - Mestre em Ciência da Informação
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Docente em Cursos de Especialização e de Curta Duração.

Antonio Anastá o da Cruz

Bauru

Em Bauru o Dia do Bibliotecáriofoi realizado no Auditório Serviço de Biblioteca

e Documentação da Faculdade de Odontologia da

USP às 19 horas. Abriram a sole-

nidade os conselheiros do CRB-

8º Ubirajara Dias de Melo e

Anna Vera Andrade, com as

presenças de Cybelle de Assump- 25.

ção Fontes e da Prof" Drº Maria e

Fidela de Lima Navarro. A Pales-

tra sobre GCfoiproferidaporBea-

triz Pinheiro da Guia, Mestranda

em Arte, Educação e História da ES P o Guia,

Culturapela Universidade Macken- Cybelle Fontes, ploE

zie. A ganhadora do Super Ar foi Navarro é Anna Vera

Cristine de O. Bertoncini.

 

    

        
  Prof" Maria

CRBe8

1/2003

Comemoração 

Dia do Bibliotecário, comemo-

rado em 12 de março,foi lembrado

com extensa programação que

incluiu debates e palestras sobre Ges-

tão do Conhecimento em várias cida-

des do Estado de São Paulo, entre as

quais Campinas, Bauru, Santos,

Ribeirão Preto e São José dos Cam-

pos,na região do Vale do Paraíba.

Na cidade de São Paulo, em

eventorealizado no Centro de Con-

venções Pompéia (aproveitamos pa-

ra agradecer o espaço cedido pela

Universidade São Camilo), a come-

moração contou com coquetel e sor-

teios de bonecos bibliotecários, li-

vros e aparelhos de purificação de

ambiente (Super Ar). Além disso, o

profissional da informação pôde de-

bater sobre os serviços e projetos

do CRB-8º, e teve à sua disposição

estandes de produtos como softwa-

res para bibliotecas, importadores de

periódicos, editoras e livraria.

Na Capital, a solenidade foi ini-

ciada pela vice-Presidente do CRB-

8º, Rosa Maria Andrade Grillo Be-

retta. Em seguida, a palestrante

Maria Cecília Rizzi, bibliotecária

Pós-graduada em gerenciamento de

sistemas de informação e consultora

em GED,apresentou seu importante

trabalho na área de Gestão do Co-

nhecimento. Como convidadainter-

nacional, Victoria Ruth Hill,biblio-

tecária especializada em educação

infantil da Biblioteca-ramal Carnasie,

no Brooklyn, Nova Iorque — EUA,

acompanhada da bibliotecária Ana

Lúcia de Oliveira Brandão, da Bi-

blioteca Monteiro Lobato, brindou

os profissionais da Capital com a pa-

lestra BIBLIOTECAS EMTEMPO

DE MUDANÇA(veja a transcrição

integral da palestra na página 5).

   

   

  

  

  

  
  
  

Rosa Beretta, Amilcar e Daniela Cruz

Campinas
Em Campinas o Dia do Biblio-

tecário foi realizado na UNI-

CAMP, Cidade Universitária

“Zeferino Vaz Barão Geraldo”,

com início às 10 horas da ma-

nhã. Abriram a solenidade a Pre-

sidente do CRB-8ºJeanedosReis

Passos eos conselheiros LuizAtí- (E.
lio Vicentini e Cristiane Camizão |
Rokicki. A palestra tema do evento, “O Bibliotecário e a Gestão do Conhecimento”,

foi realizada pela palestrante Rejane Gontow - Mestre em Ciência da Informação

pelo IBICT/ECO/ UFRJ, consultora em Gestão de Informação e de Conhecimento e

Docente em Cursos de Especialização e de Curta Duração.

Antonio Anastá o da Cruz

Bauru

Em Bauru o Dia do Bibliotecáriofoi realizado no Auditório Serviço de Biblioteca

e Documentação da Faculdade de Odontologia da

USP às 19 horas. Abriram a sole-

nidade os conselheiros do CRB-

8º Ubirajara Dias de Melo e

Anna Vera Andrade, com as

presenças de Cybelle de Assump- 25.

ção Fontes e da Prof" Drº Maria e

Fidela de Lima Navarro. A Pales-

tra sobre GCfoiproferidaporBea-

triz Pinheiro da Guia, Mestranda

em Arte, Educação e História da ES P o Guia,

Culturapela Universidade Macken- Cybelle Fontes, ploE

zie. A ganhadora do Super Ar foi Navarro é Anna Vera

Cristine de O. Bertoncini.

 

    

        
  Prof" Maria

CRBe8

1/2003

Comemoração 

Dia do Bibliotecário, comemo-

rado em 12 de março,foi lembrado

com extensa programação que

incluiu debates e palestras sobre Ges-

tão do Conhecimento em várias cida-

des do Estado de São Paulo, entre as

quais Campinas, Bauru, Santos,

Ribeirão Preto e São José dos Cam-

pos,na região do Vale do Paraíba.

Na cidade de São Paulo, em

eventorealizado no Centro de Con-

venções Pompéia (aproveitamos pa-

ra agradecer o espaço cedido pela

Universidade São Camilo), a come-

moração contou com coquetel e sor-

teios de bonecos bibliotecários, li-

vros e aparelhos de purificação de

ambiente (Super Ar). Além disso, o

profissional da informação pôde de-

bater sobre os serviços e projetos

do CRB-8º, e teve à sua disposição

estandes de produtos como softwa-

res para bibliotecas, importadores de

periódicos, editoras e livraria.

Na Capital, a solenidade foi ini-

ciada pela vice-Presidente do CRB-

8º, Rosa Maria Andrade Grillo Be-

retta. Em seguida, a palestrante

Maria Cecília Rizzi, bibliotecária

Pós-graduada em gerenciamento de

sistemas de informação e consultora

em GED,apresentou seu importante

trabalho na área de Gestão do Co-

nhecimento. Como convidadainter-

nacional, Victoria Ruth Hill,biblio-

tecária especializada em educação

infantil da Biblioteca-ramal Carnasie,

no Brooklyn, Nova Iorque — EUA,

acompanhada da bibliotecária Ana

Lúcia de Oliveira Brandão, da Bi-

blioteca Monteiro Lobato, brindou

os profissionais da Capital com a pa-

lestra BIBLIOTECAS EMTEMPO

DE MUDANÇA(veja a transcrição

integral da palestra na página 5).

   

   

  

  

  

  
  
  

Rosa Beretta, Amilcar e Daniela Cruz

Campinas
Em Campinas o Dia do Biblio-

tecário foi realizado na UNI-

CAMP, Cidade Universitária

“Zeferino Vaz Barão Geraldo”,

com início às 10 horas da ma-

nhã. Abriram a solenidade a Pre-

sidente do CRB-8ºJeanedosReis

Passos eos conselheiros LuizAtí- (E.
lio Vicentini e Cristiane Camizão |
Rokicki. A palestra tema do evento, “O Bibliotecário e a Gestão do Conhecimento”,

foi realizada pela palestrante Rejane Gontow - Mestre em Ciência da Informação

pelo IBICT/ECO/ UFRJ, consultora em Gestão de Informação e de Conhecimento e

Docente em Cursos de Especialização e de Curta Duração.

Antonio Anastá o da Cruz

Bauru

Em Bauru o Dia do Bibliotecáriofoi realizado no Auditório Serviço de Biblioteca

e Documentação da Faculdade de Odontologia da

USP às 19 horas. Abriram a sole-

nidade os conselheiros do CRB-

8º Ubirajara Dias de Melo e

Anna Vera Andrade, com as

presenças de Cybelle de Assump- 25.

ção Fontes e da Prof" Drº Maria e

Fidela de Lima Navarro. A Pales-

tra sobre GCfoiproferidaporBea-

triz Pinheiro da Guia, Mestranda

em Arte, Educação e História da ES P o Guia,

Culturapela Universidade Macken- Cybelle Fontes, ploE

zie. A ganhadora do Super Ar foi Navarro é Anna Vera

Cristine de O. Bertoncini.

 

    

        
  Prof" Maria

CRBe8

1/2003



Come血orag各o

San tos

Nd Ba訪a(ね細ntista o el,entO /bi realZzado na UMP ds

19 horas, COm OS rpreSentanteS do CRB-8a M房ria do

Carmo Cardoso Kersnowsky, Enisete da Silva

M揚板q〃訪s e M協rO Ckbreわn. A palestra sobre GCjZ,i

nalizada pela e坤ecialista Regim dos AJ2jos Hzzio乃

Coordenadora da Biblioteca nrtwal do Governo do

Estado de Sdo Paulo, e岬eCialista em GerGncia de

Sistemas e Servi印s虎h加rmafdo e Coordenadora `ね

Comissdo de Etica da gestdo atual do CRB-8?

Ribeir侮o Preto

Em Ribei諦o P7etO b Dia d±) Bibliotecdrio f)i形alZzaくわna

Uhaerp - Uhiversidade de Ribeirdo Preto, ds 19 horas,

COm abertura da soleniddde realZzadd pelas conse脇eiras

αisdane Ckmj拓o Rokicki, Antonia 7brezinha M塙rcan-

hnわe Lo〃γ庇sくわSb堆a Mbmes. A palestm sob7e GCj2)i

malizada pela bibliotecdria R匂ane Gonto砂, M料tre em

CiGncia (ねh妙rmacdo pelo脇ICZ7ECα Lny Cbnsultora

em Gestdo de l加rmaCdo e de Conhecimento e Docente

em Cu砧os de Eやecializagdo e虎Curta Duracdo・

上場o hs〆めs Ck型pOS

Nb nele do Paraiba o evento /bi iniciado ds 14 horas,

no AVPE - hstituto Ndcional de Pesquisas Espaciais,

em鎚o JbsG dos Ca7npOS, COm OS COnSelheiros do CRB-

8a Mdrciam Leite Ribeiro e Rogd高o X加ier N料es・ A

palestra f)i realizada pelo PrQ庫ssor e Mestn h億o C

db Nゐscimenめ, meStrado em qualiddde pela UNIC4MP

e pr〆おso〆de Gerenciamento do Conhecimento na Pbs

Graduacdo do SEMC.

Agra虎cemos o qJO10 OO D訪くわBめ〃oわcdrio
●

PDF Brasil　　　　　　　　　　　　　　　　音BCM Com。 de Liv「os e Revistas Lt。

「七1, (11) 5052-7588 -WW,Pdf。COm,br l七l (11) 6971-0959 -WWW.ibcmiCOm"br

P丁看PubIica96es丁6cnicas EBSCO漢nformation Services
‾feI, (11) 3159-2535 - WWW,Pti"COm"br

Emesto Reichmann Distrib。 」ivros
‾tel, (11) 6198-2122 - WWW.erdl.com

Reichmann & Affonso Editores
‾fel。 (11) 6198-2122 - WWW,ra,inf,br

‾te」。 (11) 2224-0190 - WWW,ebsco"COm

Ex Libris - ‾fel. (11) 5533-5335

WWW。aleph500,COm,br

A音exandria - ‾fei, (11) 3112-1473 -

WWW。aIexandria.com,br

Microservice Lecno看ogia Digita看SA
"時1, (11) 3959-1200

WWW,microservicedigita看,COm.br

SuperAr

鴫i, (11) 4612-5000

WWW,SuPerar,COm,br

Contempory - 「もl, (21) 2221-8227

WWW,COntemPO「y,COm

CRB●8

1/2003

Comemoração
 

Santos
Na Baixada Santista o evento foi realizado na UNIP, às

19 horas, com os representantes do CRB-8º Maria do

Carmo Cardoso Kersnowsky, Enisete da Silva

Malaquias e Mauro Cabrelon. A palestra sobre GC foi

realizada pela especialista Regina dos Anjos Fazioli,

Coordenadora da Biblioteca Virtual do Governo do

Estado de São Paulo, especialista em Gerência de

Sistemas e Serviços de Informação e Coordenadora da

Comissão de Etica da gestão atual do CRB-8º.     

    

Neuza Maria R
odrigues Vicente

Ribeirão Preto
Em Ribeirão Preto o Dia do Bibliotecário foi realizado na

Unaerp - Universidade de Ribeirão Preto, às 19 horas,

com abertura da solenidade realizada pelas conselheiras

Cristiane Camizão Rokicki, Antonia Terezinha Marcan-

tonio e Lourdes de Souza Moraes. À palestra sobre GCfoi

realizada pela bibliotecária Rejane Gontow, Mestre em

Ciência da Informação pelo IBICT/ECO/ UFRJ, Consultora

em Gestão de Informação e de Conhecimento e Docente

em Cursos de Especialização e de Curta Duração.
     Vanda Lilian Lauande

São José dos Campos
No Vale do Paraíba o evento foi iniciado às 14 horas,

no INPE - Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais,

em São José dos Campos, com os conselheiros do CRB-

8º Marciana Leite Ribeiro e Rogério Xavier Neves. À

palestra foi realizada pelo Professor e Mestre João C.

do Nascimento, mestrado em qualidade pela UNICAMP

e professor de Gerenciamento do Conhecimento na Pós

Graduação do SENAC.Maria Tereza Smith
de Brito

 

Agradecemos o apoio ao Dia do Bibliotecário
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Bibliotecas em Tempo de Mudança
Victoria Ruth Hill*

Tradução: Ana Lúcia de Oliveira Brandão **

Diretora da área de Atendimento da Biblioteca-ramal Carnasie, no Brooklyn, Nova lorque (EUA),

Victoria Hill é bibliotecária especializada em educação infantil.

