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Editorial
 

BIBLIOTECONOMIA SEMPRE
Neste último número do Boletim

de 2002, a 12º Gestão despede-se

da comunidade bibliotecária pau-

lista, agradecendo pela oportuni-

dade de representá-la no período de

2000-2002, de forma a contribuir

para o fortalecimento da categoria.

E o adeus de uma equipe de

profissionais que esteve sempre

motivada a construir um Conselho

mais forte e mais próximo da categoria, procurando

representar com dignidade uma profissão laboriosa.

Nesses três anos de gestão, trabalhamos incansavel-

mente pela comunidade, atuando no trabalho de fiscaliza-

ção, o que gerou inúmeras novas oportunidades de trabalho

aos bibliotecários.

Listas de discussão circularam na Internet, comentando

que o CRB-8 nada fez ou nada faz. Infelizmente, quem emite

tais opiniões desconhece o trabalho do CRB, não lê os

boletins ou não participa dos eventos promovidos.

O Conselho desenvolveu um Programa de Capacitação

e Atualização Profissional, promovendo cursos por todo o

Estado de São Paulo, em parceria com entidades locais

interessadas em oferecê-los à profissionais de sua região,

as Escolas de Biblioteconomia e às Universidades. 3.900

profissionais participaram desses cursos. Eles foram minis-

trados por profissionais de alto gabarito, mestres e doutores

da área no país e no exterior. Nenhum outro Conselho de

Biblioteconomia realizou um programa de tal enverga-

dura. Importante frisar que os cursos foram oferecidos, em

sua maioria, aos profissionais residentes no interior do

Estado, a preços simbólicos. Não temos dados sistemati-

zados do impacto sobre a profissão, mas a certeza de que a

comunidade, graças ao trabalho do CRB, teve e terá uma

benéfica transformação, já que este é um projeto conso-

lidado na vida do Conselho, independente das gestões que

se sucedam.

 

Expediente

Politicamente, o CRB-8 atuou incansavelmente, ora.

elaborando projetos e sugestões para candidatos a prefeito

e governador, ora questionando o poder público sobre

políticas inadequadas para a sociedade civil. Cabe

realçar a participação do CRB nas reuniões promovidas

pelo Instituto Florestan Fernandes, que tiveram por fina-

lidade elaborar sugestões aos gestores públicos da Pre-

feitura de São Paulo. Elaboramos propostas, apoiamos

ações e criticamos medidas, sem transformar o Conselho

em entidade adesista, mas num órgão democrático e inde-

pendente. O Conselho é um espaço de discussão e reflexão

dos problemas que envolvem a Biblioteconomia e a socie-
dade civil paulista.

Inovamos o ambiente bibliotecário com o Prêmio Laura

Russo, valorizando a profissão em vários segmentos. In-

centivamos as atividades cientificas que colaboram para

o aprimoramento da área, estendendo o prêmio aos tra-

balhos acadêmicos de conclusão de cursos, monografias
de mestrado e teses de doutorados.

Co-editamos a Revista Brasileira de Biblioteconomia

da FEBAB - uma importante publicação da área - distri-

buindo-a a todos os bibliotecários paulistas. Editamos um

livro sobre a questão das bibliotecas públicas e escolares,

também distribuído gratuitamente à comunidade, além da

Revista do CRB, cujo primeiro número focou a temática da

Gestão do Conhecimento.

Certamente, muitas outras realizações ainda serão ne-

cessárias, mas temos a esperança de que serão alcançadas

pelas futuras gestões do CRB. Novas gerações de profis-

sionais, que começam a ter visibilidade na área, com novas

idéias, encontrarão uma categoria mais madura e cons-

ciente de suas responsabilidades.

Ao findar nosso trabalho, concretizamos alguns sonhos

e ampliamos a esperança de tornar sempre maior a profis-
são do bibliotecário.

Regina Celi de Sousa

Presidente
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da FEBAB - uma importante publicação da área - distri-

buindo-a a todos os bibliotecários paulistas. Editamos um

livro sobre a questão das bibliotecas públicas e escolares,

também distribuído gratuitamente à comunidade, além da

Revista do CRB, cujo primeiro número focou a temática da

Gestão do Conhecimento.

Certamente, muitas outras realizações ainda serão ne-

cessárias, mas temos a esperança de que serão alcançadas

pelas futuras gestões do CRB. Novas gerações de profis-

sionais, que começam a ter visibilidade na área, com novas

idéias, encontrarão uma categoria mais madura e cons-

ciente de suas responsabilidades.

Ao findar nosso trabalho, concretizamos alguns sonhos

e ampliamos a esperança de tornar sempre maior a profis-
são do bibliotecário.

Regina Celi de Sousa

Presidente
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CBO " P宴o宣iss6es

Minおtみio db柵aba脇oめnga a nova CBO喜

Cわss弼caf仮o Bms穣im虎Oc即ag6es

A organiza9aO das pro宜ss6es no

Brasil recebe novo tratamento com

a mais recente edi辞O da Classi丘ca9わ

Brasileira de Ocupa96es. A CBO 6 o

documento que reconhece, nOmeia e

codi宜ca os titulos e descreve as carac-

ter壬sticas das ocupac6es do mercado

de trabalho brasileiro. Sua atualiza-

辞O e mOdemiza9aO Se devem as alte-

ra9OeS eStruturais ocorridas no

mercado de trabalho, decorrentes das

PrOfundas mudan9aS Observadas no

cen征io cultural, eCOn6mico e social

do Pais nos dltimos anos.

A nova vers肴o cont6m as ocupa-

96es do mercado brasileiro’Organi-

Zadas e descritas por famnias. Cada

fam壬lia constitui um conjunto de

OCuPaCOeS Similares correspondente

a um dominio de trabalho mais

ampIo que aquele da ocupa9aO・

Com uma metodoIogia diferente

da utilizada em 1982, quando foi fei-

ta a pnmeira edicao’a VerSわ2002

descreve as pro宜ss6es de acordo com

a realidade do mercado de trabalho,

a partir de depolmentOS dos propnos

trabalhadores nessas profiss6es.

O CRB-8 esteve representado no

referido estudo pelas conselheiras

Maria das Merces Pereira Ap6stoIo

e Marilucia Bemardi.

Bibliotec証io? um

Pro鱒ssional da Informa辞o

Na versao atualizada da CBO o

bibliotec看rio 6 identificado como

Pro宜ssional da Informa9aO - C6digo

2612-05. Reproduzimos a segulr aS

exlgenClaS Para O eXerCicio das ocu一

Pa9OeS relativas a証ea de bibliote-

COnOmia e documenta辞o, a forma-

9aO e aS COmPetenCias pessoais para

a pratica profissional・

2612 :: PROFISSIONAIS DA IN-

FORMACAO

2612_05 - Bibliotec各rio - Bibli6-

grafo, Biblioteconomista, Cientista de

infomapわ, Consultor de infomapao,

Especialista de infomapao’Gerente de

infoma辞O, Gestor de infoma碕O・

2612"10 - Documentalista -

Analista de documentac都o, Especia-

1ista de documenta鈎O, Gerente de

documenta9わ, Supervisor de con-

trole de processos documentais, Su-

PerVisor de controle documental,

T6cnico de documenta9訊o, T6cnico

em suporte de documenta9わ

2612015 " Analista de informa"

e6es (PeSquisador de infoma96es de
rede) - Pesquisador de infomae6es

de rede

DESCRICAO SUMÅRIA

Disponibilizam informa9aO em

qualquer suporte; gerenCiam unida-

des como bibliotecas, CentrOS de do-

Cumenta鈎O, CentrOS de infoma9aO

e correlatos, a16m de redes e sistemas

de infoma辞O. Tratam tecnicamente

e desenvoIvem recursos informacio-

nais; disseminan informa9aO COm O

Objetivo de facilitar o acesso e gera-

eわdo conhecimento; desenvoIvem

estudos e pesqulSaS ; realizam difusfb

Cultural ; desenvoIvem a96es educati-

VaS. Podem prestar servlCOS de asses-

soria e consultoria.

CONDICOES GERAIS

DE EXERCICIO

Trabalham em bibliotecas e cen-

tros de documenta辞O e informaeao

na administra9fb pdblica e nas mais

variadas atividades do com6rcio, in-

diistria e serv19OS, COm Predominan-

Cia nas征eas de educa9aO e PeSqulSa.

Trabalham como assalariados, COm

carteira assinada ou como aut6nomos,

de forma individual ou em equlPe POr

Pr(加tos, COm SuPerVisわocasional,

em ambientes fechados e com rodizio

de tumos. Podem executar suas fun-

96es tanto de foma presencial como

a dist含ncia. Eventualmente, traba-

1ham em pos19OeS desconfort各veis

durante longos perfodos e sob pressfb,

levando a situa辞O de estresse. As con-

di96es de trabalho sfb heterogeneas’

Variando desde locais com pequeno

acervo e sem recursos informacionais

a locais que trabalham com tecno-

logia de ponta.

FORMACAO H EXPERIENCIA

O exercicio dessas ocupa9OeS

requer bacharelado em Biblioteco-

nomia e documenta辞o. A forma9aO

6 complementada com aprendizado

t各cito no Iocal de trabalho e cursos

de extensao.

ÅREAS DE ATIⅥDADES

・ Di坤onibilizar ir砂magdo em qual-

quer szporte

● Gerenciar unidddes, mdes e siste-

mas de ir殖)magdo

● Huczr tecnicamente mCur嶋OS ir的r-

● Dese脚oIver JeCu7鴨OS i研)mCionais

● Disseminar ir碕magdo

● DesenvoIver estudos epesquIfaS

● Prestar servzgos de assessoria e

consu lto ria

● Realizar d狗sdo cultural

● DesenvoIver agoes educativas

CRB●8
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CBO - Profissões
 

Ministério do Trabalho lança a nova CBO —

Classificação Brasileira de Ocupações

A organização das profissões no

Brasil recebe novo tratamento com

a maisrecente edição da Classificação

Brasileira de Ocupações. A CBO é o

documento que reconhece, nomeia e

codifica os títulos e descreve as carac-

terísticas das ocupações do mercado
de trabalho brasileiro. Sua atualiza-

ção e modernização se devem às alte-
rações estruturais ocorridas no

mercado de trabalho, decorrentes das

profundas mudanças observadas no
cenário cultural, econômico e social

do País nos últimos anos.
À nova versão contém as ocupa-

ções do mercado brasileiro, organi-

zadas e descritas por famílias. Cada
família constitui um conjunto de

ocupações similares correspondente

a um domínio de trabalho mais

amplo que aquele da ocupação.

Com uma metodologia diferente

da utilizada em 1982, quando foi fei-

ta a primeira edição, a versão 2002

descreve as profissões de acordo com

a realidade do mercado de trabalho,

a partir de depoimentos dos próprios

trabalhadores nessas profissões.

O CRB-8 esteve representado no

referido estudo pelas conselheiras

Maria das Mercês Pereira Apóstolo

e Marilucia Bernardi.

Bibliotecário, um

Profissional da Informação

Na versão atualizada da CBO o

bibliotecário é identificado como

Profissional da Informação - código

2612-05. Reproduzimos a seguir as

exigências para o exercício das ocu-

pações relativas a área de bibliote-

conomia e documentação, a forma-

ção e as competências pessoais para

a prática profissional.

2612 :: PROFISSIONAIS DA IN-

FORMAÇÃO
2612-05 - Bibliotecário - Biblió-

grafo, Biblioteconomista, Cientista de

informação, Consultor de informação,

Especialista de informação, Gerente de

informação, Gestor de informação.

2612-10 - Documentalista -

Analista de documentação, Especia-

lista de documentação, Gerente de
documentação, Supervisor de con-

trole de processos documentais, Su-

pervisor de controle documental,

Técnico de documentação, Técnico

em suporte de documentação

2612-15 - Analista de informa-

ções (pesquisador de informações de

rede) - Pesquisador de informações

de rede

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Disponibilizam informação em

qualquer suporte; gerenciam unida-

des como bibliotecas, centros de do-

cumentação, centros de informação

e correlatos, além de redese sistemas

de informação. Tratam tecnicamente

e desenvolvem recursos informacio-

nais; disseminam informação com o

objetivo de facilitar o acesso e gera-

ção do conhecimento; desenvolvem

estudose pesquisas; realizam difusão

cultural; desenvolvem ações educati-

vas. Podem prestar serviços de asses-

soria e consultoria.

CONDIÇÕES GERAIS
DE EXERCÍCIO

Trabalham em bibliotecas e cen-

tros de documentação e informação

na administração pública e nas mais

variadas atividades do comércio, in-

dústria e serviços, com predominân-

cia nas áreas de educação e pesquisa.

Trabalham como assalariados, com

carteira assinada ou como autônomos,

de formaindividual ou em equipe por

projetos, com supervisão ocasional,

em ambientes fechados e com rodízio

de turnos. Podem executar suas fun-

ções tanto de forma presencial como

a distância. Eventualmente, traba-

lham em posições desconfortáveis

durante longos períodose sob pressão,

levandoà situação de estresse. As con-

dições de trabalho são heterogêneas,

variando desde locais com pequeno

acervo e sem recursos informacionais

a locais que trabalham com tecno-

logia de ponta.

FORMAÇÃOE EXPERIÊNCIA

O exercício dessas ocupações

requer bacharelado em Biblioteco-

nomia e documentação. A formação

é complementada com aprendizado

tácito no local de trabalho e cursos

de extensão.

ÁREASDEATIVIDADES

e Disponibilizar informação em qual-

quer suporte

e Gerenciar unidades, redes e siste-

mas de informação

e Tratar tecnicamente recursosinfor-

macionais

e Desenvolver recursos informacionais

e Disseminar informação

e Desenvolver estudos e pesquisas

e Prestar serviços de assessoria e

consultoria

e Realizar difusão cultural

e Desenvolver ações educativas
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CBO - Profissões
 

Ministério do Trabalho lança a nova CBO —

Classificação Brasileira de Ocupações

A organização das profissões no

Brasil recebe novo tratamento com

a maisrecente edição da Classificação

Brasileira de Ocupações. A CBO é o

documento que reconhece, nomeia e

codifica os títulos e descreve as carac-

terísticas das ocupações do mercado
de trabalho brasileiro. Sua atualiza-

ção e modernização se devem às alte-
rações estruturais ocorridas no

mercado de trabalho, decorrentes das

profundas mudanças observadas no
cenário cultural, econômico e social

do País nos últimos anos.
À nova versão contém as ocupa-

ções do mercado brasileiro, organi-

zadas e descritas por famílias. Cada
família constitui um conjunto de

ocupações similares correspondente

a um domínio de trabalho mais

amplo que aquele da ocupação.

Com uma metodologia diferente

da utilizada em 1982, quando foi fei-

ta a primeira edição, a versão 2002

descreve as profissões de acordo com

a realidade do mercado de trabalho,

a partir de depoimentos dos próprios

trabalhadores nessas profissões.

O CRB-8 esteve representado no

referido estudo pelas conselheiras

Maria das Mercês Pereira Apóstolo

e Marilucia Bernardi.

Bibliotecário, um

Profissional da Informação

Na versão atualizada da CBO o

bibliotecário é identificado como

Profissional da Informação - código

2612-05. Reproduzimos a seguir as

exigências para o exercício das ocu-

pações relativas a área de bibliote-

conomia e documentação, a forma-

ção e as competências pessoais para

a prática profissional.

2612 :: PROFISSIONAIS DA IN-

FORMAÇÃO
2612-05 - Bibliotecário - Biblió-

grafo, Biblioteconomista, Cientista de

informação, Consultor de informação,

Especialista de informação, Gerente de

informação, Gestor de informação.

2612-10 - Documentalista -

Analista de documentação, Especia-

lista de documentação, Gerente de
documentação, Supervisor de con-

trole de processos documentais, Su-

pervisor de controle documental,

Técnico de documentação, Técnico

em suporte de documentação

2612-15 - Analista de informa-

ções (pesquisador de informações de

rede) - Pesquisador de informações

de rede

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Disponibilizam informação em

qualquer suporte; gerenciam unida-

des como bibliotecas, centros de do-

cumentação, centros de informação

e correlatos, além de redese sistemas

de informação. Tratam tecnicamente

e desenvolvem recursos informacio-

nais; disseminam informação com o

objetivo de facilitar o acesso e gera-

ção do conhecimento; desenvolvem

estudose pesquisas; realizam difusão

cultural; desenvolvem ações educati-

vas. Podem prestar serviços de asses-

soria e consultoria.

CONDIÇÕES GERAIS
DE EXERCÍCIO

Trabalham em bibliotecas e cen-

tros de documentação e informação

na administração pública e nas mais

variadas atividades do comércio, in-

dústria e serviços, com predominân-

cia nas áreas de educação e pesquisa.

Trabalham como assalariados, com

carteira assinada ou como autônomos,

de formaindividual ou em equipe por

projetos, com supervisão ocasional,

em ambientes fechados e com rodízio

de turnos. Podem executar suas fun-

ções tanto de forma presencial como

a distância. Eventualmente, traba-

lham em posições desconfortáveis

durante longos períodose sob pressão,

levandoà situação de estresse. As con-

dições de trabalho são heterogêneas,

variando desde locais com pequeno

acervo e sem recursos informacionais

a locais que trabalham com tecno-

logia de ponta.

FORMAÇÃOE EXPERIÊNCIA

O exercício dessas ocupações

requer bacharelado em Biblioteco-

nomia e documentação. A formação

é complementada com aprendizado

tácito no local de trabalho e cursos

de extensão.

ÁREASDEATIVIDADES

e Disponibilizar informação em qual-

quer suporte

e Gerenciar unidades, redes e siste-

mas de informação

e Tratar tecnicamente recursosinfor-

macionais

e Desenvolver recursos informacionais

e Disseminar informação

e Desenvolver estudos e pesquisas

e Prestar serviços de assessoria e

consultoria

e Realizar difusão cultural

e Desenvolver ações educativas
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CBO - Profissões
 

Ministério do Trabalho lança a nova CBO —

Classificação Brasileira de Ocupações

A organização das profissões no

Brasil recebe novo tratamento com

a maisrecente edição da Classificação

Brasileira de Ocupações. A CBO é o

documento que reconhece, nomeia e

codifica os títulos e descreve as carac-

terísticas das ocupações do mercado
de trabalho brasileiro. Sua atualiza-

ção e modernização se devem às alte-
rações estruturais ocorridas no

mercado de trabalho, decorrentes das

profundas mudanças observadas no
cenário cultural, econômico e social

do País nos últimos anos.
À nova versão contém as ocupa-

ções do mercado brasileiro, organi-

zadas e descritas por famílias. Cada
família constitui um conjunto de

ocupações similares correspondente

a um domínio de trabalho mais

amplo que aquele da ocupação.

Com uma metodologia diferente

da utilizada em 1982, quando foi fei-

ta a primeira edição, a versão 2002

descreve as profissões de acordo com

a realidade do mercado de trabalho,

a partir de depoimentos dos próprios

trabalhadores nessas profissões.

O CRB-8 esteve representado no

referido estudo pelas conselheiras

Maria das Mercês Pereira Apóstolo

e Marilucia Bernardi.

Bibliotecário, um

Profissional da Informação

Na versão atualizada da CBO o

bibliotecário é identificado como

Profissional da Informação - código

2612-05. Reproduzimos a seguir as

exigências para o exercício das ocu-

pações relativas a área de bibliote-

conomia e documentação, a forma-

ção e as competências pessoais para

a prática profissional.

2612 :: PROFISSIONAIS DA IN-

FORMAÇÃO
2612-05 - Bibliotecário - Biblió-

grafo, Biblioteconomista, Cientista de

informação, Consultor de informação,

Especialista de informação, Gerente de

informação, Gestor de informação.

2612-10 - Documentalista -

Analista de documentação, Especia-

lista de documentação, Gerente de
documentação, Supervisor de con-

trole de processos documentais, Su-

pervisor de controle documental,

Técnico de documentação, Técnico

em suporte de documentação

2612-15 - Analista de informa-

ções (pesquisador de informações de

rede) - Pesquisador de informações

de rede

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Disponibilizam informação em

qualquer suporte; gerenciam unida-

des como bibliotecas, centros de do-

cumentação, centros de informação

e correlatos, além de redese sistemas

de informação. Tratam tecnicamente

e desenvolvem recursos informacio-

nais; disseminam informação com o

objetivo de facilitar o acesso e gera-

ção do conhecimento; desenvolvem

estudose pesquisas; realizam difusão

cultural; desenvolvem ações educati-

vas. Podem prestar serviços de asses-

soria e consultoria.

CONDIÇÕES GERAIS
DE EXERCÍCIO

Trabalham em bibliotecas e cen-

tros de documentação e informação

na administração pública e nas mais

variadas atividades do comércio, in-

dústria e serviços, com predominân-

cia nas áreas de educação e pesquisa.

Trabalham como assalariados, com

carteira assinada ou como autônomos,

de formaindividual ou em equipe por

projetos, com supervisão ocasional,

em ambientes fechados e com rodízio

de turnos. Podem executar suas fun-

ções tanto de forma presencial como

a distância. Eventualmente, traba-

lham em posições desconfortáveis

durante longos períodose sob pressão,

levandoà situação de estresse. As con-

dições de trabalho são heterogêneas,

variando desde locais com pequeno

acervo e sem recursos informacionais

a locais que trabalham com tecno-

logia de ponta.

FORMAÇÃOE EXPERIÊNCIA

O exercício dessas ocupações

requer bacharelado em Biblioteco-

nomia e documentação. A formação

é complementada com aprendizado

tácito no local de trabalho e cursos

de extensão.

ÁREASDEATIVIDADES

e Disponibilizar informação em qual-

quer suporte

e Gerenciar unidades, redes e siste-

mas de informação

e Tratar tecnicamente recursosinfor-

macionais

e Desenvolver recursos informacionais

e Disseminar informação

e Desenvolver estudos e pesquisas

e Prestar serviços de assessoria e

consultoria

e Realizar difusão cultural

e Desenvolver ações educativas
 

CRBe8 3
3/2002



CBO " P案o宣iss6es/Age血da 2003

COMPETENCIAS PESSOAIS

● Manter-Se atualizado;

● Liderar equlPeS;

● Trabalhar em equlPe e em rede;

● Demonstrar capacidade de analise

e sintese;

● Demonstrar conhecimento de ou-

tros idiomas;

● Demonstrar capacidade de comu一

正ca9aO ;

● Demonstrar capacidade de nego-

Cla9aO ;

● Agir com 6tica;

● Demonstrar senso de organiza9aO;

● Demonstrar capacidade empreen-

dedora ;

● Demonstrar raciocfnio 16gico;

● Demonstrar capacidade de concen一

也a辞0 ;

● Demonstrar pr6-atividade;

● Demonstrar criatividade.

R)nte: unniS詑汚0くね押aba脇o e Em〃

prego - CBO 2002;

Sde: hJ砂:〃ww肌mわ.org.擁(etim-

db仇夢J#temet em O5.I2.2002)

Mわおj,狙〃mg6es "O鋤e仇) CRB-8

- h物J:〃www. crb8. oJ.g.br

Leid Jambdn

HomoIoga9fb das Dire血zes Curri-

Culares MEC

Diretrizes Curriculares Nacionais dos

Cursos de Biblioteconomia

no Site da ABECIN

httD :〃www.abecin.or箪.br

http://www遥becin.or挫塁上Q立

H剛

容「化鵬鯛ノ日課CIi龍ロ

触欄握骨黄銅鮮

麗囲隔週亜蓮田堅固

孟離婚平常藍屯唾

す相田穏紺鯖腕すさ
陣的四的揃郎融細評由鵬

昔　日u手C色白∃ C巳凸94∴告

三岳王薯こ:師圃師宙癌帽証由岳緬ね珊柑商か
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CBO - Profissões/Agenda 2003

COMPETÊNCIAS PESSOAIS

e Manter-se atualizado;

e Liderar equipes;

e Trabalhar em equipe e em rede;
e Demonstrar capacidade de análise
e síntese;

e Demonstrar conhecimento de ou-

tros idiomas;

e Demonstrar capacidade de comu-

nicação;

e Demonstrar capacidade denego-

ciação;

e Agir com ética;

e Demonstrar senso de organização;

e Demonstrar capacidade empreen-

dedora;

e Demonstrar raciocínio lógico;

e Demonstrar capacidade de concen-
tração;

e Demonstrar pró-atividade;

e Demonstrar criatividade.