Abaixo, transcrevemos, na integra, a palestra por ela proferida em evento comemorativo ao

Dia do Bibliotecário, realizado em 12 de março no Centro de Convenções Pompéia, em São Paulo.

ocê ainda está em clima de carnaval? Eu passei

quatro noites muito divertidas no Rio de Janeiro. Mas

eu estoufelizpor estar com vocês hoje, e se vocêstiverem

a impressão de que eu ainda estou em clima deférias,

sem dúvida alguma, isso tem a ver com a temporada

passada no Rio de Janeiro.

Se você for como eu, e ainda estiver

encantado com a magia do carnaval, eu

espero que minhafala o traga sutilmente

de volta à realidade. Eu sou Victoria Ruth

Hill e estou vindo da Biblioteca Pública

do Brooklyn, da cidade de Nova lorque.

Eu sou diretora da área de atendimento.

Eu vim hoje para lhes contar como a

Biblioteca Pública do Brooklyn luta para

manter os fundos adequados para dar

conta da manutenção dos seusprogramas

de leitura, seus serviços e salários!

los a par sobre o sistema de bibliotecas

do Brooklyn. O sistema de bibliotecas do

Brooklyn é um dos três grandes sistemas da cidade de

Nova lorque. Os outros dois sistemas são o da Biblioteca

Pública de Nova lorque e o do distrito de bibliotecas

públicas do Queen's. Há cinco distritos na cidade de

Nova lorque. O sistema de bibliotecaspúblicas de Nova

Torque cobre Manhattan, Bronx e Staten Island. Os

sistemas do Brooklyn e Queen's cobrem, respectivamente,

seus distritos.

A Biblioteca Pública do Brookyn é o quinto maior

sistema de bibliotecas dos Estados Unidos. Foifundado

em 1897 e serve a dois milhões e meio de cidadãos. Nós

projetamosa biblioteca referencialsobreNegócios, dedicada

às áreas de Negócios e Investimentos, que provê o livre

acesso às estas informações. Nós também mantemos um

Centro Multilingue, com livros em mais de trinta idiomas.

Entre a biblioteca central e as ramais, nós temos

 

A frase que norteia a

missão da Biblioteca
Pública do Brooklyn é:

“Nós asseguramos a
preservação e
transmissão do

conhecimento histórico
e cultural da sociedade,

assim como provemos a
toda comunidade o
acesso gratuito às

informações ligadas à
Inicialmente eu gostaria de colocá- educação, entretenimento

e pesquisa.
 

mais de 800 computadores que permitem acesso grátis

à Internet para o nosso público.

A Biblioteca Pública do Brooklyn emprega 1.200

funcionários em tempo integral e 500 em meio período.

O sistema apresenta cingiienta e oito bibliotecas-ramais,

ou seja, você só tem de caminhar meia milha para

encontrar uma biblioteca, caso você more

no Brooklyn. Todas as ramais são perto

das paradas de ônibus e metrô, portanto

elas são de fácil acesso a todo cidadão.

O sistema é mantido pela Biblioteca

Central, que abriga mais de três milhões

de livros, revistas e outros materiais. À

maiorparte das exposições costumam ser

sediadas na Biblioteca Central.

A frase que norteia a missão da

Biblioteca Pública do Brooklyn é: “Nós

asseguramos a preservação e transmis-

são do conhecimento histórico e cultu-

ral da sociedade, assim como provemos

a toda comunidade do Brooklyn o

acesso gratuito às informações ligadas à educação,

entretenimento e pesquisa.

O sistema de bibliotecas públicas do Brooklyn é

grande, sua manutenção exige de nossa comunidade uma

boa quantia de dinheiro, mas toda a verba aplicada

resulta sempre em um excelente trabalho. O 11 de setem-

bro e a quebra da bolsa na cidade de Nova lorque torna-

ram escassos os investimentos nesta área. A biblioteca

depende 80% de verbas daprefeitura, sendo que os outros

10% advém do Estado de Nova lorque e do governo

federal. Os 10% restantes advém de outrasfontes, sobre

as quais eu comentarei mais adiante.

No ano passado, a biblioteca teve que lidar com

uma série de cortes em suas verbas advindas da pre-

feitura. Nós estamos trabalhando com apenas parte do

potencial dos bibliotecários, guardas de segurança

CRBe8
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e zeladoria. kso mSulta em bibliotecas menos linやas,

menos seguras, COm uma quantide虎menor de livros

novos e com um寂mero menor de bibliotecdrios que

precおam der conta dG uma carga de trabalho maior

Ckda biblioteca ramal estd mcebendo 3.000 1ivros a

menos ao ano, atualmente.

Mds veiamos o que acontece na biblioteca-ramal

para a qual eupresto servi印, a biblioteca de Carnasie,

em uma tarde lotada de trabalho: ld, VOCG terd

aportunichad初e observar bibliotecdrios correndbj祝o

galinhas na e坤eran印de ndo verem suas cabefaS

cortadds.励sesp74諒sionaお虎dicadbs sdo valentes ao

tentar少uhr toわo pめIico-leitor que nos procura・

h確IZzmente, eSSe incrtvel e擁,rgO ndo /em se旬leticわ

em nossos saldrios. O saldrio (わs bibliotecdrios em Nbva

hrque G bem ba訪o. Para muitos虎ねs, G

uma luta pagar suas contas, uma l/eZ que

um aluguel na ngido cわBmok少n G as-

かon∂m ico.

Quanto a〆mafdo cわbiblioZecdrio,

tenho a dizer que para tornar-Se um

bibliotecdrio nos Estados Uhidos, uma

pessoa preciSa obter seu mestrado em

αencias初心わmaダdo.励t71eわゐs os匂OS

de bibhoわCaS,伽bibhotecas p紡Iicas sdo

as piO7eS paganteS・ O saldrio inicial na

Biblioteca P紡Iica do Brook少n G虎us

35,000 ao ano, Ou R1 10.000 ao ma§. U読

bibliotecdrio鎧coんzr po虎comecar com o

Sbu sa楊rio? 〔榔80,000, Ou quaSe R$ 23.33α00por mas!

Eu ganho US$ 46,000 ao ano, Ou quaSe R$

13.330,00 por ma§. Essa quantia podとser entendidd

como muito dinheiro para o padrdo brasileiro, maS

lembrem-Se dとque o custo de l,ida na ciddde de Nbva

h7que G bem alto. Eupago R$ 2・100,00por maspelo

aluguel do meu czpartamento, Sendo que ele G
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valor caso ela o alugasse a outrapessoa, hQie・ E como

l,OCaS eStdo noわnみeu viqio bastante・ Eujd dおse a
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句咋擢ment烏eSSe
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antes que vocG o receba・ A4guns saldrios
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moみa pr窮itum economZza nas l,erbas que高sam um

melhor f/nCionamento da biblioteca para seu pめIico・

Outros sistemas no paおtem passado por cortes de

力nciondrios, incluindo-Se ai o d短rito de Wおtchester
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tentar ajudar todo o público-leitor que nos procura.

Infelizmente, esse incrível esforço não tem se refletido

em nossos salários. O salário dos bibliotecários em Nova

Torque é bem baixo. Para muitos deles, é

uma luta pagar suas contas, uma vez que

um aluguel na região do Brooklyn é as-

tronômico.

Quanto a formação do bibliotecário,

tenho a dizer que para tornar-se um

bibliotecário nos Estados Unidos, uma

pessoa precisa obter seu mestrado em

Ciências da Informação. Entre todos os tipos

de bibliotecas, as bibliotecas públicas são

as piores pagantes. O salário inicial na

Biblioteca Pública do Brooklyn é de US$

35,000 ao ano, ou R$ 10.000 ao mês. Um

bibliotecário escolar pode começar com o

mesmosalário ou chegarmesmo a receber US$ 80,000por

ano, ou seja, R$ 23.331 por mês.

Já os bibliotecários na área de advocacia, ou em

outrostipos de especialidade, podem receber até US$

100.000 ou mais por ano.

Para melhor esclarecer essas diferenças, vou usar

um exemplo caseiro, feito o meu. Eu tenho dois irmãos

e uma irmã. Minha irmã e eu somos as únicas com

nível universitário. Meu irmão mais velho é supervisor

da Delta Air Lines e ganha por volta de US8 60,000 ao

ano ou seja, por volta de R$ 17.500,00 por mês. Meu

outro irmão é um sanitarista e completou somente dois

anos do colegial. Ele recebe por volta de US$ 65,000

ao ano, ou seja, quase R$ 21.600,00 ao mês.

Minha irmã conquistou o mestrado em Administração

em Negócios. Ela recentemente foi readmitida como

Diretora de Marketing em uma empresa de porte médio.
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Seu salário? US$ 80,000, ou quase R$ 23.330,00por mês!

Eu ganho US$ 46,000 ao ano, ou quase R$

13.330,00 por mês. Essa quantia pode ser entendida

como muito dinheiro para o padrão brasileiro, mas

lembrem-se de que o custo de vida na cidade de Nova

Torque é bem alto. Eu pago R$ 2.100,00 por mês pelo

aluguel do meu apartamento, sendo que ele é

considerado baixo, uma vez que eu o alugo há muitos

anos. Masaproprietária poderia receber três vezes esse

valor, caso ela o alugasse a outrapessoa, hoje. E como

vocês estão notando, eu viajo bastante. Eu já disse a

minha anfritiã, Ana Lúcia Brandão, que eu sou ótima

- para a economia brasileira!

Bem, eu dei este exemplo, mas não falei das taxas

governamentais que são descontadas do seu salário

antes que você o receba. Alguns salários

de bibliotecários são tão baixos que essa

profissão começa a ser considerada,

como acontece com a profissão deprofes-

sora, um “trabalho feminino”. E as

mulheres nos Estados Unidos, assim como

eu ouvifalar aqui no Brasil, comumente

são pagas com salários mais baixos do

que os homens em uma mesma posição.

Ao lado dos salários baixos, em tem-

pos dificeis como os de hoje, há a neces-

sidade de lidarmos com ospossíveis cortes

no trabalho. 4 Biblioteca Pública do

Brooklyn tem lutado para manter os seus

funcionários no emprego. As bibliotecas diminuíram o

número de horas de atendimento ao público, incentivam

a aposentadoria defuncionários e diretores mais antigos

de casa e a contratação de novos funcionários. Deste

modo, a prefeitura economiza nas verbas que visam um

melhor funcionamento da biblioteca para seu público.

Outros sistemas no país tem passado por cortes de

funcionários, incluindo-se aí o distrito de Westchester,

que pertence ao sistema de Nova lorque.

Os líderes da Associação de Bibliotecas Americanas

(American Library Association), que é a organização

nacional de biliotecários, ofereceram conselhos a

respeito desses problemas gerais. A presidente eleita,

Carla D. Hayden, em análise sobre esta situação no

jornal da ALA, na última edição de 2003, comenta:

“Nós precisamos conhecer os novos vereadores e nos

unir com os outros. Marcar visitas regularespara lembrá-
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100.000 ou mais por ano.
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um exemplo caseiro, feito o meu. Eu tenho dois irmãos
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ao ano, ou seja, quase R$ 21.600,00 ao mês.
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los sempre sobre as questões ligadas às bibliotecas”.

E disse mais ainda: “Convidem os vereadoresefuncio-

nários da câmarapara todas as atividades. Estabeleçam um

prêmio especialpara os vereadores que tenham colaborado

no passado e convidem o governadorpara o evento.”

Ela também menciona a importância de manter os

usuários das bibliotecas envolvidos em nossas questões,

dando início a campanhas em que todos escrevam aos

vereadores, coordenando um evento,tal como umpasseio

local durante a Semana Nacional da Biblioteca. Ao

mesmo tempo, vá contatandoe trabalhando com a mídia

para divulgá-lo deforma apropriada.

“Informe à mídia o que está acontecendo em sua

biblioteca”, disse Hayden. “Nós temos o direito de nos

mobilizar. Nós não temos de nos manter mais quietos!

Nós temos de assegurar que as bibliotecas

americanas sobreviva eprosperem. Esta é

a sua missão enquanto profissional.”

Na Biblioteca Pública do Brooklyn,

nós levamosessas idéias à sério. Na pró-

xima terça-feira, durante a Semana Na-

cional de Bibliotecas, nós vamos enviar

uma série de bibliotecários, trabalhadores,

amigos, voluntários e administradores

para Albany, Nova lorque. Todosirão até

o escritório central do governo, exercer

pressão para que sejam mantidas as

verbas das bibliotecas e levando pedidos

de verbas adicionais.

Eu espero participar deste movimento, assim como

participei no trabalho com os políticos afim de manter

a voz da biblioteca viva e sendo ouvida.

Uma ação carinhosa, iniciativa da biblioteca, foi

enviar cartões do Dia dos Namorados aos políticos da

cidade. Por muitos anos, nós tivemos as crianças da

biblioteca criando corações vermelhos para o Dia dos

Namoradospara esses políticos. As crianças adoravam

desenhá-los e pintá-los. Nos cartões havia a seguinte

mensagem: “A biblioteca é importante para a comu-

nidade e precisa ser mantida”.

A Biblioteca Pública do Brooklyn também sugeriu

a seus mantenedorespara que escrevessem aos adminis-

tradores locais pedindo ajuda para que os serviços das

bibliotecas fossem mantidos.

Todas essas ações ajudam a manter a biblioteca na

mente dos políticos. A Biblioteca Pública do Brooklyn

 

Como eu disse

anteriormente, o problema

que a Biblioteca Pública

do Brooklyn enfrenta hoje

é uma crise financeira.

Há menos dinheiro para

ser distribuído a todos os

serviços prestados pela

cidade. A maioria deles

tem sofrido cortes, como

as bibliotecas. A situação

pode piorar nos

próximos anos.
 

mantém boas relações com os administradores locais.

Opúblico, no geral, também tem ajudado a doarfundos

para as bibliotecas.

Como eu disse anteriormente, o problema que a

Biblioteca Pública do Brooklyn enfrenta hoje é uma

crisefinanceira. Há menos dinheiropara serdistribuído

a todos os serviços prestados pela cidade. A maioria

deles tem sofrido cortes, como asbibliotecas. A situação

pode piorar nos próximos anos.

O que nós podemosfazer a este respeito?

Steven Schecter; consultor para assuntos externos da

Biblioteca Pública do Brooklyn, disse que a biblioteca está

buscando fundos alternativos para substituir a verba

suplementar dada anteriormentepelo governo. A biblioteca

gostaria de ser menos dependente dos fundos governa-

mentais, quefregientemente têm deixado a

biblioteca à deriva dos ventos da sorte.

Umaforma de acompanharisso épor

meio do crescimento das doações. Há

muitos anos atrás, a biblioteca promovia

a Recepção de Gala que reunia escritores,

editores, políticos e amigos da biblioteca,

momento em que as doações forçosa-

mente cresciam.

Nafesta aberta de relacionamento da

biblioteca do ano de 2001 — 2002, cha-

mada de “Portas Abertas — Boas Cabe-

ças”, a biblioteca conseguiu angariar

mais de quatro milhões de dólares em

doações. A biblioteca tem buscado ajuda nasfundações

privadaspara doações com ou sem restrição de valores.

Falando de doações, o trabalho que eu faço hoje

começou com a doação de duasfundações a JM. Kaplan

e a Butler's Hole. Este programa chama-se “Grupos em

Formação”epropõe uma intensivaformação dosfuncio-

nários e o desenvolvimento deprogramaçõespara todas as

idades destinadas a comunidade quefregiienta a biblioteca.

Nósdesejamos expandir e aumentarnossavisibilidadefrente

a comunidade, visitando as escolas ou conduzindo as ações

de “Contar Histórias” nasfeiras de rua.

Este programa foi concebido por Barbara Harris,

chefe dos serviços de vizinhança da biblioteca. A Sra.

Harris dirige as bibliotecas-ramais do sistema. Essas

bibliotecas respondem por um terço do sistema de

bibliotecas do Brooklyn.

A bibliotecária regional, Sra. Mary Graham, lida
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mantém boas relações com os administradores locais.

Opúblico, no geral, também tem ajudado a doarfundos
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Biblioteca Pública do Brooklyn enfrenta hoje é uma

crisefinanceira. Há menos dinheiropara serdistribuído

a todos os serviços prestados pela cidade. A maioria

deles tem sofrido cortes, como asbibliotecas. A situação

pode piorar nos próximos anos.
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A bibliotecária regional, Sra. Mary Graham, lida

CRBe8
1/2003



P盆les鴨甘a

habihnente com estepxpgmma. Em cacha um cわs sお花mas

hd um c#etor um bibhotecdrio comun巌rわque speW料わ-

na os fdnCiond寂"虎quaかひbibhotecas-mmais. Aba訪o

d料ape肘Oa hd掲n綴お虎嬢o昭rnZz寂upor励み

O bibhotecd7わ虎servi印spam cnczngのpam aゐ嵐cen徹

e ac寂lわs・ Em cacわc妨t窄do, O bibhoわCdho虎servifO壷

7e§pOnSdvel por um gnpo,虎senlのlven虎) O加Zba偽o em

quatm bibliotecas. Eu s均タer高siono os bibliotecdrios

胴pOnSal,eZS pelds crian as e, nCentemente弓enho me

7儲pOnSabi揚acわpor suaf)maCdo eみずenl,OIvimento.

Eu s堆,er高siono sete bibliotecdrios 7apOnSal,eZSpelo

pめIico i移ntil. Eみ擁anわmas um tmbalho intems-

Sante・物nれque aqui estou eu方楊nゐsobre ele.

Cada ramal tem um assistente de direfdo, um

bibliotecdrio de servi印s que (施contaみs atil,id元ねs

didrias na sua biblioteca.

H窃seおgmn`ねs s訪ねmas虎gr即os em

perわめde exper脇en嬢do. Nあncebemos

doagdo勤nゐspam p喝ar um pxpgmma

adicional Eu iniciei estepr略ramapam O

meu gr∂pO, que Vai虎s虎atil,i(わあ虎

C%ncia号COn幼め7傷Cねhおめ府側in(確enas

norte-americanos atG penteaめs勧め. As

Crianc?aS a(わmram /0(ねs!

Recentemente, um menino veio atG

mim na ramal de Cカnamie e mepergun-

わu・● “Quanゐn6s vamos ter essespmgr-a-

mas novamente? ’’

Qual deles?鵜eu pe7guntei.
`Aquele com a cabega e o cabelo’’,

e `ねi vdrias cor確諺ncias a este mやeito pam os biblio-

tecdrios・ O sおtema `ねgr即os d4?nitil,amente dyucわu-

me a cねsonvoルer enquanto prt2輝sional Eu cxpenヮque

esta concqgao znova(わm continue.

Amo o BrasiL mas eu estou senやn pensand() em

l,Oltarpam Nbl,a h,que e肋omar meu l准ar nesわgr御o

虎p碕sionais.

Quanゐvoc禽方形m a Nbva k均ue, Venham me l,er

胸cゐpn。VaVehnente me encon物施o na mmal Chana扇e,

na mesa `ねsala `ねpesquお・a. Eu c短ani cgiuみn(わuma

Crianfa que preCおa de um liWo pam sua pesqu融de

escola ou po虎mi estar mostrando a um a(寂Ito como

CrsC7eVer Seu Currわulo para htemet. S匂a ld o quej2)r

que eu es匂a方zenみeu sou寿IZz por ser uma biblio-

わcdria do servico `ねbibliotecas p紡Iicas do Brook少n.

Sq畑# o qz/eβr q〃e e〃

e$垂加“zendb, e〃 SO〃

fe擢por ser #ma

bめ〃otecdria db sert’岬O

くわbめ旋活ecas phb妨as db

Brook少n. E〃 me Sinto

O格〃脇osa (わ/deer parte

dとめporq〃e Gおso qzJe

めrna granくね#ma

bib〃oわca: SeZI chdmico

e加わntoso gr堆)0くわ

jカn Cion drios.

ele 7txpOndeu,均vrinゐ-Se aO prOgrama de penteadbs

勧め. Eu me lembro de ver muitos meninospartic互)andb

desse programa que poderia, em OutrOS tenやOS, Ser

Chamado de programa de meninas.

h確IZzmenわ, aS boas coisas senp柁ch培am aOfm.

E esse grzpo de atil,iくねdes teminou em虎zembm虎

2002・ A ndo ser que ele sクa rec準タeraみcL∬e menino

わ毒cねpmcumr essa atil,icね虎em aなum out砂塵均r

Mds a idGia dos gr∂pOS ainda continua viva e em

力ncionamento・ Eu tenho c坤eranga虎que es幼Sクa uma

id窃a‾que se expancあpamわめo sistema虎bibliotecas.

O trabalho com gr~pOS inclui幼mbGm dinhein, para

句ma9do e d料envo寂mento p7dissional dos fdnCiond-

rios・ Eu tireiわdas as vantagens posstveおd執e Eu力i a

COO7denadora,虎senl,OIvi estratggias comunicatil,aS

e在tivas, tmba脇ei na parte dehmacdo虎力nciondrios

CRB●8

1/2003

Eu me sinto o昭ulhosa虎方zerparteあわ

porque 6 isso que torna grande uma

biblioteca: Seu dindmico e融enわSO gnpO

(ねf/nCiondrios. 7enham me l,er Eu terei

entdo aなumas novas id窃as para tmcar

Eu〆rfei soble ajbma tradicional e a

jbrma criativa dG liくねr com o levanta-

mento de fvndos para as bibliotecas

pめIicasめBmok少n.

Agom eu estou pmnta pam ouvir虎

voc禽sobre o sお花ma 〔ねbibhotecas虎S樋0

励uわe os dsqβos que vocゐerら解n幼m

na sua ci(加de quanto d do嬢do虎l,erbas.

Gosta7切de qgra虎cer aゆdmaSpeSLSOCrs

quepnpOrCionamm a aportuniくねdか融se encontro. Sdo

elas.・ Sbnia BertonazzわれBiblioteca Mbnteim Lobato,

que colocou-me em COntaわcom o Cbnselho R培ional虎

Biblioteconomia, aSSim como a vice二preSidente do

Cbnse偽0, S7‘a・ Rosa Mdria G. Benフtta e, pOrfm, Ana

L毒cia Bmn(露0, peSquおaゐm e J都enha読)ra虎litemtum

in佃ntojuvenil c弛Mbnteiro Lobato e minha grande

am嬉a, que移os contatos antes de minha ch培ada d

S傷o Paulo・ Ana e eu aゐmmos traba偽ar e sen即e que

es幼mosjuntas, n6s realZzamos boas coisas.

Efnahnente, Obr裡a(ねpor me 7eCeberam com seu

jeito /do eやecial em sua enome cidacね脇ito obr塩ade!

*Vわtoria R〃脇H耽bibliotecdria e平,eCializada em educacdo i型佃ntil da Biblio-

teca-ramal Carnasie, nO Brookb′n, Nova hrque - EUA

**77ac寂ダdo・● Ana Lあia虎Oliveim Bmn露0 -杷SenhaゐmみBibliog7匂;a Bmsi-

kim `ねLitemtum %ntil e JZJVenil Doutom em Cbmunicafdo e Sbmi訪ca do PUCy

SP e autom `わ#vros i′狗ntZs・ Hac寂cdo rea揚ade pam o evento comemomtivo de

Dia do Bibliotecdrio, em 12虎ma準o虎2.003.

Palestra
 

habilmente com este programa. Em cada um dos sistemas

há um diretor, um bibliotecário comunitário que supervisio-

na os funcionários de quatro bibliotecas-ramais. Abaixo

dessapessoa há três níveis de direção organizadosporidade,

o bibliotecário deserviçospara crianças, para adolescentes

e adultos. Em cada direção, o bibliotecário de serviços é

responsável por um grupo, desenvolvendo o trabalho em

quatro bibliotecas. Eu supervisiono os bibliotecários

responsáveis pelas crianças e, recentemente, tenho me

responsabilizado por suaformação e desenvolvimento.

Eu supervisionosete bibliotecários responsáveispelo

público infantil. E desafiante, mas um trabalho interes-

sante. Tanto, que aqui estou eu falando sobre ele.

Cada ramal tem um assistente de direção, um

bibliotecário de serviços que dá conta das atividades

diárias na sua biblioteca.

Háseis grandes sistemas de grupos em

período de experimentação. Nós recebemos

doação defundosparapagar umprograma

adicional. Eu iniciei esteprogramapara o

meu grupo, que vai desde atividades de

Ciências, contadores de histórias indígenas

norte-americanos até penteados afro. As

crianças adoraram todas!

Recentemente, um menino veio até

mim na ramal de Canarsie e me pergun-

tou: “Quando nós vamoster essesprogra-

mas novamente? ”

Qual deles? — eu perguntei.

“Aquele com a cabeça e o cabelo” ,
,

ele respondeu, referindo-se ao programa de penteados

afro. Eu me lembro de ver muitos meninos participando

desse programa que poderia, em outros tempos, ser

chamado de programa de meninas.