Fonte: Ministério do Trabalho e Em-

prego — CBO 2002;

Site: http://www.mte.org.br, (retira-

do da Internet em 05.12.2002)

 

Mais informações no Site do CRB-8
- http:/lwww.crb8.org.br

Diretrizes Curriculares Nacionais dos

Cursos de Biblioteconomia

Leia também

Homologação das Diretrizes Curri-
culares MEC

 

no Site da ABECIN

http://www.abecin.org.br

http:/www.abecin.org/Textos/

HomologacaodasDiretrizesCurricularesCLrtf

 

  | dereço“o http: //emmtecho.gow. Eipenaiodo asp??codigo=2612

6
sI et [inke >
 

 

MINISTÉRIO

DO TRABALHO
E EMPREGO   

 

Trabalho MTE +
O sou Portal de Serviços

RETIRERRTETE

 

» Menu da Família

:: Busca na CBO94 :;

» 2612

Voltar Mapa Download Imprimir Email FAQ

=: Profissionais da informação 

: Desecricão
; Caracteristicas do Trabalho
: Áreas de Atividades
à Conneténics Pessoais
o Recursos de Trabalho
:: Participantes da Descrição
:: Relatório da Família
:: Tabela de Atividades
:: Conversão

» Menu Principal
 

: Nova Busca
A ntormeções Gerais ao CBO
:: Regulamentação
ú Legislação
:: Tábua de Conversão
:: Referências  
 

2612-05 - Bibliotecário - Bibliógrato, Biblioteconomista, Cientista de informação, Consultor
de informação, Especialista de informação, Gerente de informação, Gestor de
informação

2612-10 - Documentalista - Analista de documentação, Especialista de documentação,
Gerente de documentação, Supervisor de controle de processos documentais,
Supervisor de controle documental, Técnico de documentação, Técnico em
suporte de documentação

2612-15 - Analista de informações (pesquisador de informações de rede) -
Pesquisador de informações de rede

Descrição sumária 

 
Disponibilizam informação em qualquer suporte; gerenciam unidades como
bibliotecas, centros de documentação, centros de informação e correlatos, alémde
redes e sistemas de informação, Tratam tecnicamente e desenvolvem recursos
informacionais; disseminam informação com o objetivo de facilitar o acesso e geração
do conhecimento; desenvolvem estudos e pesquisas; realizam difusão cultural;
desenvolvem ações educativas, Podem prestar serviços de assessoria e consultoria, 

Famílias afins 
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É2711 JÉCMIEAS EM BILIAFECANAMIA =
WIQUOnx

 

FEVEREIRO

Barcelona (Espanha)

eficacia y transparencia

Organização: FESABID

ABRIL |

y sus competencias profesionales”

Organização: ABGRA

JUNHO

Annual Conference

Organização: CLA/ALA 

De 06 a08 de fevereiro de 2003 - Rasolói

Sas. Jornadas Espaííolasde Documentación

Tema: Los sistemasde información en las organiz

http://www.fesabid.org/barcelona2003/

De 14 a17 de abril de 2003 — Buenos Aires - A
37º Reunión Nacional de Bibliotecários -—E

Tucumán, 1424 - 8º piso -D - CIOSOAAB -"Bus
tel: (54 11) 4373.0571 - FAX: (54 11) 437152)
http://www.abgra.org.ar/37rnb/rnb37.htm

De 19 a 25 de junho de 2003 - Toronto - Cana: ,

American Library Association/Canadian Library Associs

http://www.cla.ca/conference/cla-ala2003/

   

   

  
    

  

  

 

  

  

 

der Conferênce and Ediner

int Library: Media, Information, Culture
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CBO - Profissões/Agenda 2003
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ciação;

e Agir com ética;

e Demonstrar senso de organização;

e Demonstrar capacidade empreen-

dedora;

e Demonstrar raciocínio lógico;

e Demonstrar capacidade de concen-
tração;

e Demonstrar pró-atividade;

e Demonstrar criatividade.

Fonte: Ministério do Trabalho e Em-

prego — CBO 2002;

Site: http://www.mte.org.br, (retira-

do da Internet em 05.12.2002)

 

Mais informações no Site do CRB-8
- http:/lwww.crb8.org.br

Diretrizes Curriculares Nacionais dos

Cursos de Biblioteconomia
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CBO - Profissões/Agenda 2003
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e Demonstrar capacidade de análise
e síntese;

e Demonstrar conhecimento de ou-

tros idiomas;

e Demonstrar capacidade de comu-

nicação;

e Demonstrar capacidade denego-

ciação;

e Agir com ética;

e Demonstrar senso de organização;

e Demonstrar capacidade empreen-

dedora;

e Demonstrar raciocínio lógico;

e Demonstrar capacidade de concen-
tração;

e Demonstrar pró-atividade;

e Demonstrar criatividade.

Fonte: Ministério do Trabalho e Em-

prego — CBO 2002;

Site: http://www.mte.org.br, (retira-

do da Internet em 05.12.2002)

 

Mais informações no Site do CRB-8
- http:/lwww.crb8.org.br
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CRBs8 - ELET #o z2ÅRA O舶用針WO 2003賀2005

Com a participacfb de 2.777 pro-

fissionais, foi -realizada com sucesso a

elei9fb para a escolha da nova diretoria

que representara a categoria no Con-

Selho Regional de Biblioteconomia -

8a Regifb, durante o thenio 2003-2005.

O pleito, OCOrrido em O6/12/2002 na

sede do Conselho e tamb6m no SIBI/

USP transformou-Se numa grande festa.

Os bibliotecarios aproveitaram a opor-

tunidade para proIongar os encontros

entre amlgOS que n訃o viam ha algum

tempo, e a trOCa de informae6es foi

uma constante. Alguns atualizaram seus

dados no cadastro do Conselho, PrOVi-

dencia fundamental para o bom anda-

mento e divulga9aO das informa96es

do CRB-8.

Os componentes das duas chapas

Se COnfratemizaram, tiraram fotos e tro-

Caram OPmlOeS SObre as metas e tra-

balhos para a proxlma geSt肴O.

Com integrantes de nome e de

ac6es reconhecidas nas duas chapas,

nao foi鰭cil decidir em qual votar.

A diferen9a foi de apenas 25 votos,

excluindo-Se OS VOtOS brancos e nulos.

A contagem, aCOmPanhada pelos par-

ticipantes das chapas concorrentes,

fiscais e bibliotec証ios, terminou por

VOlta das 2 horas da madrugada, quan-

do foi declarada vencedora a Chapa

Revela辞o, COmPOSta dos seguintes

membros :

CHAPA l - REVELACAO

Membros efetivos: (em ordem

alfab6tica)

Ama Vera Andrade　- CRB/8-1446 -

FESP - 1974 - Aposentada BP-SMC-

PMSP (*)

Cristiane Gomes Camizao - CRB/8-

6256 - II牛rEAVSto.And武e - 1995 - SENAC

Enisete da Silva Malaquias - CRB/8-

5821 - E坐I‘EA/SantoAndr6 - 1996 - SESI

Jeane dos Reis Passos - CRB/8-6189
- UFBA - 1987 - SENAC (**)

Marciana Leite Ribeiro - CRB/8 -1882
- FESP - 1975 - INPE - reSide em Ca9apava

Marcus Vinicius Rios de Macedo -

CRB/8-5795 - ESBI/Formlga-MG -

1993 - UNIFECAP (**)

Maria do Carmo Cardoso Kerzno-

WSky - CRB/8-5136 - FArEA/Santo

Andr6 - 1990 - Prefeitura Municipal

de S都o Bemardo do Campo - reSide em

S訊o Bemardo do Campo

Marinete Costa da Si萱va - CRB/8-3281

FESP - 1981 - PROMON - reSide em

Santo Andr6

Odete de OIiveira Camargo - CRB/

8葛4142 - UNESP - 1982 - SESI

Olanda Corregiarri - CRB/8-4882 -

ECA-USP - 1989 - SENAI

Regina dos Anjos Fazioli - CRB/8-

2491 - FESP - 1978 - BIBLIOTECA

VIRTUAL - GOVERNO DO ESTADO

DE SAO PAULO

Rog6rio Xavier Neves - CRB/8-6744
- UNESP - 1999 - SENAC / CEDEM

UNES P

Rosa Maria Andrade Grillo Beretta -

CRB/8-4956 - FESP - 1978 - CENTRO

UNIVERSITAR工O SAO CAMILO

Ubirajara Dias de Melo - CRB/8-6672
-　UNESP　- 1999　-　MACKENZIE

Tambor6

Membros suplentes: (em ordem alfa-

b6tica)

Alaide Ferreira Santos - CRB/8-301 1
- FESP - 1981 - TV CUITURA

Antonia Terezinha Marcantonio -

CRB/8-2205　-　EBDSC　- 1977　-

UNAERP - reSide em Ribeir肴o Preto

Elizabeth Adriana Dudziak - CRB/8-

4396 - ECA葛USP - 1984 - POLI-USP

Lourdes de Souza Moraes - CRB/8-

0940 - EBDSC - 1971 - BIBLIOTECA

COMUNITARIA DA UFSCAR - reSide

em S肴o Carlos

Luiz At組io Vicentini - CRB/8-2870 -

EBDSC - 1977 - UNICAMP - reSide em

CampmaS

Mauro Cabre看on - CRB/8-5517 - FA-

T巳A/Santo Andr6 - 1992 - ATKeamey -

reside em Santo Andr6
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Eleição

CRB-8 - ELEIÇÃO PARA O TRIÊNIO 2003-2005
Com a participação de 2.777 pro-

fissionais, foi realizada com sucesso a

eleição para a escolha da nova diretoria

que representará a categoria no Con-
selho Regional de Biblioteconomia -
8º Região, durante o triênio 2003-2005.

O pleito, ocorrido em 06/12/2002 na

sede do Conselho e também no SIBI/
USP, transformou-se numa grandefesta.

Os bibliotecários aproveitaram a opor-
tunidade para prolongar os encontros

entre amigos que não viam há algum
tempo, e a troca de informações foi

uma constante. Alguns atualizaram seus

dados no cadastro do Conselho, provi-
dência fundamental para o bom anda-

mento e divulgação das informações

do CRB-8.
Os componentes das duas chapas

se confraternizaram, tiraram fotos e tro-

caram opiniões sobre as metas e tra-

balhos para a próxima gestão.

Com integrantes de nome e de
ações reconhecidas nas duas chapas,

não foi fácil decidir em qual votar.
A diferença foi de apenas 25 votos,

excluindo-se os votos brancos e nulos.

A contagem, acompanhada pelos par-

ticipantes das chapas concorrentes,
fiscais e bibliotecários, terminou por

volta das 2 horas da madrugada, quan-

 

do foi declarada vencedora a Chapa

Revelação, composta dos seguintes
membros:

CHAPA 1 - REVELAÇÃO

Membros efetivos: (em ordem

alfabética)

Anna Vera Andrade - CRB/8-1446 -

FESP - 1974 - Aposentada BP-SMC-

PMSP (*)

Cristiane Gomes Camizão - CRB/8-

6256 - FATEA/Sto.André - 1995 - SENAC

Enisete da Silva Malaquias - CRB/8-

5821 - FATEA/SantoAndré - 1996 - SESI

Jeane dos Reis Passos - CRB/8-6189

- UFBA - 1987 - SENAC (**)

Marciana Leite Ribeiro - CRB/8 -1882

- FESP - 1975 - INPE reside em Caçapava
Marcus Vinícius Rios de Macedo -

CRB/8-5795 - ESBI/Formiga-MG -

1993 - UNIFECAP (**)

Maria do Carmo Cardoso Kerzno-

wsky - CRB/8-5136 - FATEA/Santo

André - 1990 - Prefeitura Municipal
de São Bernardo do Campo - reside em
São Bernardo do Campo

Marinete Costa da Silva - CRB/8-328]

FESP - 1981 - PROMON reside em

Santo André

Odete de Oliveira Camargo - CRB/

8-4142 - UNESP - 1982 - SESI
Olanda Corregiarri - CRB/8-4882 -

ECA-USP - 1989 - SENAI
Regina dos Anjos Fazioli - CRB/8-
2491 - FESP - 1978 - BIBLIOTECA
VIRTUAL - GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO
Rogério Xavier Neves - CRB/8-6744
- UNESP - 1999 - SENAC / CEDEM
UNESP
Rosa Maria Andrade Grillo Beretta -
CRB/8-4956 - FESP - 1978 - CENTRO
UNIVERSITARIO SÃO CAMILO
Ubirajara Dias de Melo - CRB/8-6672

- UNESP - 1999 - MACKENZIE
Tamboré

Membros suplentes: (em ordem alfa-

bética)

Alaíde Ferreira Santos - CRB/8-3011

- FESP - 1981 - TV CULTURA

Antonia Terezinha Marcantonio -

CRB/8-2205 - EBDSC - 1977 -

UNAERP - reside em Ribeirão Preto

Elizabeth Adriana Dudziak - CRB/8-

4396 - ECA-USP - 1984 - POLI-USP

Lourdes de Souza Moraes - CRB/8-

0940 - EBDSC - 1971 - BIBLIOTECA

COMUNITARIA DA UFSCAR- reside

em São Carlos

Luiz Atílio Vicentini - CRB/8-2870 -

EBDSC - 1977 - UNICAMP - reside em

Campinas
Mauro Cabrelon - CRB/8-5517 - FA-

TEA/Santo André - 1992 - ATKearney -

reside em Santo André

 

RESULTADO
DA ELEIÇÃO 2002

Chapa 1 - Revelação - 1.316 votos

Chapa 2 - Integração - 1.291 votos

Brancos - 44

Nulos - 126

Total: 2.777 votos

Comissão Eleitoral - CRB/8   
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Eleição

CRB-8 - ELEIÇÃO PARA O TRIÊNIO 2003-2005
Com a participação de 2.777 pro-

fissionais, foi realizada com sucesso a

eleição para a escolha da nova diretoria

que representará a categoria no Con-
selho Regional de Biblioteconomia -
8º Região, durante o triênio 2003-2005.

O pleito, ocorrido em 06/12/2002 na

sede do Conselho e também no SIBI/
USP, transformou-se numa grandefesta.

Os bibliotecários aproveitaram a opor-
tunidade para prolongar os encontros

entre amigos que não viam há algum
tempo, e a troca de informações foi

uma constante. Alguns atualizaram seus

dados no cadastro do Conselho, provi-
dência fundamental para o bom anda-

mento e divulgação das informações

do CRB-8.
Os componentes das duas chapas

se confraternizaram, tiraram fotos e tro-

caram opiniões sobre as metas e tra-

balhos para a próxima gestão.

Com integrantes de nome e de
ações reconhecidas nas duas chapas,

não foi fácil decidir em qual votar.
A diferença foi de apenas 25 votos,

excluindo-se os votos brancos e nulos.

A contagem, acompanhada pelos par-

ticipantes das chapas concorrentes,
fiscais e bibliotecários, terminou por

volta das 2 horas da madrugada, quan-

 

do foi declarada vencedora a Chapa

Revelação, composta dos seguintes
membros:

CHAPA 1 - REVELAÇÃO

Membros efetivos: (em ordem

alfabética)

Anna Vera Andrade - CRB/8-1446 -

FESP - 1974 - Aposentada BP-SMC-

PMSP (*)

Cristiane Gomes Camizão - CRB/8-

6256 - FATEA/Sto.André - 1995 - SENAC

Enisete da Silva Malaquias - CRB/8-

5821 - FATEA/SantoAndré - 1996 - SESI

Jeane dos Reis Passos - CRB/8-6189

- UFBA - 1987 - SENAC (**)

Marciana Leite Ribeiro - CRB/8 -1882

- FESP - 1975 - INPE reside em Caçapava
Marcus Vinícius Rios de Macedo -

CRB/8-5795 - ESBI/Formiga-MG -

1993 - UNIFECAP (**)

Maria do Carmo Cardoso Kerzno-

wsky - CRB/8-5136 - FATEA/Santo

André - 1990 - Prefeitura Municipal
de São Bernardo do Campo - reside em
São Bernardo do Campo

Marinete Costa da Silva - CRB/8-328]

FESP - 1981 - PROMON reside em

Santo André

Odete de Oliveira Camargo - CRB/

8-4142 - UNESP - 1982 - SESI
Olanda Corregiarri - CRB/8-4882 -

ECA-USP - 1989 - SENAI
Regina dos Anjos Fazioli - CRB/8-
2491 - FESP - 1978 - BIBLIOTECA
VIRTUAL - GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO
Rogério Xavier Neves - CRB/8-6744
- UNESP - 1999 - SENAC / CEDEM
UNESP
Rosa Maria Andrade Grillo Beretta -
CRB/8-4956 - FESP - 1978 - CENTRO
UNIVERSITARIO SÃO CAMILO
Ubirajara Dias de Melo - CRB/8-6672

- UNESP - 1999 - MACKENZIE
Tamboré

Membros suplentes: (em ordem alfa-

bética)

Alaíde Ferreira Santos - CRB/8-3011

- FESP - 1981 - TV CULTURA

Antonia Terezinha Marcantonio -

CRB/8-2205 - EBDSC - 1977 -

UNAERP - reside em Ribeirão Preto

Elizabeth Adriana Dudziak - CRB/8-

4396 - ECA-USP - 1984 - POLI-USP

Lourdes de Souza Moraes - CRB/8-

0940 - EBDSC - 1971 - BIBLIOTECA

COMUNITARIA DA UFSCAR- reside

em São Carlos

Luiz Atílio Vicentini - CRB/8-2870 -

EBDSC - 1977 - UNICAMP - reside em

Campinas
Mauro Cabrelon - CRB/8-5517 - FA-

TEA/Santo André - 1992 - ATKearney -

reside em Santo André
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12a Gest各o

ENCERRAMENTO DA 12a GESTAO DO CRB/8

Realizou-Se nO dia 12/12/2002, nO

audit6rio da Faculdade Sumar6, O

evento de encerramento da 12a gestあ

do CRB-8. As atividades tiveram ini-

Cio as 19 horas com as palestras “O bi-

bliotecdrio como agente da constru-

gdo humana na Sociedade do Co-

nhecimento”, PrOferida pela Profa. Dra.

Regina C61ia Baptista Beluzzo, Pr6-

reitora academica da Universidade do

Sagrado Cora辞O, Bauru/SP e `A bi-

blioteca na je,magdo (めNdgdo: uma

hist6ria de Bmsil ”, PrOfehda pela Dra.

Lilia Moritz Schwarcz, antrOP61oga,

PrOfessora da USP e co-autOra - COm

Paulo C6sar de Azevedo e Angela

Marques da Costa - do livro `A Longa

Ⅵagem (ねBiblioteca dos Reis ”.

Ap6s as brilhantes palestras, a

PreSidente do CRB-8, Regina Celi de

Sousa, fez a apresenta辞o dos tral)alhos

realizados durante o T富i6nio 2000 a

2002, Sendo a divulga鈎O e a defesa da

PrOfiss肴o do bibliotec各rio uma cons-

tante em suas ap6es.

Salientou a promo9fb dos cursos

de capacita9fb e valoriza9aO PrOfis-

Sional, que Se mOStraram eficientes,

necess証ios e aprovados pela maioha

dos participantes. A 6tica e a fiscali-

Za9fb, Pilares da pro丘ssfb, foram a9OeS

al)Ordadas destacando-Se a energia de

aplica辞O. Na oportunidade, discorreu

SObre a transparencia e o ngor na ad-

ministra辞O do Conselho, Cujo balan9O

Pa血monial est各sempre disponivel aos

PrOfissionais interessados, mOStrando

que foi possivel encerrar o ano com a
“Responsabilidade Fiscal” sempre pre-

Sente.

A presidente agradeceu a colabo-

ra辞O dos funcion征ios e a atua辞O dos

COnSelheiros, POIS S6 com a partici-

PaCfb ativa dos mesmos foi possivel

atingir as metas propostas para o血e-

nio 2000-2002. Sendo aplaudida de p6,

Parabenizou a nova gestao eleita, COIo-

Cando-Se a disposICaO Para edudar no

que lhe for poss壬vel, em bene鱒cio do

PrO丘ssional Bibliotecario - O Gestor da

Infoma9都o.

Reg訪oa Cセガ加So〃Sa

Prq畑. Dra. R(客ina Bel〃ZZO,勅esi加nte Rををhoa Cセ〃

db So〃Sa e Dra. Li〃a Mbriza Schwarcz

A〃dit6rio da Fわc〃脇de SzJmar〆
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12º Gestão 

ENCERRAMENTODA 12º GESTÃO DO CRB/8

Realizou-se no dia 12/12/2002, no

auditório da Faculdade Sumaré, o

evento de encerramento da 12º gestão

do CRB-8. As atividades tiveram iní-

cio às 19 horas com as palestras “O bi-

bliotecário como agente da constru-

ção humana na Sociedade do Co-

nhecimento”, proferida pela Profa. Dra.

Regina Célia Baptista Beluzzo, pró-

reitora acadêmica da Universidade do

Sagrado Coração, Bauru/SP, e “A bi-

blioteca na formação da Nação: uma

história de Brasil”, proferida pela Dra.

Lilia Moritz Schwarcz, antropóloga,

professora da USP e co-autora - com

Paulo César de Azevedo e Angela

Marques da Costa - do livro “A Longa

  
Regina Celi de Sousa

Auditório da Faculdade Sumaré

Viagem da Biblioteca dos Reis”.

Após as brilhantes palestras, a

presidente do CRB-8, Regina Celi de

Sousa, fez a apresentação dostrabalhos

realizados durante o Triênio 2000 a

2002, sendo a divulgação e a defesa da

profissão do bibliotecário uma cons-

tante em suas ações.

Salientou a promoção dos cursos

de capacitação e valorização profis-

sional, que se mostraram eficientes,

necessários e aprovados pela maioria

dos participantes. A ética e a fiscali-

zação, pilares da profissão, foram ações

abordadas destacando-se a energia de

aplicação. Na oportunidade, discorreu

sobre a transparência e o rigor na ad-

   

ministração do Conselho, cujo balanço

patrimonial está sempre disponível aos

profissionais interessados, mostrando

que foi possível encerrar o ano com a

“Responsabilidade Fiscal” sempre pre-

sente.

A presidente agradeceu a colabo-

ração dos funcionários e a atuação dos

conselheiros, pois só com a partici-

pação ativa dos mesmos foi possível

atingir as metas propostas para o triê-

nio 2000-2002. Sendo aplaudida de pé,

parabenizou a nova gestão eleita, colo-

cando-se à disposição para ajudar no

que lhe for possível, em benefício do

profissional Bibliotecário - o Gestor da

Informação.

 

Profa. Dra. Regina Beluzzo, Presidente Regina Celi

de Sousa e Dra. Lilia Moriza Schwarcz
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ministração do Conselho, cujo balanço
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profissionais interessados, mostrando

que foi possível encerrar o ano com a

“Responsabilidade Fiscal” sempre pre-
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A presidente agradeceu a colabo-
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12a Gest呑o

PRESTACAO DE CONTAS DA 12a GESTÅo
′ヽ′

TRIENIO 2000漢2002

O Conselho Regional de Biblioteconomia 8a Regifb’na

sua 12a gestfb, emPenhou-Se em PrOPOrCionar aos pro宜s-

sionais paulistas’elementos de percep辞O das atuais rea-

1idades do mercado de trabalho, COlaborando com acoes

voltadas para a educa9訊o continua’Visando gerar adapta辞o

as transfoma96es desse mercado・

FIS CALIZA CAO

Amplia9aO do trabalho de宜scaliza9都o do exerc壬cio profis-

sional em todo Estado, Visando detectar novas frentes de

oportunidades e desenvoIver uma orienta9fb preventiva

aos bibliotec証ios. Desta forma, OS fiscais visitaram 2.648

institui96es durante o perfodo de 2000 a 2002. Foram ela-

borados: O manual de procedimentos para fiscaliza9aO; a

nomatiza蜜O das rotinas dos宜scais; O eStudo para insta-

la辞o de futuras Delegacias Regionais; um PrOgrama de

treinamento de estagiarios, de fiscais e apoIO a eVentOS e

estudos preliminares para exame de su丘ciencia・

ETI CA

A Comissfo de Etica do CRB abriu processo em fun9fb de

5 den血cias e 87 processos 6ticos decorrentes de a96es de

fiscaliza9aO.

PROGRAMA DE CARACITACAO E ATUALIZACAO

PROFISSIONAL - PCAP

Em parceria com entidades de classes, eSCOlas e univer-

sidades, O CRB desenvoIveu o PCAP como foma de

oferecer aos bibliotec紅ios oportunidades de atualizaeao e

deserrvoIvimento pro宜ssional・ VAriados cursos’Palestras e

eventos foram realizados no interior e na capital do Estado.

Participaram deste programa cerca de 3・900 pro丘ssionais.

Os investimentos em宜scaliza9aO PreVentiva solidificaram-

Se COm eSSe PrOgrama.