Infelizmente, as boas coisas sempre chegam aofim.

E esse grupo de atividades terminou em dezembro de

2002. A não ser que ele seja recuperado, esse menino

terá de procurar essa atividade em algum outro lugar.

Mas a idéia dos grupos ainda continua viva e em

funcionamento. Eu tenho esperança de que esta seja uma

ideia que se expandapara todo o sistema de bibliotecas.

O trabalho com grupos inclui também dinheiro para

formação e desenvolvimento profissional dos funcioná-

rios. Eu tirei todas as vantagens possíveis dele. Eufui a

coordenadora, desenvolvi estratégias comunicativas

efetivas, trabalhei na parte deformação defuncionários

CRBe8
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Seja lá o que for que eu

esteja fazendo, eu sou

feliz por ser uma

bibliotecária do serviço

de bibliotecas públicas do

Brooklyn. Eu me sinto

orgulhosa de fazer parte

dele porque é isso que

torna grande uma

biblioteca: seu dinâmico

e talentoso grupo de

Jfuncionários.
 

e dei várias conferências a este respeito para os biblio-

tecários. O sistema de grupos definitivamente ajudou-

me a desenvolver enquanto profissional. Eu espero que

esta concepção inovadora continue.

Amo o Brasil, mas eu estou sempre pensando em

voltarpara Nova lorque e retomar meu lugar neste grupo

de profissionais.

Quando vocêsforem a Nova lorque, venham mever.

Vocêsprovavelmente me encontrarão na ramal Canarsie,

na mesa da sala de pesquisa. Eu estarei ajudando uma

criança que precisa de um livro para sua pesquisa de

escola ou poderei estar mostrando a um adulto como

escrever seu currículo para Internet. Seja lá o que for

que eu esteja fazendo, eu sou feliz por ser uma biblio-

tecária do serviço de bibliotecas públicas do Brooklyn.

Eu mesinto orgulhosa defazerparte dele

porque é isso que torna grande uma

biblioteca: seu dinâmico e talentoso grupo

defuncionários. Venham mever. Eu terei

então algumas novas idéias para trocar

com vocês.

Eufalei sobre aforma tradicional e a

forma criativa de lidar com o levanta-

mento de fundos para as bibliotecas

públicas do Brooklyn.

Agora eu estou pronta para ouvir de

vocês sobre o sistema de bibliotecas de São

Paulo e os desafios que vocês enfrentam

na sua cidade quanto à dotação de verbas.

Gostaria de agradecer algumaspessoas

queproporcionaram a oportunidade desse encontro. São

elas: Sonia Bertonazzi, da Biblioteca Monteiro Lobato,

que colocou-me em contato com o Conselho Regional de

Biblioteconomia, assim como a vice-presidente do

Conselho, Sra. Rosa Maria G. Beretta e, por fim, Ana

Lúcia Brandão, pesquisadora e resenhadora de literatura

infanto-juvenil da Monteiro Lobato e minha grande

amiga, que fez os contatos antes da minha chegada à

São Paulo. Ana e eu adoramos trabalhar e sempre que

estamosjuntas, nós realizamos boas coisas.

Efinalmente, obrigada por me receberam com seu

Jeito tão especial em sua enorme cidade. Muito obrigada!

*Victoria Ruth Hill, bibliotecária especializada em educação infantil da Biblio-
teca-ramal Carnasie, no Brooklyn, Nova lorque — EUA

**Tradução: Ana Lúcia de Oliveira Brandão — resenhadora da Bibliografia Brasi-

leira de Literatura Infantil e Juvenil, Doutora em Comunicação e Semiótica da PUC/
SP e autora delivros infantis. Tradução realizada para o evento comemorativo do
Dia do Bibliotecário, em 12 de março de 2.003.
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整調を意ev呈s鴨a

Sお花ma M功mCやalくわBめ〃oわcas Pカb揚as
O o切etivo da Secretaria Municipal de Cu血ra 6 unificar as opera96es dos dois departamentos

visando un melhor atendimento ao usu各rio

DAREDAeÅo

S短ema M訪nicセ,al de Bibliotecas P窃blicas 6 a denomina9fb dada a proposta da Secretaria

Municipal de Cultura que preve a uni宜ca9fo dos dois Departamentos de Bibliotecas e a cria9fb de uma

nova estrutura organizacional. Para conhecer detalhes do prqieto, nO dia 1 6 de al)ril o CRB-8a ouviu Elisa

Machado, diretora do Departamento de Bibliotecas P心blicas e que responde, tambem, Pelo

Departame血O de Bibliotecas Infanto-Juvenis. Ela nos concedeu a seguinte entrevista‥

CRB-8a - Por que a Secretaria

quer imp量antar uma nova estru-

tura para as bib萱iotecas?

Elisa Machado - O objetivo

Principal desta reestrutura9あpartiu

da necessidade de estabelecermos

uma politica dnica de cultura e

infoma9fb para todas as bibliotecas

Pdblicas da cidade de Sao Paulo que

visasse um melhor atendimento a

COmunidade. Essa proposta n肴o 6

nova, em OutraS geSt6es foram feitos

estudos porem ate h句e nfo foram

implementado s.

CRB-8a - O que muda, efetiva獲

mente, COm a imp萱anta車o da

estrutura proposta?

Elisa Machado臆O Sistema

Municipal de Bibliotecas Pめlicas ser各

COnStituido por壷eas inerentes aos

dois departamentos, Ou S匂a: Plane-

J anentO, Administra9あ, Tratamento

da Informa9あ, Forma9aO e Desen-

VOIvimento de Cole96es, Programas

e Prqj etos,丁もcnoIogia da Informa9aO

e Commica9わ. Equipes j各trわalhan

de forma integrada constituindo,

informalmente, eSteS SetOreS menCio-

nados. Nossos crit証os, na reOrien-

ta9執o destas缶eas, baseiam-Se naS

racionaliza9肴O dos serv190S, COmPe-

tencias e hal)ilidades necess各rias para

cada uma das tarefas.

Hqje operamos com sistemas

diferentes de trabalho. Nosso produto

6 a informa9aO e nOSSO Cliente 6 0

pf巾lico usu誼o. E improdutivo e

ine宜ciente mantermos estruturas dis-

tintas, POr6m com o mesmo objetivo.

O prop6sito da unifica9aO e COmglr

estes desvios. E compartilhar as pr丸

ticas eficazes dos dois departamentos

e adotか1as como procedimentos

dnicos em todo o sistema.

CRB-8a - A proposta prev6 al-

terae6es鱒sicas na estrutura das

bibliotecas?

Elisa Machado - De certa forma,

Sim. HQje, apeSar de as bibliotecasJa

atenderem a todos os pdblicos,

Crian9aS, 」OVenS, adultos e idosos,

elas n訃o possuein acervos especi一

正cos para todas as faixas etarias. A

PrOPOSta de implanta9為O do Sistema

Municipal de Bibliotecas Pdblicas

PreVe a Cria9fb de espa9OS, aCervOS

e serv19OS Para tOdos os usu誼os,

Sem Perder as especificidades que

hqje algumas bibliotecas tem. Por

exempIo, aS bibliotecas que possuem

acervos infantojuvenlS, COntinuarfb

a ser espa9OS Preferencialmente para

atender esse pdblico infantil, maS

tera.o tamb6m o canto do adulto, COm

materiais apropriados para que esse

P心blico tambem s句a atendido.

CRB-8a - E em rela車o aos

PrO範ssionais, O que muda?

Elisa Machado - Nesta nova

estrutura o orgao central passa a ter
′　　　　　lヽ}

um carater exclusivamente orienta-

dor e normalizador. A equlPe Central

Ser各enXuta e flexivel. As grandes

equlPeS trabalharあdiretamente com

O P心blico nas bibliotecas. Eviden-

temente a nova concep9aO lmPlicar各

necessariamente em novas com-

PetenCias, maS entendemos que 6 um

PrOCeSSO de transfoma誇O e tOdo

PrOCeSSO de transforma9fb demanda

tempo para adapta9あe quali丘ca9叙o.

Alias, a quali宜ca9為O, hqie, 6 exigencia

bdsica em qualquer pro宜ssfb.

CRB-8a - Quando acontece a

implanta車o?

Elisa Machado - N着o podemos

PreCisan Iniciamos a arquitetura da

nova estrutura no come9O deste ano

com o envoIvimento das Diretorias

de Divis為o e Assistencia dos dois

departamentos. Em fevereiro o

debate foi ampliado e consultas a

especialistas passaram a ser feitas.

No dia 26 de mar9O, em reunifb na

Biblioteca M缶io de Andrade, a

PrOPOSta foi o宜cialmente apresentada

a cerca de 250 funcion紅ios presen-

tes. Neste dia, O Secret紅io Municipal

de Cultura, Celso Frateshi, falou

SObre a importancia da unifica9fb

dos dois departamentos e a crla9aO

do Sistema Municipal de Bibliotecas

Pdblicas. Em breve esse estudo se

transformar各em Prqjeto de Lei e

sera encaminhado a Camara Muni-

Cipal. Uma vez aprovado, O nOVO

Sistema sera, ent各O, implantado.
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Entrevista
 

Sistema Municipal de Bibliotecas Públicas
O objetivo da Secretaria Municipal de Cultura é unificar as operações dos dois departamentos

visando ummelhor atendimento ao usuário

DA REDAÇÃO

Sistema Municipal de Bibliotecas Públicas é a denominação dada à proposta da Secretaria

Municipal de Cultura que prevê a unificação dos dois Departamentos de Bibliotecase a criação de uma

nova estrutura organizacional. Para conhecer detalhes do projeto, no dia 16 de abril o CRB-8º ouviu Elisa

Machado, diretora do Departamento de Bibliotecas Públicas e que responde, também, pelo

Departamento de Bibliotecas Infanto-Juvenis. Ela nos concedeua seguinteentrevista:

CRB-8º - Por que a Secretaria

quer implantar uma nova estru-

tura para as bibliotecas?

Elisa Machado — O objetivo
principal desta reestruturação partiu
da necessidade de estabelecermos
uma política única de cultura e
informação para todas as bibliotecas
públicas da cidade de São Paulo que
visasse um melhor atendimento à

comunidade. Essa proposta não é
nova, em outras gestões foram feitos
estudos porém até hoje não foram
implementados.

CRB-8* - O que muda,efetiva-

mente, com a implantação da

estrutura proposta?

Elisa Machado — O Sistema
Municipal de Bibliotecas Públicas será
constituído por áreas inerentes aos
dois departamentos, ou seja: Plane-
jamento, Administração, Tratamento

da Informação, Formação e Desen-

volvimento de Coleções, Programas
e Projetos, Tecnologia da Informação
e Comunicação. Equipesjá trabalham
de forma integrada constituindo,
informalmente, estes setores mencio-

nados. Nossos critérios, na reorien-

tação destas áreas, baseiam-se nas

racionalização dos serviços, compe-

tências e habilidades necessárias para
cada uma das tarefas.

Hoje operamos com sistemas

diferentes de trabalho. Nosso produto

é a informação e nosso cliente é o

público usuário. É improdutivo e
ineficiente mantermosestruturas dis-
tintas, porém com o mesmo objetivo.
O propósito da unificação é corrigir
estes desvios. É compartilhar as prá-
ticas eficazes dos dois departamentos
e adotá-las como procedimentos
únicos em todo o sistema.

CRB-8º - A proposta prevê al-
terações físicas na estrutura das

bibliotecas?

Elisa Machado —De certa forma,

sim. Hoje, apesar de as bibliotecas já
atenderem a todos os públicos,
crianças, jovens, adultos e idosos,

elas não possuem acervos especí-

ficos para todas as faixas etárias. A
proposta de implantação do Sistema
Municipal de Bibliotecas Públicas
prevê a criação de espaços, acervos
e serviços para todos os usuários,

sem perder as especificidades que
hoje algumas bibliotecas têm. Por
exemplo,as bibliotecas que possuem
acervos infanto-juvenis, continuarão
a ser espaços preferencialmente para

atender esse público infantil, mas
terão também o canto do adulto, com

materiais apropriados para que esse
público também seja atendido.

CRB-8* - E em relação aos

profissionais, o que muda?

Elisa Machado — Nesta nova

estrutura o órgão central passa a ter

um caráter exclusivamente orienta-
dor e normalizador. A equipe central
será enxuta e flexível. As grandes
equipes trabalharão diretamente com
o público nas bibliotecas. Eviden-
temente a nova concepção implicará
necessariamente em novas com-
petências, mas entendemos que é um

processo de transformação e todo
processo de transformação demanda
tempo para adaptação e qualificação.

Aliás, a qualificação, hoje, é exigência
básica em qualquer profissão.

CRB-8" - Quando acontece a

implantação?