DrVULGA CAO

Para promover o conhecimento e despertar o interesse da

sociedade civil pela pro丘ssfb do bibliotec証o e pelos cur-

sos superiores de Biblioteconomia’O CRB-8 investiu na

divulga9都o por meio de an血cios veiculados na mfdia’

outdoors, adesivos para veiculos automotivos, boletins’Pa-

1estras em escolas, folders de divulga辞O em feiras de estu-

dantes e de empresas de recursos humanos. Publicamos sete

(7) Boletins e cinco (5) Circulares, a16m de adesivos sobre a

pro宜ssfo do bibliotec証o. Co-editamos a Revista da FEBAB

(nova s6rie), dis血buida gratuitanente a todos os pro丘ssionais

do estado. Editamos a obra “Biblioteca P心blica/Biblioteca

Escolar de pafs em desenvoIvimento: dialogo entre

bibliotec証a e professora para reconstru9aO de signi丘cados

com base no Manifesto da Unesco”, de autoha de Neusa

Dias Macedo e Idm6a Semeg血ni-Siqueira・ Lan9amOS’ainda’

a Revista do CRB-8. Criamos a logomarca do CRB/8-SP

impressas nas pastas e fomul証os confeccionados pelo

Conselho. Reestruturamos o site do CRB/8-SP na Intemet.

O Premio Biblioteconomia Paulista Laura Russo teve

continuidade. Foram realizadas duas edic6es, Premiando

os melhores trabalhos de mestrado, doutorado, TCCs, a16m

de pessoas e instituic6es que valorizaram a Bibliotecono-

mia e meios de comunicacao que lhe deram destaque.

Realizamos gest都o junto as autoridades govemamentais,

no sentido de divulgar a profiss詠o’SOlicitar ae6es ou criticar

procedimentos’POr meio de offoios’enCOntrOS’reuni6es

de trabalhos e convites para eventos.

Estivemos presentes em todos os eventos e reuni6es de

relevancia para a classe bibliotec証ia・

Ministramos palestras para os estudantes de Biblioteco-

nomia da FAm「EA/S anto Andr6, FArEA几orena, PUC/Cam-

pmaS, UFSCAR/Sfb Carlos, ECA仙SP FESP/Sfb Paulo,

UNESP朋arflia.

ACOES POL壬TICAS

Foram desenvoIvidas a9OeS POliticas junto aos candidatos

aos cargos de Prefditos de todo o Estado’COm O enCami-

nhamento de docunento expondo a preocupa辞O quantO a

situa9aO das Bibliotecas Pdblicas’enfatizando que a infor-

ma辞O 6 a負mola mestra” da evolu辞O da sociedade e deve

ser priorizada nos Planos de Govemo como fator de Edu-

ca9都o, Cultura e Lazer da populaeわ’Sendo o bibliotec証o

o profissional capacitado a gerenci紅a e a disponibiliz紅a

Para a COmunidade.

Solicitamos a esses candidatos, SuaS PrOPOStaS Para紅ea de

bibliotecas pdblicas e comunit証as・ A16m disso, O CRB

encaminhou documento contendo sugest6es de programas

para bibliotecas aos que foram eleitos・ Os bibliotec証os de

cada munlCIPIO, aSSim como os 6rg訊os de imprensa local’

tamb6m receberam c6pia do documento.

Participamos de diversas reuni6es promovidas pelo Instituto

FIorestan Femandes, que tiveram por丘nalidade elわorar

sugest6es iniciais aos gestores pdblicos na fomula辞o de

pol壬ticas, de maneira suprapartid証a・ O Instituto desenvoIve

um tral)alho de analise e de reflexao sobre politicas p竜blicas

com todos os segmentos representativos da sociedade civil・

Encaminhamos oHcios aos candidatos a Presidencia da

CRB●8
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PRESTAÇÃO DE CONTASDA 12º GESTÃO
TRIÉNIO 2000-2002

O Conselho Regional de Biblioteconomia 8º Região, na

sua 12º gestão, empenhou-se em proporcionar aos profis-

sionais paulistas, elementos de percepção das atuais rea-

líidades do mercado de trabalho, colaborando com ações

voltadas para a educação contínua, visando gerar adaptação

às transformações desse mercado.

FISCALIZAÇÃO
Ampliação dotrabalhode fiscalização do exercício profis-

sional em todo Estado, visando detectar novas frentes de

oportunidades e desenvolver uma orientação preventiva

aos bibliotecários. Desta forma, os fiscais visitaram 2.648

instituições durante o período de 2000 a 2002. Foram ela-

borados: o manual de procedimentos para fiscalização; a

normatização das rotinas dos fiscais; o estudo para insta-

lação de futuras Delegacias Regionais; um programa de

treinamento de estagiários, de fiscais e apoio a eventos e

estudos preliminares para exame de suficiência.

ÉTICA
A Comissão de Ética do CRB abriu processo em função de

5 denúncias e 87 processos éticos decorrentes de ações de

fiscalização.

PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO EATUALIZAÇÃO
PROFISSIONAL - PCAP

Em parceria com entidades de classes, escolas e univer-

sidades, o CRB desenvolveu o PCAP, como forma de

oferecer aos bibliotecários oportunidades de atualização e

desenvolvimento profissional. Variados cursos, palestras e

eventos foram realizados no interior e na capital do Estado.

Participaram deste programa cerca de 3.900 profissionais.

Osinvestimentos em fiscalização preventiva solidificaram-

se com esse programa.

DIVULGAÇÃO
Para promover o conhecimento e despertar o interesse da

sociedade civil pela profissão do bibliotecário e pelos cur-

sos superiores de Biblioteconomia, o CRB-8 investiu na

divulgação por meio de anúncios veiculados na mídia,

outdoors, adesivos para veículos automotivos, boletins, pa-

lestras em escolas, folders de divulgação em feiras de estu-

dantes e de empresas de recursos humanos. Publicamossete

(7) Boletins e cinco (5) Circulares, além de adesivos sobre a

profissão do bibliotecário. Co-editamosa Revista da FEBAB

(nova série), distribuída gratuitamente a todososprofissionais

do estado. Editamos a obra “Biblioteca Pública/Biblioteca

Escolar de país em desenvolvimento: diálogo entre

bibliotecária e professora para reconstrução de significados

com base no Manifesto da Unesco”, de autoria de Neusa

Dias Macedo e Idméa Semeghini-Siqueira. Lançamos, ainda,

a Revista do CRB-8. Criamos a logomarca do CRB/8-SP,

impressas nas pastas e formulários confeccionados pelo

Conselho. Reestruturamoso site do CRB/8-SP na Internet.

O Prêmio Biblioteconomia Paulista Laura Russo teve

continuidade. Foram realizadas duas edições, premiando

os melhores trabalhos de mestrado, doutorado, TCCs, além

de pessoas e instituições que valorizaram a Bibliotecono-

mia e meios de comunicação que lhe deram destaque.

Realizamos gestão junto às autoridades governamentais,

no sentido de divulgara profissão, solicitar ações ou criticar

procedimentos, por meio de ofícios, encontros, reuniões

de trabalhos e convites para eventos.

Estivemos presentes em todos os eventos e reuniões de

relevância para a classe bibliotecária.

Ministramos palestras para os estudantes de Biblioteco-

nomia da FATEA/SantoAndré, FATEA/Lorena, PUC/Cam-

pinas, UFSCAR/São Carlos, ECA/USP, FESP/São Paulo,

UNESP/Marília.

AÇÕES POLÍTICAS
Foram desenvolvidas ações políticas junto aos candidatos

aos cargos de Prefeitos de todo o Estado, com o encami-

nhamento de documento expondo a preocupação quanto à

situação das Bibliotecas Públicas, enfatizando quea infor-

mação é a “mola mestra” da evolução da sociedade e deve

ser priorizada nos Planos de Governo como fator de Edu-

cação, Cultura e Lazer da população, sendo bibliotecário

o profissional capacitado a gerenciá-la e a disponibilizá-la

para a comunidade.

Solicitamosa esses candidatos, suas propostas para área de

bibliotecas públicas e comunitárias. Além disso, o CRB

encaminhou documento contendo sugestões de programas

para bibliotecas aos que foram eleitos. Osbibliotecários de

cada município, assim como os órgãos de imprensa local,

também receberam cópia do documento.

Participamosdediversas reuniões promovidas pelo Instituto

Florestan Fernandes, que tiveram por finalidade elaborar

sugestões iniciais aos gestores públicos na formulação de

políticas, de maneira suprapartidária. O Instituto desenvolve

um trabalho de análise e de reflexão sobre políticas públicas

com todos os segmentos representativos da sociedade civil.

Encaminhamos ofícios aos candidatos à Presidência da
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PRESTAÇÃO DE CONTASDA 12º GESTÃO
TRIÉNIO 2000-2002

O Conselho Regional de Biblioteconomia 8º Região, na

sua 12º gestão, empenhou-se em proporcionar aos profis-

sionais paulistas, elementos de percepção das atuais rea-

líidades do mercado de trabalho, colaborando com ações

voltadas para a educação contínua, visando gerar adaptação

às transformações desse mercado.

FISCALIZAÇÃO
Ampliação dotrabalhode fiscalização do exercício profis-

sional em todo Estado, visando detectar novas frentes de

oportunidades e desenvolver uma orientação preventiva

aos bibliotecários. Desta forma, os fiscais visitaram 2.648

instituições durante o período de 2000 a 2002. Foram ela-

borados: o manual de procedimentos para fiscalização; a

normatização das rotinas dos fiscais; o estudo para insta-

lação de futuras Delegacias Regionais; um programa de

treinamento de estagiários, de fiscais e apoio a eventos e

estudos preliminares para exame de suficiência.

ÉTICA
A Comissão de Ética do CRB abriu processo em função de

5 denúncias e 87 processos éticos decorrentes de ações de

fiscalização.

PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO EATUALIZAÇÃO
PROFISSIONAL - PCAP

Em parceria com entidades de classes, escolas e univer-

sidades, o CRB desenvolveu o PCAP, como forma de

oferecer aos bibliotecários oportunidades de atualização e

desenvolvimento profissional. Variados cursos, palestras e

eventos foram realizados no interior e na capital do Estado.

Participaram deste programa cerca de 3.900 profissionais.

Osinvestimentos em fiscalização preventiva solidificaram-

se com esse programa.

DIVULGAÇÃO
Para promover o conhecimento e despertar o interesse da

sociedade civil pela profissão do bibliotecário e pelos cur-

sos superiores de Biblioteconomia, o CRB-8 investiu na

divulgação por meio de anúncios veiculados na mídia,

outdoors, adesivos para veículos automotivos, boletins, pa-

lestras em escolas, folders de divulgação em feiras de estu-

dantes e de empresas de recursos humanos. Publicamossete

(7) Boletins e cinco (5) Circulares, além de adesivos sobre a

profissão do bibliotecário. Co-editamosa Revista da FEBAB

(nova série), distribuída gratuitamente a todososprofissionais

do estado. Editamos a obra “Biblioteca Pública/Biblioteca

Escolar de país em desenvolvimento: diálogo entre

bibliotecária e professora para reconstrução de significados

com base no Manifesto da Unesco”, de autoria de Neusa

Dias Macedo e Idméa Semeghini-Siqueira. Lançamos, ainda,

a Revista do CRB-8. Criamos a logomarca do CRB/8-SP,

impressas nas pastas e formulários confeccionados pelo

Conselho. Reestruturamoso site do CRB/8-SP na Internet.

O Prêmio Biblioteconomia Paulista Laura Russo teve

continuidade. Foram realizadas duas edições, premiando

os melhores trabalhos de mestrado, doutorado, TCCs, além

de pessoas e instituições que valorizaram a Bibliotecono-

mia e meios de comunicação que lhe deram destaque.

Realizamos gestão junto às autoridades governamentais,

no sentido de divulgara profissão, solicitar ações ou criticar

procedimentos, por meio de ofícios, encontros, reuniões

de trabalhos e convites para eventos.

Estivemos presentes em todos os eventos e reuniões de

relevância para a classe bibliotecária.

Ministramos palestras para os estudantes de Biblioteco-

nomia da FATEA/SantoAndré, FATEA/Lorena, PUC/Cam-

pinas, UFSCAR/São Carlos, ECA/USP, FESP/São Paulo,

UNESP/Marília.

AÇÕES POLÍTICAS
Foram desenvolvidas ações políticas junto aos candidatos

aos cargos de Prefeitos de todo o Estado, com o encami-

nhamento de documento expondo a preocupação quanto à

situação das Bibliotecas Públicas, enfatizando quea infor-

mação é a “mola mestra” da evolução da sociedade e deve

ser priorizada nos Planos de Governo como fator de Edu-

cação, Cultura e Lazer da população, sendo bibliotecário

o profissional capacitado a gerenciá-la e a disponibilizá-la

para a comunidade.

Solicitamosa esses candidatos, suas propostas para área de

bibliotecas públicas e comunitárias. Além disso, o CRB

encaminhou documento contendo sugestões de programas

para bibliotecas aos que foram eleitos. Osbibliotecários de

cada município, assim como os órgãos de imprensa local,

também receberam cópia do documento.

Participamosdediversas reuniões promovidas pelo Instituto

Florestan Fernandes, que tiveram por finalidade elaborar

sugestões iniciais aos gestores públicos na formulação de

políticas, de maneira suprapartidária. O Instituto desenvolve

um trabalho de análise e de reflexão sobre políticas públicas

com todos os segmentos representativos da sociedade civil.

Encaminhamos ofícios aos candidatos à Presidência da
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Repdblica’SOlicitando o Programa de Govemo para a征ea

de Bibliotecas. Recebemos resposta do presidente eleito

Lula, aPenaS aCuSando recebimento de nossa corres-

POndencia.

ES TUDANTES

Preocupados com a foma9aO de novas lideran9aS PrO-

fissionalS’Organizamos reuni6es com representantes

estudantis das Escolas de Biblioteconomia do Estado de

Sfb Paulo. Patrocinamos a ida de estudantes a alguns En-

COntrOS Nacionais ou Regionais de Estudantes e colabo-

ramos na organizaefb e patrocinio do EREBD - Encontro

Regional dos Estudantes de Biblioteconomia e Docu-

menta9aO, em S奮o Paulo.

BIBLIOTECAS HSCOLARES

Com o apoio do deputado estadual Lobbe Neto e da nossa

Comiss訊o de Bibliotecas Escolares’apreSentamOS ProPOStaS

a Secretaria de Estado da Educa9訊o’Ttresa Roserley

Neubauer, Visando solu96es para a reativa9わe modemi-

Za9aO das Bibliotecas Escolares. Da mesma forma, rea-

1izamos contato com a Funda9fb para o DesenvoIvimento

da Educa9fb鵜FDE’aPreSentando proposta de diagn6stico

das bibliotecas escolares da rede pfめlica do Estado de Sわ

Paulo. Ap6s a mudan9a da Secretaria, Ou Sqa, nO inicio da

gestfb do novo Secret証io de Educa鈎O, Dr. Chalita, eSti-

VemOS nOVamente em reuniao, tratando do assunto e soli-

Citando’da nova gestfb’aten9fo especial a questfb, Pela

relev含ncia de que se reveste・

BIBLIOTECAS PUBLICAS

Participamos das discuss6es sobre o programa負Uma Bi-

blioteca em cada Munic傘)io”, SObre a altera辞O do Pro-

grama para Dinamizadores de Biblioteca, COm O Secret各rio

Nacional do Livro e da Leitura do Minist6rio da Cultura.

Promovemos debate sobre負Bibliotecas Pdblicas: PrOPOStaS

de a9aO Para a Secretaria Nacional do Livro e da Leitura /

Minist6rio da Cultura” e aprovamos as propostas elaboradas,

a pedido do CRB/8, Pelas professoras: Dra. Elisal)eth M看rcia

Martucci e Dra. Maria Helena T.C. Barros. Essas propostas

foram enviadas ao CFB para que fossem encaminhadas ao

Secret各rio Nacional do Livro e da Leitura.

Realizamos o II F6rum Paulista de Bibliotecas P心blicas, na

Cidade de Ribeir奮o Preto, dando continuidade as discuss6es

geradas pelo I F6rum, realizado em Sfb Paulo, em 1999.

Em Sao Paulo, Participamos das ac6es co血a o prQjeto que

tramitou na camara dos vereadores’nO qual se propunha a

altera9aO da denomina車O da Biblioteca M各io de Andrade,

COm O importante “abra9O dos bibliotec看rios a Biblioteca”,

a9都o que contou com o apoio da imprensa e de entidades

da sociedade civil・ Realizamos um trabalho de mobiliza鈎O

junto aos vereadores munlCIPalS, COm O intuito de mostrar

a import含ncia da Biblioteca Mario deAndrade para a cidade

e Para O PalS・

Como parte desse mesmo prQjeto, uma PrOPOSta alterava o

PrOVimento dos cargos de Diretores dos Departamentos de

Bibliotecas Pdblicas e Infanto-Juvenis. Nfo consegulmOS

garantir o provimento desses cargos exclusivamente aos

PrOfissionais bibliotec証os’devido ao conchavo que houve

entre a maioria dos partidos para que diversos cargos

existentes na prefeitura fossem desqualificados, naO Sendo

mais privativos de certas carreiras.

REPERT6RTO DE UNIIRADES DE INFO恥ACAO

Lan9amOS O Repert6rio de Unidades de Infoma9aO, que

est各disponivel em nosso site.

REFORMA ADMINESTRATIVA

Institufmos a Comissfb de Reforma Administrativa, que

elaborou estudos sobre as necessidades de Informatica do

Conselho. Investimos na aquisi9aO de equlPamentOS, Visan-

do proporcionar melhor desempenho das atividades pro-

gramadas.

INFORM音ATICA

Adquirimos QS Seguintes equlPamentOS de Infomatica: 04

(quatro) computadores PENTIUM IⅡ 600 MHz, 2 (dois)

COmPutadores PENTIUM IⅡ 550 MHz, 1 (uma) impressora

jato de tinta, 1 (uma) cameraYASHICA, 1 (um) scanner, 09

(nove) teclados, 11 (onze) mouses, 2 (dois) monitores 14

POlegadas, 4 (quatro) monitores 15 polegadas, 02 (dois)

Luximetros LX lO2, 02 (dois) Tbmo血grometros e 4 (quatro)

estabilizadores. Foram mantidos os trabalhos de manuten_

9aO de rede por empresa habilitada (hardware) e de manu-

ten辞O do banco de dados (SOftware).

BANCO DE DADOS

Ⅵsando obter qualidade na recupera辞O das infoma96es e

e丘ciencia na presta9あde servICOS, investimos na atualiza-

9肴O e manuten鈎O do banco de dados dos profissionais e

unidades de infoma9aO.

BENS I]ATRIIVIONIAIS

Foram feitos reparos e adapta96es para as redes e16血ca e de

COmPutadores e efetuada reforma宜sica de uma征ea do im6vel.

CAMARA DOS PROFISSIONAIS REGISTRADOS

NOS CONSELHOS H ORDENS DO HSTADO DE SAO

PAUL O

Participamos das reuni6es da C含mara dos Profissionais

Registrados nos Conselhos e Ordens do Estado de SわPaulo.

A C含mara proporciona troca de experiencias, elabora9fb

de a9OeS COnjuntas e integra辞O dos Conselhos reglOnais

de profiss6es regulamentadas.
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República, solicitando o Programa de Governo paraa área

de Bibliotecas. Recebemos resposta do presidente eleito

Lula, apenas acusando recebimento de nossa corres-

pondência.

ESTUDANTES

Preocupados com a formação de novas lideranças pro-

fissionais, organizamos reuniões com representantes

estudantis das Escolas de Biblioteconomia do Estado de

São Paulo. Patrocinamos a ida de estudantes a alguns En-

contros Nacionais ou Regionais de Estudantes e colabo-

ramos na organização e patrocínio do EREBD - Encontro

Regional dos Estudantes de Biblioteconomia e Docu-

mentação, em São Paulo.

BIBLIOTECAS ESCOLARES

Com o apoio do deputado estadual Lobbe Neto e da nossa

Comissão de Bibliotecas Escolares, apresentamospropostas

à Secretária de Estado da Educação, Teresa Roserley

Neubauer, visando soluções para a reativação e moderni-

zação das Bibliotecas Escolares. Da mesma forma, rea-

lizamos contato com a Fundação para o Desenvolvimento

da Educação - FDE,apresentando proposta de diagnóstico

das bibliotecas escolares da rede pública do Estado de São

Paulo. Após a mudança da Secretária, ou seja, no início da

gestão do novo Secretário de Educação, Dr. Chalita, esti-

vemos novamente em reunião, tratando do assunto e soli-

citando, da nova gestão, atenção especial à questão, pela

relevância de que se reveste.

BIBLIOTECAS PÚBLICAS
Participamos das discussões sobre o programa “Uma Bi-

blioteca em cada Município”, sobre a alteração do Pro-

grama para Dinamizadores de Biblioteca, com o Secretário

Nacional do Livro e da Leitura do Ministério da Cultura.

Promovemosdebate sobre “Bibliotecas Públicas: propostas

de ação para a Secretaria Nacional do Livro e da Leitura /

Ministério da Cultura” e aprovamosas propostas elaboradas,

a pedido do CRB/8,pelas professoras: Dra. Elisabeth Márcia

- Martucci e Dra. Maria Helena T.C. Barros. Essas propostas

foram enviadas ao CFB para que fossem encaminhadas ao

Secretário Nacional do Livro e da Leitura.

Realizamos o II Fórum Paulista de Bibliotecas Públicas, na

cidade de Ribeirão Preto, dando continuidade às discussões

geradas pelo I Fórum, realizado em São Paulo, em 1999.

Em São Paulo, participamos das ações contra o projeto que

tramitou na câmara dos vereadores, no qual se propunha a

alteração da denominação da Biblioteca Mário de Andrade,

com o importante “abraço dos bibliotecários à Biblioteca”,

ação que contou com o apoio da imprensa e de entidades

da sociedadecivil. Realizamos um trabalho de mobilização

junto aos vereadores municipais, com o intuito de mostrar

a importância da Biblioteca Mário deAndrade para a cidade

e para o país.

Comoparte desse mesmo projeto, uma proposta alterava o

provimento dos cargos de Diretores dos Departamentos de

Bibliotecas Públicas e Infanto-Juvenís. Não conseguimos

garantir o provimento desses cargos exclusivamente aos

profissionais bibliotecários, devido ao conchavo que houve

entre a maioria dos partidos para que diversos cargos

existentes na prefeitura fossem desqualificados, não sendo

mais privativos de certas carreiras.

REPERTÓRIO DE UNIDADES DE INFORMAÇÃO

Lançamos o Repertório de Unidades de Informação, que

está disponível em nossosite.

REFORMA ADMINISTRATIVA

Instituímos a Comissão de Reforma Administrativa, que

elaborou estudos sobre as necessidades de Informática do

Conselho. Investimos na aquisição de equipamentos, visan-

do proporcionar melhor desempenho das atividades pro-

gramadas.

INFORMÁTICA
Adquirimos os seguintes equipamentos de Informática: 04

(quatro) computadores PENTIUM III 600 MHz, 2 (dois)

computadores PENTIUM III 550 MHz, 1 (uma) impressora

Jato detinta, 1 (uma) câmeraYASHICA,1 (um) scanner, 09

(nove) teclados, 11 (onze) mouses, 2 (dois) monitores 14

polegadas, 4 (quatro) monitores 15 polegadas, 02 (dois)

Luximetros LX 102, 02 (dois) Termohigrometrose 4 (quatro)

estabilizadores. Foram mantidos os trabalhos de manuten-

ção de rede por empresa habilitada (hardware) e de manu-

tenção do banco de dados (software).

BANCODEDADOS

Visando obter qualidade na recuperação das informações e

eficiência na prestação de serviços, investimos na atualiza-

ção e manutenção do banco de dados dos profissionais e

unidades de informação.

BENS PATRIMONIAIS

Foram feitos reparos e adaptações para as redeselétrica e de

computadorese efetuada reformafísica de uma área do imóvel.

CÂMARA DOS PROFISSIONAIS REGISTRADOS

NOS CONSELHOS E ORDENSDO ESTADODESÃO

PAULO

Participamos das reuniões da Câmara dos Profissionais

Registrados nos Conselhos e Ordens do Estado de São Paulo.

A Câmara proporciona troca de experiências, elaboração

de ações conjuntas e integração dos Conselhos regionais

de profissões regulamentadas.
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República, solicitando o Programa de Governo paraa área

de Bibliotecas. Recebemos resposta do presidente eleito

Lula, apenas acusando recebimento de nossa corres-

pondência.

ESTUDANTES

Preocupados com a formação de novas lideranças pro-

fissionais, organizamos reuniões com representantes

estudantis das Escolas de Biblioteconomia do Estado de

São Paulo. Patrocinamos a ida de estudantes a alguns En-

contros Nacionais ou Regionais de Estudantes e colabo-

ramos na organização e patrocínio do EREBD - Encontro

Regional dos Estudantes de Biblioteconomia e Docu-

mentação, em São Paulo.