Elisa Machado — Não podemos
precisar. Iniciamos a arquitetura da
nova estrutura no começo deste ano

com o envolvimento das Diretorias
de Divisão e Assistência dos dois
departamentos. Em fevereiro o

debate foi ampliado e consultas a
especialistas passaram a ser feitas.
No dia 26 de março, em reunião na

Biblioteca Mário de Andrade, a

proposta foi oficialmente apresentada
a cerca de 250 funcionários presen-
tes. Neste dia, o Secretário Municipal
de Cultura, Celso Frateshi, falou

sobre a importância da unificação
dos dois departamentos e a criação
do Sistema Municipal de Bibliotecas
Públicas. Em breve esse estudo se
transformará em Projeto de Lei e
será encaminhado a Câmara Muni-
cipal. Uma vez aprovado, o novo

sistema será, então, implantado.
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馳駆a嘉呈za辞O

月芯ca擢ar n傍o ep〃n訪

N6s, da Comissao de Fiscaliza9肴Odo CRB-8a, aprOVeitamos este es-

Pa9O Para traZer algumas informa96es

das atividades desenvoIvidas nesses

PnmelrOS meSeS de gest為o e orientar

OS PrO宜ssionais bibliotec各rios do Es-

tado de Sa,O Paulo sobre o fazer e as

PrOPOStaS desta Comissfb para 2003.

A Comiss着o de Fiscaliza9aO COm-

Preende a importancia do seu papel no

desenvoIvimento das atividades do

CRB-8a e, Para garant互facilitar e escla-

recer nossos colegas bibliotec各rios

quanto aos serv19OS PreStados pelos

PrO宜ssionais que nela atuam, utiliza-

remos sempre que possivel, eSte e

OutrOS Ve王culos de comunica9aO Para

apresentar nossas atividades e mostrar

O nOSSO COmPrOmisso com a classe

bibliotec各ria.

Neste pnmelrO mOmentO falaremos

um pouco das nossas competencias.

Segundo o Regimento Intemo do

CRB-8a aprovado pelo Conselho Fe-

deral de Biblioteconomia - CFB, COm-

Pete a Comissfb de Fiscaliza9着O aS

Seguintes atividades:

I - Determinar, COOrdenar, Orientar

e supervisionar diretamente o serv190

dos宜scalS;

II - Sugerir novos procedimentos

de宜scaliza9肴O, que Serfb submetidos

a aprova9肴O da plen紅ia do Conselho;

IⅡ - Propor ao presidente do Con-

selho o ndmero de宜scais necess各rios

a cada reglaO.

A Comissfb de Fiscaliza9あ, COm

base nesses tres pnmelrOS itens sobre

SuaS COmPetenCias, apreSenta aS ativi-

dades realizadas nesse periodo.

1 - Elabora9肴O de um novo plane-

JamentO de atua9fb dos宜scalS, PrO-

POrCionando uma estrutura adequada

Para O trabalho desses pro宜ssionais;

2 - Avalia辞O de novos procedi-

mentos de宜scaliza9あ, que Sgam Per-

tinentes para desenvoIvimento das

atividades do CRB-8a;

3 - Cria9肴O de estrat6gias para
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COIocar o CRB獲8a mais proxlmO da

COmunidade, POr meio do trabalho丘scal.

Com isso, queremOS dizer que

estamos abertos a sugest6es e ao

dialogo sobre todas as atividades de-

SenVOIvidas por essa Comiss為o e

acrescentar que丘scalizar 6 exercer com

transparencia nossas atividades, Verifi-

Cando problemas existentes dentro da

紅ea e acima de tudo apontar solu96es.

Contamos com a colabora9急O dos

bibliotec各rios para realizarmos de ma-

neira co車unta os nossos fa・ZereS PrO-

fissionais com reconhecimento dentro

e fora das institui95es.

A Cborくわmf億o dd

Cbmおs傍o虎F芯ca擢afaO
′"′

C@ entre n6s…

Abrimos para

VOC台mais este

Cana音de

COmunica9aO。

Envie suas

C「簡cas, d血vidas

Ou SugeSt6es,

Pa巾cipe,

Nota de fa書ecimento

Ana C8audia Straioto
*10/12/1973　十23/02/2003

Marilia - S着o Paulo

Deixa saudades Ana Claudia Straioto,

bib看iotecaria premiada no IV Premio

Biblioteconomia Paulista “Laura Rus-

SO”. Ana Claudia foi homenageada

POr Seu trabalho “A an訓Se em fa-

CetaS COmO dimensao te6rica e pfa-

tica na organiza9aO do conhecimento:

um estudo de caso com r6tulos de

Shampoo” - 「七Se de Mestrado de-

fendida em 2OOl na Unive「sidade Es-

taduai Pauiista de Mar掴a, SOb a

Orienta9看O do P「of, Dr. Jose Augusto

Chaves Guimaraes,

Fiscalização
 

Fiscalizar não épunir

ós, da Comissão de Fiscalização

do CRB-8º, aproveitamoseste es-

paço para trazer algumas informações

das atividades desenvolvidas nesses

primeiros meses de gestão e orientar

os profissionais bibliotecários do Es-

tado de São Paulo sobre o fazer e as

propostas desta Comissão para 2003.

A Comissão de Fiscalização com-

preende a importância do seu papel no

desenvolvimento das atividades do

CRB-8º e, para garantir, facilitar e escla-

recer nossos colegas bibliotecários

quanto aos serviços prestados pelos

profissionais que nela atuam, utiliza-

remos sempre que possível, este e

outros veículos de comunicação para

apresentar nossas atividades e mostrar

o nosso compromisso com a classe

bibliotecária.

Neste primeiro momento falaremos

um pouco das nossas competências.

Segundo o Regimento Interno do

CRB-8º aprovado pelo Conselho Fe-

deral de Biblioteconomia - CFB, com-

pete à Comissão de Fiscalização as

seguintes atividades:

I- Determinar, coordenar,orientar

e supervisionar diretamente o serviço

dos fiscais;

II - Sugerir novos procedimentos

de fiscalização, que serão submetidos

a aprovação da plenária do Conselho;

HI - Propor ao presidente do Con-

selho o número de fiscais necessários

a cada região.

A Comissão de Fiscalização, com

base nesses três primeiros itens sobre

suas competências, apresenta as ativi-

dades realizadas nesse período.

1 - Elaboração de um novo plane-

jamento de atuação dos fiscais, pro-

porcionando uma estrutura adequada

para o trabalho desses profissionais;

2 - Avaliação de novos procedi-

mentos de fiscalização, que sejam per-

tinentes para desenvolvimento das

atividades do CRB-8?;

3 - Criação de estratégias para
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colocar o CRB-8º mais próximo da

comunidade, por meio do trabalhofiscal.

Com isso, queremos dizer que

estamos abertos à sugestões e ao

diálogo sobre todas as atividades de-

senvolvidas por essa Comissão e

acrescentar que fiscalizar é exercer com

transparência nossas atividades, verifi-

cando problemas existentes dentro da

área e acima de tudo apontar soluções.

Contamos com a colaboração dos

bibliotecários para realizarmos de ma-

neira conjunta os nossos fazeres pro-

fissionais com reconhecimento dentro

e fora das instituições.

A Coordenação da

Comissão de Fiscalização

Conheça um pouco dafiscalização

Qual é a função da Comissão de

Fiscalização?

A principal atribuição do Conselho

Regional é a fiscalização do exercício da

profissão. Atuando nesse Conselho desde

1966, a Comissão de Fiscalização trabalha

para que seja garantido ao profissional o

direito pleno de seu exercício profissional.

A fiscalização é feita por duas biblio-

tecárias fiscais contratadas pelo Conselho,

que realizam suas tarefas por meio devisitas

periódicas - preventivas ou no atendimento

de denúncia - à instituições, verificando o

cumprimento da lei. Mediante informações

colhidas atualizam os cadastros de pro-

fissionaise instituições.

Lembramos que todo profissional deve

manter sempre seu cadastro atualizado.

Comoposso colaborar com a Comissão

de Fiscalização do Exercício Profis-

sional?

Denuncie, o fiscal também é você,

bibliotecário.

Colabore para o crescimento e dignidade

profissional, utilizando-se do nosso e-mail

para denúncias, críticas ou sugestões:

fiscalização(mcrb8.org.br. Estamos espe-

rando por você!

Fiscais

Alda Gregório Piazza — CRB-8 6041

Maureen Mayumi Ono — CRB-8 5551

Maria do Carmo Cardoso Kersnowsky —

CRB-8 5136 - Coord. Fiscal

Cristiane Camizão Rokicki — CRB-8- 6256

— Conselheira

Rogério Xavier Neves — CRB-8 6744 -

Conselheiro

CO entre nós...

Abrimos para

você mais este

canal de

comunicação.

Envie suas

críticas, dúvidas

ou sugestões.

Participe.

Nota de falecimento

Ana Claudia Straioto
*10/12/1973 +23/02/2003

Marília — São Paulo

Deixa saudades Ana Claudia Straioto,

bibliotecária premiada no IV Prêmio

Biblioteconomia Paulista “Laura Rus-

so”. Ana Claudia foi homenageada

por seu trabalho “A análise em fa-

cetas como dimensão teórica e prá-

tica na organização do conhecimento:

um estudo de caso com rótulos de

shampoo” — Tese de Mestrado de-

fendida em 2001 na Universidade Es-

tadual Paulista de Marília, sob a

orientação do Prof. Dr. José Augusto

Chaves Guimarães.
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remos sempre que possível, este e

outros veículos de comunicação para

apresentar nossas atividades e mostrar

o nosso compromisso com a classe

bibliotecária.

Neste primeiro momento falaremos

um pouco das nossas competências.

Segundo o Regimento Interno do

CRB-8º aprovado pelo Conselho Fe-

deral de Biblioteconomia - CFB, com-

pete à Comissão de Fiscalização as

seguintes atividades:

I- Determinar, coordenar,orientar

e supervisionar diretamente o serviço

dos fiscais;

II - Sugerir novos procedimentos

de fiscalização, que serão submetidos

a aprovação da plenária do Conselho;

HI - Propor ao presidente do Con-

selho o número de fiscais necessários

a cada região.

A Comissão de Fiscalização, com

base nesses três primeiros itens sobre

suas competências, apresenta as ativi-

dades realizadas nesse período.

1 - Elaboração de um novo plane-

jamento de atuação dos fiscais, pro-

porcionando uma estrutura adequada

para o trabalho desses profissionais;

2 - Avaliação de novos procedi-

mentos de fiscalização, que sejam per-

tinentes para desenvolvimento das

atividades do CRB-8?;

3 - Criação de estratégias para

CRBe8

1/2003

colocar o CRB-8º mais próximo da

comunidade, por meio do trabalhofiscal.

Com isso, queremos dizer que

estamos abertos à sugestões e ao

diálogo sobre todas as atividades de-

senvolvidas por essa Comissão e

acrescentar que fiscalizar é exercer com

transparência nossas atividades, verifi-

cando problemas existentes dentro da

área e acima de tudo apontar soluções.

Contamos com a colaboração dos

bibliotecários para realizarmos de ma-

neira conjunta os nossos fazeres pro-

fissionais com reconhecimento dentro

e fora das instituições.

A Coordenação da

Comissão de Fiscalização

Conheça um pouco dafiscalização

Qual é a função da Comissão de

Fiscalização?

A principal atribuição do Conselho

Regional é a fiscalização do exercício da

profissão. Atuando nesse Conselho desde

1966, a Comissão de Fiscalização trabalha

para que seja garantido ao profissional o

direito pleno de seu exercício profissional.

A fiscalização é feita por duas biblio-

tecárias fiscais contratadas pelo Conselho,

que realizam suas tarefas por meio devisitas

periódicas - preventivas ou no atendimento

de denúncia - à instituições, verificando o

cumprimento da lei. Mediante informações

colhidas atualizam os cadastros de pro-

fissionaise instituições.

Lembramos que todo profissional deve

manter sempre seu cadastro atualizado.

Comoposso colaborar com a Comissão

de Fiscalização do Exercício Profis-

sional?

Denuncie, o fiscal também é você,

bibliotecário.

Colabore para o crescimento e dignidade

profissional, utilizando-se do nosso e-mail

para denúncias, críticas ou sugestões:

fiscalização(mcrb8.org.br. Estamos espe-

rando por você!

Fiscais

Alda Gregório Piazza — CRB-8 6041

Maureen Mayumi Ono — CRB-8 5551

Maria do Carmo Cardoso Kersnowsky —

CRB-8 5136 - Coord. Fiscal

Cristiane Camizão Rokicki — CRB-8- 6256

— Conselheira

Rogério Xavier Neves — CRB-8 6744 -

Conselheiro

CO entre nós...

Abrimos para

você mais este

canal de

comunicação.

Envie suas

críticas, dúvidas

ou sugestões.

Participe.

Nota de falecimento

Ana Claudia Straioto
*10/12/1973 +23/02/2003

Marília — São Paulo

Deixa saudades Ana Claudia Straioto,

bibliotecária premiada no IV Prêmio

Biblioteconomia Paulista “Laura Rus-

so”. Ana Claudia foi homenageada

por seu trabalho “A análise em fa-

cetas como dimensão teórica e prá-

tica na organização do conhecimento:

um estudo de caso com rótulos de

shampoo” — Tese de Mestrado de-

fendida em 2001 na Universidade Es-

tadual Paulista de Marília, sob a

orientação do Prof. Dr. José Augusto

Chaves Guimarães.
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Bib〃oieconom訪- J3a Ges砺o

Presidente: Raimundo Ma軸ns de Lima - CRB-

111039

Vice-Presidente: lvone Job - CRB-1O/624

1a Secre略ria: Da!giza Andrade OIiveira -CRB-6/1 577

2a Secreta「ia: Sandra SoIler Dias da Silva- CRB-

811 499

1七soureira: =ce Gon9aIves Milet CaIvacante鵜

CRB-7/2728

Comiss6es Permanentes:

Comissao de Legisia9aO e Normas - CLN

Gi6ria lsabeI Sattamini Ferrei「a - CRB-10/176

(Coo「denadora)

Suely Oliveira Mo「aes - CRB-11/365 - Memb「o

DaIgiza Andrade Oiiveira - CRB-6/1 577 - Membro

Comissao de Divulga9看O - CDV

Rosa Ma「ia Fe「「eira de Lima - CRB-1 3/1 34 (Coord,)

Ham冊on Vieira de Oiiveira - CRB-2/706 - Memb「o

EIisa C「istina De帽ni Co「rea葛CRB-14/578 - Memb「o

Comissao de Tomada de Contas - C丁C

Vi「ginia Ana Zimme「mam - CRB-14/294 (Coord.)

Rita Gon9aIves M. Po巾eI!a Fe「「ei「a - CRB-13/120

- Membro

S6nia Miranda de OIivei「a Souto - CRB-6/1381 -

Membro

Comissao de Etica ProfissionaI - CEP

Rita Gon9a!ves M. Po巾eIla Fe「reira - CRB-1 3/120

(Coordenado「a)

Hen「iette Ferreira Gomes - CRB-5/771 - Membro

GI6ria I. Sattamini Fe「「eira - CRB-101176 - Membro

c寧日

Comiss看o de Licita9aO

EIisa C「istina D,Co「「ea -CRB-14/578 (Coorde-

nad〇両

SueIy OIivei「a Mo「aes - CRB-111365 - Membro

Adriane Dias Fe「reira - Func. do CFB - Memb「o

Funcionarios:

Maroo Au「61io de Souza - Sec「et負rio Administ「ativo

Ailtom Mo「eira da Rocha - AuxiIiar Administrativo

Ad「iane Dias Fer「eira葛Assistente ContabiI
‾fatiane de Pauia Ma軸ns - AuxiIiar Administrativo

L心cia Ma「ia de PauIa F「eitas - ConsuItoria Juridica

ViImarAugusto de Medeiros - Assessoria ContabiI

Conselheiros Suplentes:

Robe巾O Ma「io Vieira da S=va - CRB-1/1412

Ma「ia Conceieao da Gama Santos - CRB-5/310

Luiz Otavio Maciel da Silva - CRB-2/771

CONV主NlO:

MAG " Corretora de Seguros

Atendimento persona漢izado

Des,COntOS eSPeCIalS Para Bib音iotecarios

丁引。 (11) 6977"6144

干ax (11) 6971"3691

e-maii二mag,adm@terra.com,b「

CRB●8

1/2003 醜

CFB 

Composição da nova diretoria
do Conselho Federal de

Biblioteconomia - 13º Gestão

Presidente: Raimundo Martins de Lima - CRB-

11/039
Vice-Presidente: Ivone Job — CRB-10/624

1º Secretária: Dalgiza Andrade Oliveira -CRB-6/1577
2º Secretária: Sandra Soller Dias da Silva — CRB-

8/1499
Tesoureira: lice Gonçalves Milet Calvacante —

CRB-7/2728

Comissões Permanentes:

Comissão de Legislação e Normas - CLN
Glória Isabel Sattamini Ferreira — CRB-10/176
(Coordenadora)

Suely Oliveira Moraes — CRB-11/365 - Membro

Dalgiza Andrade Oliveira — CRB-6/1577 - Membro
Comissão de Divulgação - CDV
Rosa Maria Ferreira de Lima — CRB-13/134 (Coord.)
Hamilton Vieira de Oliveira — CRB-2/706 - Membro

Elisa Cristina Delfini Correa — CRB-14/578 - Membro

Comissão de Tomada de Contas - CTC
Virgínia Ana Zimmermann — CRB-14/294 (Coord.)

Rita Gonçalves M. Portella Ferreira - CRB-13/120

- Membro

Sônia Miranda de Oliveira Souto — CRB-6/1381 -
Membro

Comissão de Ética Profissional - CEP
Rita Gonçalves M. Portella Ferreira - CRB-13/120

(Coordenadora)

Hernriette Ferreira Gomes — CRB-5/771 - Membro

Glória |. Sattamini Ferreira — CRB-10/176 - Membro

Comissão de Licitação

Elisa Cristina D.Correa —-CRB-14/578 (Coorde-
nadora)
Suely Oliveira Moraes — CRB-11/365 - Membro

Adriane Dias Ferreira — Func. do CFB - Membro

Funcionários:
Marco Aurélio de Souza — Secretário Administrativo

Ailtom Moreira da Rocha — Auxiliar Administrativo

Adriane Dias Ferreira — Assistente Contábil

Tatiane de Paula Martins — Auxiliar Administrativo

Lúcia Maria de Paula Freitas - Consultoria Jurídica

Vilmar Augusto de Medeiros - Assessoria Contábil

Conselheiros Suplentes:

Roberto Mário Vieira da Silva — CRB-1/1412

Maria Conceição da Gama Santos — CRB-5/310

Luiz Otávio Maciel da Silva — CRB-2/771

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
 

Anuidades Pessoa Física - R$ - ABR/03 Anuidades P.Jurídica:
2 x O valor de P. Física

1996 1998 2000 2002 Multa Taxas/ Emolumentos2003

Anuidade 170,26 Anuidade 170,26 Anuidade 170,26 Anuidade 195,46 Eleitoral Anuidade Proporcional - ABR/03 =
2002 R$ 150,46 0u 3 x R$50,15

AT 29,00% 49,38] AT 29,00% 49,38 AT 29,00% 49,38 |IPCA 16,26% 31,77 pa
Ui E E E É Valor ME 97,73 Taxa deInscrição P.F. 46,00

a e MAS e Múna SuSe feto "2 IPCA 16,26% 15,89 TaxadelnscriçãoPJ. 92,00
0,Juros 85% 186,69 Juros 61% 133,98 Juros 37% 81,27 Juros 13% 29,54 113,62 Registro SecundárioPF. 46,00

Total 428,29 Total 375,58 Total 322,87 Total 279,49 Registro Secundário P.J. 92,00

1997 1999 2001 2003 Carteira Profissional 30,00

Anuidade 170,26 Anuidade 170,26 Anuidade 184,00 Ee Anuidade 200,62 |2ºvia Cart. Profissional 30,00

AT 29,00% 49,38] AT 29,00% 49,38 IPCA 25,13% 46,24 1996/1999 IPCA1.574 8,00

Multa 21,96 Multa 21,96| Multa 23,02 |ValorME 85,13| Multa 20,96 eau Ra) To
Cédula de Identidade 5,00

Juros 73% 160,34 Juros 49% 107,62 Juros 25% 57,56 IPCA 29,00% 24,69| Juros 1% 2,04
Taxa Cancelamento ou

Total 401,94 Total 349,22 Total 310,83 Total 109,82 226,19 Afastamento 20,06

Agenda

ACONTECEU Informação - UNICAMP. [http://www.
bibli.fae. unicamp.br/getic/getic2.html]

MARÇO
27 25-28

é a E º University of Minho, Guimarães, Boneco(a)
Café da manhã na Livraria Canuto p5,1,,31 - Evento: ICCC/IFIP 7th . pres
A Editora Thomson/Gale, juntamente International Conference on Electronic Bibliotecário(a)

com a Livraria Canuto, ofereceu um Café
da Manhã de Inauguração do Show

Room na R. da Consolação, 348 - 11º

andar - Centro - São Paulo - SP.

VAI ACONTECER

23-24

IV Seminário Catarinense de Gestão do

Conhecimento e da Tecnologia e TKM

Regional Santa Catarina - Florianópolis,

SC. [http://www.fiescnet. com.br/

seminariogestao/]

2]

II Seminário de Gestão do Conhe-

cimento em Educação e Tecnologia de

Publishing. [http://piano.dsi. uminho.pt/

elpub2003//tblank]

  

Adquira o seu a R$ 10,00
(sem frete) no CRB-8º
 JULHO
 

14º COLE Congresso de Leitura

—UNICAMP—

22 A25 DEJULHO

O COLE abrange mais 16 seminários

sobre leitura e um deles, o quetrata sobre

Bibliotecas. Maiores informações nos

sites: [http:/Awvww.editora.unicamp.br/

cole] [http://www.alb.com.br]

CURSOS

Aguarde novidades. Agenda de cursos

no CRB-8 somente no 2º Semestre

Descontos especiais para Bibliotecários 
CONVÊNIO:

MAG - Corretora de Seguros
Atendimento personalizado

  

Tel. (11) 6977-6144
Fax (11) 6971-3691

e-mail: mag.adm(terra.com.br   
CRBe8
1/2003



蘭o町呈men章o da Secreta案呈a

DEZEMBRO 2002

Registro P「ovis6rio:

Andfeia Lucia R. de Sa CRB-8/241/02; EIy Rober-

to de Souza Pe「eira CRB-8/243/02; Jane Maria

Mozaner de Me=o CRB-8/242/O2.

Registro Definitivo:

Ana Lucia T「ibio=i CRB-8/6769; Eiisabete Candida

da S=va CRB-8/6778; Fatima Piedade Soares

CRB-8/6773; FIavia Mignoio dos Santos CRB-8/

6774; Flavia Roberta dos Santos de Ba「ros CRB-

8/6770; Luciana Pizzani CRB-8/6772; Luiz Ca「los

Mo旧ca Dias CRB-8/6771; Ma「ia Regina da SiIva

MiIani CRB-8/6735; Yeda Maria Santos Fe「nandes

CRB-8/6775,

Afastamento:

Ca「ios Alberto VaIentini CRB-8/4985; Dora lvana

A,Di Giacomo Silva CRB-8/5123; Ma「cos Antonio

Rodrigues Silva CRB-8/5O41; Marii Zoratto dos

Santos CRB-8/4712; Sandra Maria Abad CRB-8/

2873; Simone SiIva Guedes Siqueira CRB-8/6695;

Sonia Coeiho Godoy CRB-8/5267,

Cancelamento:

Ana Maria de Oiiveira CRB-8/2294; Ana Ma「ia

Pollastrin=mperatori CRB-8/1209; Anneiiese Car-
neiro da Cunha CRB-8/630; Beat「iz Rodrigues

l盲VareS CRB-8/5922; Beatriz Silva Ferrei「a CRB-

8/724; Catarina EIoy de Oiiveira Gena「i CRB-8/

1785; Celia Maria Cor「ea AIves CRB-8/1584; C61ia

Ribeiro Zaher CRB-8/5786; CIeide Ma「ia Viriato

de F「eitas CRB-813396; Edmea Souza Costa

Pagano CRB-8/2789; EIsa de Oliveira Dias CRB-

8/3549; Maria Clara Pinezzi de Meiio CRB-8/1984;

Ma「ia Luiza Degni CRB-8/1337; Mar=da de OIivei-

「a CRB-8/3155; Ma輔m Machado Chagas CRB-8/

4709; Marta Maria dos Santos CRB-8伯691; Miriam

Edith BoIsoni Pesce CRB-8/2338; Neusa Maria

CarvaIho CRB-8/5001 ; Shisue Heiena Nishiyama

lkeda CRB-8/4463; Siriene Aparecida Scavone

CRB-8/6587; Sonia Aparecida da Costa CRB-8/

2782; Sonia Maria Ferrara Lizie「O CRB-8/3586;

Sonia Rodrigues Braga CRB-8/6402; Sydow Lopes

CRB-8/315; 「七ima He看ena Valio CRB-8/1689,

Reintegra9肴O:

Wanda Cassia Pires Barbosa CRB-8/3659,

2aVia do CRPこ

EIza Ma「ia Rosa B. Faquim CRB-8/O3/2002.

Averbaeao :

Patricia Martins da SiIva Rede CRB-8/5877.