BIBLIOTECAS ESCOLARES

Com o apoio do deputado estadual Lobbe Neto e da nossa

Comissão de Bibliotecas Escolares, apresentamospropostas

à Secretária de Estado da Educação, Teresa Roserley

Neubauer, visando soluções para a reativação e moderni-

zação das Bibliotecas Escolares. Da mesma forma, rea-

lizamos contato com a Fundação para o Desenvolvimento

da Educação - FDE,apresentando proposta de diagnóstico

das bibliotecas escolares da rede pública do Estado de São

Paulo. Após a mudança da Secretária, ou seja, no início da

gestão do novo Secretário de Educação, Dr. Chalita, esti-

vemos novamente em reunião, tratando do assunto e soli-

citando, da nova gestão, atenção especial à questão, pela

relevância de que se reveste.

BIBLIOTECAS PÚBLICAS
Participamos das discussões sobre o programa “Uma Bi-

blioteca em cada Município”, sobre a alteração do Pro-

grama para Dinamizadores de Biblioteca, com o Secretário

Nacional do Livro e da Leitura do Ministério da Cultura.

Promovemosdebate sobre “Bibliotecas Públicas: propostas

de ação para a Secretaria Nacional do Livro e da Leitura /

Ministério da Cultura” e aprovamosas propostas elaboradas,

a pedido do CRB/8,pelas professoras: Dra. Elisabeth Márcia

- Martucci e Dra. Maria Helena T.C. Barros. Essas propostas

foram enviadas ao CFB para que fossem encaminhadas ao

Secretário Nacional do Livro e da Leitura.

Realizamos o II Fórum Paulista de Bibliotecas Públicas, na

cidade de Ribeirão Preto, dando continuidade às discussões

geradas pelo I Fórum, realizado em São Paulo, em 1999.

Em São Paulo, participamos das ações contra o projeto que

tramitou na câmara dos vereadores, no qual se propunha a

alteração da denominação da Biblioteca Mário de Andrade,

com o importante “abraço dos bibliotecários à Biblioteca”,

ação que contou com o apoio da imprensa e de entidades

da sociedadecivil. Realizamos um trabalho de mobilização

junto aos vereadores municipais, com o intuito de mostrar

a importância da Biblioteca Mário deAndrade para a cidade

e para o país.

Comoparte desse mesmo projeto, uma proposta alterava o

provimento dos cargos de Diretores dos Departamentos de

Bibliotecas Públicas e Infanto-Juvenís. Não conseguimos

garantir o provimento desses cargos exclusivamente aos

profissionais bibliotecários, devido ao conchavo que houve

entre a maioria dos partidos para que diversos cargos

existentes na prefeitura fossem desqualificados, não sendo

mais privativos de certas carreiras.

REPERTÓRIO DE UNIDADES DE INFORMAÇÃO

Lançamos o Repertório de Unidades de Informação, que

está disponível em nossosite.

REFORMA ADMINISTRATIVA

Instituímos a Comissão de Reforma Administrativa, que

elaborou estudos sobre as necessidades de Informática do

Conselho. Investimos na aquisição de equipamentos, visan-

do proporcionar melhor desempenho das atividades pro-

gramadas.

INFORMÁTICA
Adquirimos os seguintes equipamentos de Informática: 04

(quatro) computadores PENTIUM III 600 MHz, 2 (dois)

computadores PENTIUM III 550 MHz, 1 (uma) impressora

Jato detinta, 1 (uma) câmeraYASHICA,1 (um) scanner, 09

(nove) teclados, 11 (onze) mouses, 2 (dois) monitores 14

polegadas, 4 (quatro) monitores 15 polegadas, 02 (dois)

Luximetros LX 102, 02 (dois) Termohigrometrose 4 (quatro)

estabilizadores. Foram mantidos os trabalhos de manuten-

ção de rede por empresa habilitada (hardware) e de manu-

tenção do banco de dados (software).

BANCODEDADOS

Visando obter qualidade na recuperação das informações e

eficiência na prestação de serviços, investimos na atualiza-

ção e manutenção do banco de dados dos profissionais e

unidades de informação.

BENS PATRIMONIAIS

Foram feitos reparos e adaptações para as redeselétrica e de

computadorese efetuada reformafísica de uma área do imóvel.

CÂMARA DOS PROFISSIONAIS REGISTRADOS

NOS CONSELHOS E ORDENSDO ESTADODESÃO

PAULO

Participamos das reuniões da Câmara dos Profissionais

Registrados nos Conselhos e Ordens do Estado de São Paulo.

A Câmara proporciona troca de experiências, elaboração

de ações conjuntas e integração dos Conselhos regionais

de profissões regulamentadas.
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INADIMPLENCRA

Foram encaminhadas correspondencias aos profissionais

inadimple軋es. Contratamos uma empresa de cobran9a e

fizemos diversas execu96es fiscais, COm retOmO Satisfat6rio.

LICITA C OES

Foram feitas licita96es para Boletins, COntrata9aO de asses-

SOria jurfdica, emPreSa de cobran9a, aquisi9fb de equlPa-

mentos, etC.

丁bdas as aquisi96es feitas pelo Conselho foram realizadas

ap6s cota96es apresentadas por, nO m壬nimo’tr合S emPreSaS.

ELEI CA O

Duas chapas concorreram a elei9fめrealizada no dia

O6.12.2002. Foi eleita a chapa ndmero l - Revela9fb. Res葛

Saltamos a dedica9都o da Comissao Eleitoral para a con-

Cretiza9aO do processo eleitoral・

CONmS
As nossas contas estao a dispos19aO Para COnSulta , e foram

rigidamente administradas. Ressaltamos que procedemos

o envio mensal do balancete ao Conselho Federal e a elabo-

racao do balanco anual, Sendo o mesmo enviado ao

Conselho Federal de Biblioteconomia e ao Tribunal de

Contas da Uni訊o para conferencia e auditoria.

No ano de 2001 tivemos um d6ficit patrimonial encontrado

nas Demonstra96es das V証iac6es Patrimoniais, tendo

OCO正do pelo seguinte fator: maior investimento na丘sca-

1iza9aO PreVentiva com a contrata辞O de mais dois biblio-

tec証ios fiscais. Salientamos, POr6m, que tivemos um

SuPerivit宜nanceiro em 2001, nO Valor de R$ 4l.256,81, O

que demonstra aplica9aO de recursos em prol da classe・

DIIⅡCULDADES ENCONTRADAS :

Dep6sitos efetuados sem identifica辞O tem gerado s6rios

PrOblemas no controle de pagamentos dos pro丘ssionais.

Para minimizar o problema, Publicamos notas nos Boletins’

SOlicitando que o pro丘ssional envie comprovante de paga-

mento devidamente identificado.

Ressaltamos que todas as atividades realizadas s6 foram

COnCretizadas devido a participa9fb de todos. Portanto,

agradecemos a toda a comunidade bibliotec各ria pelo apoIO,

aos funcion征ios, PrOfessores, COmiss6es, diretoria, membros

natos, eStagi征ios, COmissfb eleitoral, ParCeiros e patroci-

nadores.
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12º Gestão
 

INADIMPLÊNCIA
Foram encaminhadas correspondências aos profissionais

inadimplentes. Contratamos uma empresa de cobrança e

fizemosdiversas execuçõesfiscais, com retornosatisfatório.

LICITAÇÕES
Foram feitas licitações para Boletins, contratação de asses-

soria jurídica, empresa de cobrança, aquisição de equipa-

mentos, etc.

Todas as aquisições feitas pelo Conselho foram realizadas

após cotações apresentadas por, no mínimo,três empresas.

ELEIÇÃO
Duas chapas concorreram à eleição realizada no dia

06.12.2002. Foieleita a chapa número 1 — Revelação. Res-

saltamos a dedicação da Comissão Eleitoral para a con-

cretização do processo eleitoral.

CONTAS

As nossas contas estão à disposição para consulta , e foram

rigidamente administradas. Ressaltamos que procedemos

o envio mensal do balancete ao Conselho Federal e a elabo-

ração do balanço anual, sendo o mesmo enviado ao

Conselho Federal de Biblioteconomia e ao Tribunal de

Contas da União para conferência e auditoria.

No ano de 2001 tivemos um déficit patrimonial encontrado

nas Demonstrações das Variações Patrimoniais, tendo

ocorrido pelo seguinte fator: maior investimento na fisca-

lização preventiva com a contratação de mais dois biblio-

tecários fiscais. Salientamos, porém, que tivemos um

superávit financeiro em 2001, no valor de R$ 41.256,81, 0

que demonstra aplicação de recursos em prol da classe.

DIFICULDADES ENCONTRADAS:

Depósitos efetuados sem identificação têm gerado sérios

problemas no controle de pagamentos dos profissionais.

Para minimizar o problema, publicamosnotas nos Boletins,

solicitando que o profissional envie comprovante de paga-

mento devidamente identificado.

Ressaltamos que todas as atividades realizadas só foram

concretizadas devido a participação de todos. Portanto,

agradecemosa toda a comunidade bibliotecária pelo apoio,

aos funcionários, professores, comissões, diretoria, membros

natos, estagiários, comissão eleitoral, parceiros e patroci-

nadores.

 

Bibliotecário, você possui um canal de
comunicação junto ao CRB 8-Conselho Regional de
Biblioteconomia 8º Região - O Setor de Fiscalização.

O Setor de Fiscalização conta com bibliotecários
fiscais treinados e capacitados a prestar informações

e orientações sobre as questões profissionais e, quando
necessário, encaminhá-las às esferas competentes.

O trabalho daFiscalização não se restringe apenas

em realizar visitas periódicas às bibliotecas, centros

de documentação e informação, prefeituras, secre-
tarias de educação e cultura, hospitais, museus etc.
Efetuam visitas preventivas, que além de verificar o

cumprimento da lei que exige a presença do profis-
sional bibliotecário devidamente qualificado, orienta
o empregador que esteja em desacordo com a legis-

lação; acolhe informações quanto as condiçõesfísicas

do ambiente de trabalho; sugestões e subsídios dos

profissionais para o “Programa de Capacitação e Va-

lorização do Profissional da Informação”, visando
atualizar o profissional por meio de cursos realizados

na capital e no interior, além de atender as denúncias
(confidenciais) sobre exercício ilegal da profissão ou 

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
ocorrências de ordem ética.
A colaboração dos profissionais da área é de suma

importância paraa realizaçãoeficiente e eficaz desses
serviços por parte do Setorde Fiscalização, pois possi-
bilita que novas bibliotecas sejam cadastradas, propi-

ciando a abertura de novas vagas no mercado de
trabalho e contribuindo para que as irregularidades

sejam corrigidas e até mesmo evitadas.
Cabe lembrar queo trabalho do bibliotecário fiscal

visa a valorização, cada vez mais, do profissional da
informação. Facilite, portanto, o trabalho desse fiscal

fornecendo todas as informações necessárias quando

de sua visita.
A Coordenadora da Comissão de Fiscalização, em

nome de todas as Conselheiras da Comissão, para-
beniza publicamente os fiscais desse Conselho Re-

gional pelo trabalho profissional desempenhado em
2002 e durante essa gestão, que se encerra nesse mês

de dezembro.
Marilucia Bernardi
Bibliotecária CRB 8 2104 — Coordenadora da Co-  
 

 

missão de Fiscalização
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12º Gestão
 

INADIMPLÊNCIA
Foram encaminhadas correspondências aos profissionais

inadimplentes. Contratamos uma empresa de cobrança e

fizemosdiversas execuçõesfiscais, com retornosatisfatório.

LICITAÇÕES
Foram feitas licitações para Boletins, contratação de asses-

soria jurídica, empresa de cobrança, aquisição de equipa-

mentos, etc.

Todas as aquisições feitas pelo Conselho foram realizadas

após cotações apresentadas por, no mínimo,três empresas.

ELEIÇÃO
Duas chapas concorreram à eleição realizada no dia

06.12.2002. Foieleita a chapa número 1 — Revelação. Res-

saltamos a dedicação da Comissão Eleitoral para a con-

cretização do processo eleitoral.

CONTAS

As nossas contas estão à disposição para consulta , e foram

rigidamente administradas. Ressaltamos que procedemos

o envio mensal do balancete ao Conselho Federal e a elabo-

ração do balanço anual, sendo o mesmo enviado ao

Conselho Federal de Biblioteconomia e ao Tribunal de

Contas da União para conferência e auditoria.