Registro P「OVis6rjo:

Adriano Madaieno Miossi CRB/8 01/2003; Ana Celia

de Moura CRB/8 248/2OO2; DoIores Augusta BirueI

CRB/8 02/2003; Joana Garcia Faria CRB/8 04/

2003; Rosangela Rosa Moraes CRB/8 250/20O2.

Regist「O Definitivo:

Ana Apa「ecida Pires CRB/8 6563; Cristiane de

Lourdes Sampieri CRB/8 6776; E=eze「 L千「io dos

Santos CRB/8 6779; Giseie C「istina dos Santos

CRB/8 6781; Katia Silene de Godoy CRB/8 6787;

MarceIo Barbosa CRB/8 6785; Mariangeia Pas-

Choaii Gomi CRB/8 6789; Nfvea Aparecida de
Benedetto Ribeiro CRB18 6784; Patrfcia Andreia

Paesani Rossi CRB/8 6782; Regina Celia Stefani

CRB/8 6790; Rosineia Aguia「 Ca「neiro CRB/8

678O; Suzana Severo Gon9aIves CRB/8 5549;
Syivia Lia G「espan Neves CRB/8 6786; Valdirene

Aiessand「a CaImon Mendes CRB/8 6777.

Cancelamento:

Ana Cristina Brisighello Pe「eto CRB/8 3596; Ana

de OIiveira Santos CRB/8 2027; Ana Maria de San-

ta Eul訓a Guedes CRB/8 876; Assumpta Annita

丁ravassos CRB/8 871; C引ia Aparecida CruvineI

CRB/8 4349; D6bo「a Cassiano de Abreu CRB/8

5056; Em掴a Fatima Pires Merino CRB/8 3498;

Heiena Gayotto de F「eitas CRB/8 4813; Lisete

Branca Castiiho CRB/8 64OO; Lusia Heiena Eduar-

do AIves de Oliveira CRB/8 5236; Ma「ia das Gra置

CRB●8

1/2003

9aS Aguia「 Lima CRB/8 1448; Ma「ia Doracina

Castilho Rodrigues de Oliveira CRB/8 4732; Ma-

ria Luiza And「ade CRB/8 3544; Ma「ia Luiza Rigo

Pasquare=i CRB/8 139; Ma「ia Martha Guima「aes

Ganda「a CRB/8 703; Ma「ia Rita de Cassia Rosa

CRB/8 4311; Ma輔a Va冊n Hoehne CRB/8 489;

Marina Fumie Kozu CRB/8 1OO3; Marta ivania
Fer「ei「a de Melo CRB/8 4897; Niima Helena Fran-

ea CRB/8 959; O「li Shapi「O CRB/8 3305; Regina

Ce=a Perei「a Pessoa CRB/8 3056; Regina Ma「ia
-fereza Azevedo Estrela AIves de Abreu CRB/8

1856; Rosemeire Viei「a da Costa CRB/8 5302;

Sandreiei Navarro da Siiva Qua巾aroIi CRB/8 496O;

Seima Noronha de TbIedo CRB/8 3139; Suieiman

ZungoIo Rizzo CRB/8 3212.

Afastamento:

Catarina Rodrigues de O=veira CRB/8 5137; I「ene

de Abreu CRB/8 4800; JoeIma Paula Mo「aes

CRB/8 6123; Lydia Baye「 Barbosa CRB/8 5394;

Ma「ia Siivia Costa CRB/8 4133; Mirdes Marc冊

Pet「oni CRB/8 32O8; Tania Ba「bosa dos Reis

CRB/8 4656; Tania Maria Sanvezzp CRB/8 4103・

Renovaeao de P「ovis6「io:

Ana Ldcia da Silva Lopes CRB/8 1O/2OO2;
Rosi看ene Costa Barbosa CRB/8 241/2001,

Regist「o Provis6rio:

Adriana Machado da Silva CRB/8 32/2003; Ana

Lucia Gomes de Moraes CRB/8 36/2OO3; An-
dr6ia Gonealves SiIva CRB/8 18/2003; Atonia

Regina Queiroz CRB/8 30/20O3; Beat「iz de Fati-

ma Barbosa Teixeira CRB/8 11/2OO3; Bethe

Aparecida Ferrreira de Souza CRB/8 1O/2003;

EIaine Luiza de Carvaiho Campoy CRB/8 17/

20O3; E=sandra Apa「ecida Gomes de Moraes

CRB/8 37/2OO3; EIisangeia Gon9aives CRB/8

14/20O3; Emmanue=e Asenjo Cane看la-CRB/8 38/

2003; Henrique Mariano Coimbra Ferreira CRB/8

16/2003; Izabel Cristina Fa「ia ’Barbosa CRB/8

29/20O3; Juiiana Quadro dos Santos CRB/8 34/
2003; Luciane Baidan de Andrade CRB/8 41/
2003; Luciiene Cordeiro da SiIva Messias CRB/

8 33/2OO3; Marjo「ie HeIena SaIim CRB/8 28/2003;

Maria Ciaudia Pink Luis CRB/8 06/2003; Maria

Erc掴a PerestreIo de Viveiros CRB/826/2003; Maria

HeIena Sachi do Ama「aI CRB/8 15/2OO3; Maria

Jose de Carvaiho Lfbano CRB/8 31/2003; Mi「iam

Miyuk与　Miyamoto CRB/8 13/20O3; M6nica

Aparecida e Oliveira Nascimento CRB/8 07/20O3;

Nadi「 da SiIva Bas掴O CRB/8 19/20O3; Patricia

Bruno CRB/8 08/2003; ReinaIdo David dos San-

tos CRB/8　27/20O3; Rosemeiry de Fatima

Ma巾ns de O=vei「a CRB/8 39/2003; -S6nia Duarte

D’Ambr6sio CRB/8 20/2003; Ticiane Ferreira

Burattini CRB/8 O9/20O3; Vladimir -fomas Batista

CRB/8 05/2003.

Regist「o Definitivo:

Angela Maria Sampaio CRB/8 6796; Denise Pi-

nheiro Ma面ns CRB/8 6802; Djair Rodrigues de

Souza CRB/8 6639; EIy Robe巾o de Souza Pe「ei-

ra CRB/8 6791; EmiIene da Siiva Ribei「O CRB/8

68Ol; Gislaine C「istina C合ndido CRB/8 6803;

Hen「ique da Siiva Ribeiro CRB/8 6804; Ivete

Rodrigues dos Anjos CRB/8 6795; Karine Kobo「

da Siiva CRB/8 6799; Neiva Gon9aIves de OIi-

Vei「a CRB/8 6792; Roberto ‾fadeu da S=va CRB/

8 6797; Rosa Ma「ia de Souza Ma「tins CRB/8

6793; Rosana dos Santos PauIino CRB/8 6798,

Renovaeao de Provis6rio:

Antonia Augusto de Andrade CRB/8 04/2002;

larabeti Stoiochi Neves de Souza CRB/8 21/20O2;

Luciano Spina da Siiva CRB/8 247/01; Maria Pe-

nha da Silva Oliveira CRB/8 22/2001,

Afastamento:

Marcia de Aimeida CRB/8 5574; Melissa Ma「ia

Rissardi Ma「kevicius CRB/8 5709; Neusa Aico

Nakasawa CRB/8 5792.

Cancelamento:

Ad削a Maria NicoIete CRB/8 5966; Carmina Lupo

CRB/8 5445; CIeide Martins de Oliveira CRB/8

1097; Egion Cesar de Azevedo CRB/8 4741; Yvo-

ne Kassue Yamaguche CRB/8 1751; Joana Mar-

garida VioIini Scheiine CRB/8 832; Marcia Duschtiz
Segato CRB/8 5020; Ma「ia Ange=ca dos Santos

OIivei「a CRB/8 5677; Ma「ia do Ca「mo Lazaro de

MeIo CRB/8 826; Maria Jose Femandes Mikjnev

CRB/8 1662; Maria Luiza Guima「aes CRB/8 3947;

Ma「ia SaIette de AImeida Ge「ibe=o CRB/8 890;

Meire Katsuko Shinsato CRB/8　5504; W=se
‾terezinha Bianco CRB/8 887.

Cance!amento - Emp「esa:

CoI菓ecta P「ocesso, P「oduto e CoIeta de Dados S/C

Ltda. CRB/8 30003/O.

丁ransferencia:

Mauricio ChateI Vasconceios CRB/8 6794; (trans-

fe「ido do CRB/7 para o CRB/8); Sueli Madalena

Costa Negri CRB/8 5213 (Pediu transfe「台ncia para

CRB/5),

Reintegra9aO:

Aguida de Aguia「 CRB/8 2089"

Averbaeao:

Cristiane Camizao Rokicki CRB/8 6256; Ma「ia

Cec掴a Candeias CRB/8 2888.

Baixa po「 Fa!ecimento:

Eny Co「dei「o CRB/8 6171.

Regist「o Provis6「io:

AIessandra Costa Miiauskas CRB/8 47/2003;
C「istina Pereira Araujo CRB/8 48/2003; Fe「nanda

Cristina de Lima CRB/8 50/2003; Ke旧He看ena

Santos da Siiva CRB/8 52/2003; Ma「cos Apareci-

do Cai「es Ribei「o CRB/8 46/2003; Roge「ia Cristina

Dias CRB/8 44/2003; Sand「ac Leite SiIva CRB/8

45/2003; Silvia F「ancisca Lima Gon9alves CRB/

851/2OO3; Sandro de Maria Joner CRB/8 56/2003;

Siivia Ceieste Salvio CRB/8 53/2OO3; Vaie「ia

Bautista CRB/8 43/2OO3.

Regist「O Definitivo:

Angeia Savana Minatel CRB/8 6809; Maria Mada看e-

na de Souza CRB/8 6806; MiIena C6Iere CRB/8

68O5; Ana山cia Palhoni CRB/8 6808; Aiexandra

Marcia de And「ade CRB/8 6810; Ciaudia Hofart

Guzzo CRB/8 68O7,

Renova9aO de Provis6rio:

Ana CaroIina Padovan AIeixo CRB/8 81/20,02;
Andr6 de A「adjo CRB/8 23/2OO2; Cassio Adriano

Andreta CRB/8 102/2002; Catia Martins Jorge
CRB/8 52/2002; EIoisa HeIena Sentine=o CRB/8

17/2OO2; Marcio Ribei「o de AImeida CRB/8 46/

2002; M=ena Aparecida Brito CRB/8 26/2002;
Pauio S6rgio Cai「es CRB/8 39/2002; Sandra 「七ixei-

ra Aives CRB/820/2002; Sonia Helena Ja看owski

Barbosa CRB/8 55/2002; -tereza Cristina de Oli-

Vei「a Pe「ez CRB/8 13/2002,

Afastamento:

Ana Ma「ia Alves CRB/8 1374; Ma「ia HeIena Pe「ro-

na Leme CRB/8 1208; Miriam Pessoa dos Santos

CRB/8 5183; Siivia Manf「imTeixei「a CRB/8 2353.

Cancelamento:

Ma「COS Ant6nio Rod「igues Siiva CRB/8 5041;

Maria山cia.Cuihari CRB/8 2239; Maria Virginia

Bastos de Mattos CRB/8 1194; Neide de O=veira

CRB/8 5416; Raquei Karam de Souza Dias CRB/

8 1469; Silvana Vintecinco CRB/8 1561; S6nia
Ma「ia Masson Beatrice CRB/8 1O64; Vera L心Cia

Zanon Marigoni CRB/8 2232.

Reintegra9aO:

Marisa Noguei「a Sorce CRB/8 3427"

丁ransfe「encia pI CRB-5:

S6nia Maria Gomes de Lima CRB/8 2883,

Averba9ao:

Eliana Maria Ga「cia Sabino CRB/8 3991,

Cancelamento - Emp「esa:

Sistema de BibIiotecas e lnformaeao - Pontificia

Unive「sidade Cat6=ca de Campinas CRB/8

300001 71○○

Movimento da Secretaria

DEZEMBRO 2002

Registro Provisório:
Andréia Lucia R. de Sá CRB-8/241/02; Ely Rober-
to de Souza Pereira CRB-8/243/02; Jane Maria
Mozaner de Mello CRB-8/242/02.

Registro Definitivo:
Ana Lucia Tribiolli CRB-8/6769; Elisabete Candida
da Silva CRB-8/6778; Fátima Piedade Soares
CRB-8/6773; Flávia Mignolo dos Santos CRB-8/
6774; Flávia Roberta dos Santos de Barros CRB-
8/6770; Luciana Pizzani CRB-8/6772; Luiz Carlos
Mollica Dias CRB-8/6771; Maria Regina da Silva
Milani CRB-8/6735; Yeda Maria Santos Fernandes
CRB-8/6775.

Afastamento:
Carlos Alberto Valentini CRB-8/4985; Dora Ivana
A.Di Giacomo Silva CRB-8/5123; Marcos Antonio
Rodrigues Silva CRB-8/5041; Marli Zoratto dos
Santos CRB-8/4712; Sandra Maria Abad CRB-8/
2873; Simone Silva Guedes Siqueira CRB-8/6695;
Sonia Coelho Godoy CRB-8/5267.

Cancelamento:
Ana Maria de Oliveira CRB-8/2294; Ana Maria
Pollastrini Imperatori CRB-8/1209; Anneliese Car-
neiro da Cunha CRB-8/630; Beatriz Rodrigues
Tavares CRB-8/5922; Beatriz Silva Ferreira CRB-
8/724; Catarina Eloy de Oliveira Genari CRB-8/
1785; Celia Maria Correa Alves CRB-8/1584; Célia
Ribeiro Zaher CRB-8/5786; Cleide Maria Viriato
de Freitas CRB-8/3396; Edmea Souza Costa
Pagano CRB-8/2789; Elsa de Oliveira Dias CRB-
8/3549; Maria Clara Pinezzi de Mello CRB-8/1984;
Maria Luiza Degni CRB-8/1337; Marilda de Olivei-
ra CRB-8/3155; Marilim Machado Chagas CRB-8/
4709; Marta Maria dos Santos CRB-8/4691; Miriam
Edith Bolsoni Pesce CRB-8/2338; Neusa Maria
Carvalho CRB-8/5001; Shisue Helena Nishiyama
lkeda CRB-8/4463; Sirlene Aparecida Scavone
CRB-8/6587; Sonia Aparecida da Costa CRB-8/
2782; Sonia Maria Ferrara Liziero CRB-8/3586;
Sonia Rodrigues Braga CRB-8/6402; Sydow Lopes
CRB-8/315; Telma Helena Valio CRB-8/1689.

Reintegração:
Wanda Cássia Pires Barbosa CRB-8/3659.

2ºVia do CRP:
Elza Maria Rosa B. Faquim CRB-8/03/2002.

Averbação:
Patricia Martins da Silva Rede CRB-8/5877.

Registro Provisório:
Adriano Madaleno Miossi CRB/8 01/2003; Ana Célia
de Moura CRB/8 248/2002; Dolores Augusta Biruel
CRB/8 02/2003; Joana Garcia Faria CRB/8 04/
2003; Rosangela Rosa Moraes CRB/8 250/2002.

Registro Definitivo:
Ana Aparecida Pires CRB/8 6563; Cristiane de
Lourdes Sampieri CRB/8 6776; Eliezer Lírio dos
Santos CRB/8 6779; Gisele Cristina dos Santos
CRB/8 6781; Katia Silene de Godoy CRB/8 6787;
Marcelo Barbosa CRB/8 6785; Mariângela Pas-
choali Gorni CRB/8 6789; Nívea Aparecida de
Benedetto Ribeiro CRB/8 6784; Patrícia Andréia
Paesani Rossi CRB/8 6782; Regina Célia Stefani
CRB/8 6790; Rosineia Aguiar Carneiro CRB/8
6780; Suzana Severo Gonçalves CRB/8 5549;
Sylvia Lia Grespan Neves CRB/8 6786; Valdirene
Alessandra Calmon Mendes CRB/8 6777.

Cancelamento:
Ana Cristina Brisighello Pereto CRB/8 3596; Ana
de Oliveira Santos CRB/8 2027; Ana Maria de San-
ta Eulália Guedes CRB/8 876; Assumpta Annita
Travassos CRB/8 871; Célia Aparecida Cruvinel
CRB/8 4349; Débora Cassiano de Abreu CRB/8
5056; Emília Fátima Pires Merino CRB/8 3498;
Helena Gayotto de Freitas CRB/8 4813; Lisete
Branca Castilho CRB/8 6400; Lusia Helena Eduar-
do Alves de Oliveira CRB/8 5236; Maria das Gra-
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ças Aguiar Lima CRB/8 1448; Maria Doracina
Castilho Rodrigues de Oliveira CRB/8 4732; Ma-
ria Luiza Andrade CRB/8 3544; Maria Luiza Rigo
Pasquarelli CRB/8 139; Maria Martha Guimarães
Gandara CRB/8 703; Maria Rita de Cássia Rosa
CRB/8 4311; Marilia Vallin Hoehne CRB/8 489;
Marina Fumie Kozu CRB/8 1003; Marta Ivânia
Ferreira de Melo CRB/8 4897; Nilma Helena Fran-
ça CRB/8 959; Orli Shapiro CRB/8 3305; Regina
Célia Pereira Pessoa CRB/8 3056; Regina Maria
Tereza Azevedo Estrela Alves de Abreu CRB/8
1856; Rosemeire Vieira da Costa CRB/8 5302;
Sandrelei Navarro da Silva Quartaroli CRB/8 4960;
Selma Noronha de Toledo CRB/8 3139; Suleiman
Zungolo Rizzo CRB/8 3212.

Afastamento:
Catarina Rodrigues de Oliveira CRB/8 5137; Irene
de Abreu CRB/8 4800; Joelma Paula Moraes
CRB/8 6123; Lydia Bayer Barbosa CRB/8 5394;
Maria Silvia Costa CRB/8 4133; Mirdes Marcilli
Petroni CRB/8 3208; Tânia Barbosa dos Reis
CRB/8 4656; Tânia Maria Sanvezzo CRB/8 4103.

Renovação de Provisório:
Ana Lúcia da Silva Lopes CRB/8 10/2002;
Rosilene Costa Barbosa CRB/8 241/2001.

Registro Provisório:
Adriana Machado da Silva CRB/8 32/2003; Ana
Lucia Gomes de Moraes CRB/8 36/2003; An-
dréia Gonçalves Silva CRB/8 18/2003; Atonia
Regina Queiroz CRB/8 30/2003; Beatriz de Fáti-
ma Barbosa Teixeira CRB/8 11/2003; Bethe
Aparecida Ferrreira de Souza CRB/8 10/2003;
Elaine Luiza de Carvalho Campoy CRB/8 17/
2003; Elisandra Aparecida Gomes de Moraes
CRB/8 37/2003; Elisângela Gonçalves CRB/8
14/2003; Emmanuelle Asenjo Canella-CRB/8 38/
2003; Henrique Mariano Coimbra Ferreira CRB/8
16/2003; Izabel Cristina Faria Barbosa CRB/8
29/2003; Juliana Quadro dos Santos CRB/8 34/
2003; Luciane Baidan de Andrade CRB/8 41/
2003; Lucilene Cordeiro da Silva Messias CRB/
8 33/2003; Marjorie Helena Salim CRB/8 28/2003;
Maria Claudia Pink Luis CRB/8 06/2003; Maria
Ercilia Perestrelo de Viveiros CRB/826/2003; Maria
Helena Sachi do Amaral CRB/8 15/2003; Maria
José de Carvalho Líbano CRB/8 31/2003; Miriam
Miyuki Miyamoto CRB/8 13/2003; Mônica
Aparecida e Oliveira Nascimento CRB/8 07/2003;
Nadir da Silva Basílio CRB/8 19/2003; Patrícia
Bruno CRB/8 08/2003; Reinaldo David dos San-
tos CRB/8 27/2003; Rosemeiry de Fátima
Martins de Oliveira CRB/8 39/2003; Sônia Duarte
D'Ambrósio CRB/8 20/2003; Ticiane Ferreira
Burattini CRB/8 09/2003; Vladimir Tomás Batista
CRB/8 05/2008.

Registro Definitivo:
Angela Maria Sampaio CRB/8 6796; Denise Pi-
nheiro Martins CRB/8 6802; Djair Rodrigues de
Souza CRB/8 6639; Ely Roberto de Souza Perei-
ra CRB/8 6791; Emilene da Silva Ribeiro CRB/8
6801; Gislaine Cristina Cândido CRB/8 6803;
Henrique da Silva Ribeiro CRB/8 6804; Ivete
Rodrigues dos Anjos CRB/8 6795; Karine Kobor
da Silva CRB/8 6799; Neiva Gonçalves de Oli-
veira CRB/8 6792; Roberto Tadeu da Silva CRB/
8 6797; Rosa Maria de Souza Martins CRB/8
6793; Rosana dos Santos Paulino CRB/8 6798.

Renovação de Provisório:
Antonia Augusto de Andrade CRB/8 04/2002;
larabeti Stolochi Neves de Souza CRB/8 21/2002;
Luciano Spina da Silva CRB/8 247/01; Maria Pe-
nha da Silva Oliveira CRB/8 22/2001.

Afastamento:
Márcia de Almeida CRB/8 5574; Melissa Maria
Rissardi Markevicius CRB/8 5709; Neusa Aico
Nakasawa CRB/8 5792.

Cancelamento:
Adélia Maria Nicolete CRB/8 5966; Carmina Lupo
CRB/8 5445; Cleide Martins de Oliveira CRB/8

1097; Eglon César de Azevedo CRB/8 4741; Yvo-
ne Kassue Yamaguche CRB/8 1751; Joana Mar-
garida Violini Scheline CRB/8 832; Márcia Duschtiz
Segato CRB/8 5020; Maria Angélica dos Santos
Oliveira CRB/8 5677; Maria do Carmo Lázaro de
Melo CRB/8 826; Maria José Fernandes Mikinev
CRB/8 1662; Maria Luiza Guimarães CRB/8 3947;
Maria Salette de Almeida Geribello CRB/8 890;
Meire Katsuko Shinsato CRB/8 5504; Wilse
Terezinha Blanco CRB/8 887.

Cancelamento — Empresa:
Collecta Processo, Produto e Coleta de Dados S/C
Ltda. CRB/8 30003/0.

Transferência:
Maurício Chatel Vasconcelos CRB/8 6794; (trans-
ferido do CRB/7 para o CRB/8); Sueli Madalena
Costa Negri CRB/8 5213 (pediu transferência para
CRB/5).

Reintegração:
Aguida de Aguiar CRB/8 2089.

Averbação:
Cristiane Camizão Rokicki CRB/8 6256; Maria
Cecília Candeias CRB/8 2888.

Baixa por Falecimento:
Eny Cordeiro CRB/8 6171.

Registro Provisório:
Alessandra Costa Milauskas CRB/8 47/2003;
Cristina Pereira Araújo CRB/8 48/2003; Fernanda
Cristina de Lima CRB/8 50/2003; Kelli Helena
Santos da Silva CRB/8 52/2003; Marcos Apareci-
do Caires Ribeiro CRB/8 46/2003; Rogeria Cristina
Dias CRB/8 44/2003; Sandrac Leite Silva CRB/8
45/2003; Silvia Francisca Lima Gonçalves CRB/
851/2003; Sandro de Maria Joner CRB/8 56/2003;
Silvia Celeste Sálvio CRB/8 53/2003; Valéria
Bautista CRB/8 43/2003.

Registro Definitivo:
Angela Savana Minatel CRB/8 6809; Maria Madale-
na de Souza CRB/8 6806; Milena Célere CRB/8
6805; Ana Lúcia Palhoni CRB/8 6808; Alexandra
Márcia de Andrade CRB/8 6810; Cláudia Hofart
Guzzo CRB/8 6807.

Renovação de Provisório:
Ana Carolina Padovan Aleixo CRB/8 81/2002;
André de Araújo CRB/8 23/2002; Cássio Adriano
Andreta CRB/8 102/2002; Cátia Martins Jorge
CRB/8 52/2002; Eloisa Helena Sentinello CRB/8
17/2002; Márcio Ribeiro de Almeida CRB/8 46/
2002; Milena Aparecida Brito CRB/8 26/2002;
Paulo Sérgio Caires CRB/8 39/2002; Sandra Teixei-
ra Alves CRB/820/2002; Sonia Helena Jalowski
Barbosa CRB/8 55/2002; Tereza Cristina de Oli-
veira Perez CRB/8 13/2002.

Afastamento:
Ana Maria Alves CRB/8 1374; Maria Helena Perro-
na Leme CRB/8 1208; Miriam Pessoa dos Santos
CRB/8 5183; Silvia ManfrimTeixeira CRB/8 2353.

Cancelamento:
Marcos Antônio Rodrigues Silva CRB/8 5041;
Maria Lúcia Culhari CRB/8 2239; Maria Virgínia
Bastos de Mattos CRB/8 1194; Neide de Oliveira
CRB/8 5416; Raquel Karam de Souza Dias CRB/
8 1469; Silvana Vintecinco CRB/8 1561; Sônia
Maria Masson Beatrice CRB/8 1064; Vera Lúcia
Zanon Marigoni CRB/8 2232.

Reintegração:
Marisa Nogueira Sorce CRB/8 3427.

Transferência p/ CRB-5:
Sônia Maria Gomes de Lima CRB/8 2883.

Averbação:
Eliana Maria Garcia Sabino CRB/8 3991.

Cancelamento — Empresa:
Sistema de Bibliotecas e Informação — Pontifícia
Universidade Católica de Campinas CRB/8
3000017/0.