No ano de 2001 tivemos um déficit patrimonial encontrado

nas Demonstrações das Variações Patrimoniais, tendo

ocorrido pelo seguinte fator: maior investimento na fisca-

lização preventiva com a contratação de mais dois biblio-

tecários fiscais. Salientamos, porém, que tivemos um

superávit financeiro em 2001, no valor de R$ 41.256,81, 0

que demonstra aplicação de recursos em prol da classe.

DIFICULDADES ENCONTRADAS:

Depósitos efetuados sem identificação têm gerado sérios

problemas no controle de pagamentos dos profissionais.

Para minimizar o problema, publicamosnotas nos Boletins,

solicitando que o profissional envie comprovante de paga-

mento devidamente identificado.

Ressaltamos que todas as atividades realizadas só foram

concretizadas devido a participação de todos. Portanto,

agradecemosa toda a comunidade bibliotecária pelo apoio,

aos funcionários, professores, comissões, diretoria, membros

natos, estagiários, comissão eleitoral, parceiros e patroci-

nadores.

 

Bibliotecário, você possui um canal de
comunicação junto ao CRB 8-Conselho Regional de
Biblioteconomia 8º Região - O Setor de Fiscalização.

O Setor de Fiscalização conta com bibliotecários
fiscais treinados e capacitados a prestar informações

e orientações sobre as questões profissionais e, quando
necessário, encaminhá-las às esferas competentes.

O trabalho daFiscalização não se restringe apenas

em realizar visitas periódicas às bibliotecas, centros

de documentação e informação, prefeituras, secre-
tarias de educação e cultura, hospitais, museus etc.
Efetuam visitas preventivas, que além de verificar o

cumprimento da lei que exige a presença do profis-
sional bibliotecário devidamente qualificado, orienta
o empregador que esteja em desacordo com a legis-

lação; acolhe informações quanto as condiçõesfísicas

do ambiente de trabalho; sugestões e subsídios dos

profissionais para o “Programa de Capacitação e Va-

lorização do Profissional da Informação”, visando
atualizar o profissional por meio de cursos realizados

na capital e no interior, além de atender as denúncias
(confidenciais) sobre exercício ilegal da profissão ou 

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
ocorrências de ordem ética.
A colaboração dos profissionais da área é de suma

importância paraa realizaçãoeficiente e eficaz desses
serviços por parte do Setorde Fiscalização, pois possi-
bilita que novas bibliotecas sejam cadastradas, propi-

ciando a abertura de novas vagas no mercado de
trabalho e contribuindo para que as irregularidades

sejam corrigidas e até mesmo evitadas.
Cabe lembrar queo trabalho do bibliotecário fiscal

visa a valorização, cada vez mais, do profissional da
informação. Facilite, portanto, o trabalho desse fiscal

fornecendo todas as informações necessárias quando

de sua visita.
A Coordenadora da Comissão de Fiscalização, em

nome de todas as Conselheiras da Comissão, para-
beniza publicamente os fiscais desse Conselho Re-

gional pelo trabalho profissional desempenhado em
2002 e durante essa gestão, que se encerra nesse mês

de dezembro.
Marilucia Bernardi
Bibliotecária CRB 8 2104 — Coordenadora da Co-  
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Sec案eta車ia

Mbt,imento伽巌cre幼ria - Processos Dを咋h協s

Registro Provis6rio:

G16ria Caitano Rozeti CRB-8/144/2002;

Maria Beatriz de Barros CRB-8/145/2002;

Mirela Mayume Yal)uki CRB-8/1 56/2002;

Otacflia Ribeiro Reis Donesi CRB-8/150/2002;

T加iana Borges TIuSiewicz CRB-8/147/2002;

Registro De範nitivo :

Adriana Bueno Balsani CRB-8/6682;

Alice Horiuchi CRB-8/6674;

Carmen Ldcia Batista CRB-8/6673;

Cassia Claudia Q.FIores CRB-8/6675;

Eliege Antonio CRB-8/6679;

EIoy Sundfeld Gindro CRB-8/668 1 ;

Martha Maha B.Salema CRB-8/6678;

Noel Paulo Damasceno CRB-8/6683;

Rossana Ribeiro F.do Lago CRB-8/6677;

Waldirene Gomes da Silva CRB-8/6684;

Renova辞o de Provis6rio:

Luciana Paula de Almeida CRB-8/130/2001 ;

Luciana Pizzani CRB-8/158/2001 ;

CanceIamento :

Maria Aparecida Akiko S.Miyazaki CRB-8/2 1 59;

Sonia Maria Correa CRB-8/3458;

Ybshico Yamazato CRB-8/1 508;

Reintegra辞o :

EIza Maria Ferraz de Siqueira CRB-8/2897;

Maria Eli Bueno CRB-8/6025;

Maria Lucia venicio CRB-8/2125;

TTansfer6ncia P/outro CRB :

G16ria Maria Correia Mattar CRB-8/6362

Registro Provis6rio:

Elisabete Cristina AIves CRB-8/1 57/2002;

Luciane Antonia Passoni CRB-8/1 59/2002;

Registro De鯖nitivo:

Claudia Regina Dias CRB-8/6685;

Elaine Aparecida Lima CRB-8/6686;

Femanda Barreiros de Rezende CRB-8/6688 ;

Gilberto Valdrighi CRB-8/6692;

Irene Goes Correa CRB-8/6689;

Kelly Cristina da Silva CRB-8/6690;

Marcos Rog6rio Bertuzo CRB-8/6691 ;

Olga Mauricio M.Q. da Silva CRB-8/6687;

Cance獲amento :

Dalva Lusia G. do Prado CRB-8/3558;

Ybrica Anan CRB-8/24 1 2;

Registro Provis6rio :

Fabiana Ramos Montanari CRB-8/1 85/2002;

Henry Alexandre D.Machado CRB-8/1 87/2002;

Katia de Lima CRB-8/195/2002;

MaIjouri Hein Magalh洗s CRB-8/1 74/2002;

Tchelid Luiza de Abreu CRB-8/188/2002;

Registro De鯖nitivo :

Alice Ap.B. dos Santos CRB-8/6717;

Antonio Jorge VAlerio CRB-8/6708;

Cleonice Ap.de Souza CRB-8/6713;

Damara Dias Marcelo CRB-8/6720;

Dulce Elena Tde Assis CRB-8/6704;

Gustavo Correa Barreto CRB-8/67 1 2;

Izabella de C.Pigozzo CRB-8/6716;

Madalena Muniz G.Franzon CRB-8/671 1 ;

Marcia Regina da Silva CRB-8/6719;

M6nica Pursh Germany CRB-8/6714;

Olga Lima da Silva CRB-8/6709;

Perla Mariz K.Menz CRB-8/6715;

Shirlene Ap.G.F.S.Pettian CRB-8/6707;

Silvia Rejane de Lima CRB-8/6718;

Tbtiana Gazzoti Biunessa CRB-8/6706;

Valdira Souza Castro CRB-8/6710

Renova辞o de Provis6rio:

Chstina de Lourdes M.Bolanho CRB-8/1 10/2000

Renata Cristina Xavier CRB-8/1 66/200 1 ;

Afastamento :

「bne Mitie I.Stocco CRB-8/5507;

Cancelamento :

Ana Maria Femandes CRB-8/787 ;

Cristina do Carmo Rinaldi CRB-8/503 1 ;

Doba I.Kaxp CRB-8/1780;

Elizabete Lanzo Mello CRB-8/4909;

Lucila Helena Faria CRB-8/1383;

Maria Helena V Guel丘CRB-8/475 1

Maria Luiza do E.S.Silva CRB-8/716;

Mirian Edith Pesce CRB-8/2338;

Ney Marly de Moura CRB-8/4163;

Roseli Maria Cardoso CRB-8/1742;

Silvia Lucia Ribeiro CRB-8/771 ;

Thelma VItoIs Garcia CRB-8/710;

Valdirene Alessandra C.Mendes CRB-8/1 68/2001 ;

Zelinda Aparecida V乙sconcelos CRB-8/288 1 ;

Tlansfer6ncia P/ outro CRB:

Rossana Ribeiro F. do Lago CRB-8/6677;

Averba辞o :

Juliana Saksonian CRB-8/6385;

Luciana Garcia da S.Santaren CRB-8/6340;

Registro Secund各rio :

Lafaiete da S.Carvalho CRB-8/4602

Tbnia Regina Vicente Porto CRB-8/3307;

Registro Provis6rio :

Aline Mariani Bonane Siqueira CRB-8/210/2002;

Cassia Regina Inacio CRB-8/21 1/2002;

C16ia Lucia da Silva CRB-8/207/2002;

Debora Ferreira dos Santos CRB-8/206/2002;

Maria Cecflia Portugal A.Zanforlin CRB -8/205/2002 ;

Registro De鮭nitivo :

Adriana Thiemi Y乙maguchi CRB-8/673 1 ;

Antonieta Arruda de Barros CRB-8/6723 ;

Cirlene Domingues CRB-8/6732;

Daniela Paulino Cruz CRB-8/6728;

Eliana Aparecida Bertin CRB-8/6729;

Gabrie量a Aparecida Marcal Furlan CRB-8/6730;

Maria Carla P Freitas CRB-8/6721;

Maria Isabel U. Sitta CRB-8/6724;

Priscila Loureiro da C.Femandes CRB-8/6722;

Rosana Chiericci CRB-8/6726;

Sandra AIves CRB-8/6725 ;

Renova辞o de Provis6rio:

Joao Pontes Junior CRB-8/167/2001 ;

Solange de Fatima Borella CRB-8/186/2001

Sonia Gomes Pereira CRB-8/108/2000;

Afastamento :

Pa血cia AIves Cabe9a CRB-8/5272;

C ancelamento :

Celia Domanico Borba CRB-8/2861 ;

Maria Auxiliadora de Souza CRB-8/4855;

Maria Helena Claudino CRB-8/2534

Regina Lucia M秘imo CRB-8/483 1 ;

RQjane l血ri G. Pajuelo CRB-8/149/2000;

Reintegra辞o :

Cleusa dos Ar可os C. da Silva CRB-8/4186;

Elisabete Suriano Nascimento CRB-8/2946;

Jocely Rodrigues l七ixeira CRB-8/258 1 ;

Cancelamento de Empresa:

DG Consultoria CRB-8/300.042

Registro Secundario :

Valdir de Marcos CRB-8/4301

Registro Provis6rio:

Eliane Ap. Andrade de Souza CRB-8/232/2002

Joao Vivaldo de Souza CRB-8/230/2002;

Maurfcia Daniela Pereira CRB-8/224/2002;

Shirley Mayara Ferreira CRB-8/228/2002;
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Secretaria

Movimento da Secretaria — Processos Deferidos

Registro Provisório:

Glória Caitano Rozeti CRB-8/144/2002;

Maria Beatriz de Barros CRB-8/145/2002;

Mirela Mayume Yabuki CRB-8/156/2002;

Otacília Ribeiro Reis Donesi CRB-8/150/2002:;

Tatiana Borges Trusiewicz CRB-8/147/2002;

Registro Definitivo:

Adriana Bueno Balsani CRB-8/6682:

Alice Horiuchi CRB-8/6674;

Carmen Lúcia Batista CRB-8/6673;

Cássia Claudia Q.Flores CRB-8/6675;

Eliege Antonio CRB-8/6679;

Eloy Sundfeld Gindro CRB-8/6681;

Martha Maria B.Salema CRB-8/6678;

Noel Paulo Damasceno CRB-8/6683;

Rossana Ribeiro Fdo Lago CRB-8/6677;

Waldirene Gomes da Silva CRB-8/6684;

Renovação de Provisório:

Luciana Paula de Almeida CRB-8/130/2001;

Luciana Pizzani CRB-8/158/2001;

Cancelamento:

Maria Aparecida Akiko S.Miyazaki CRB-8/2159;

Sonia Maria Correa CRB-8/3458;

Yoshico Yamazato CRB-8/1508;

Reintegração:

Elza Maria Ferraz de Siqueira CRB-8/2897:;

Maria Eli Bueno CRB-8/6025;

Maria Lucia Venicio CRB-8/2125;

Transferência P/outro CRB:

Glória Maria Correia Mattar CRB-8/6362

PLENÁRIA/461 - JULHO/2002

Registro Provisório:

Elisabete Cristina Alves CRB-8/157/2002;

Luciane Antonia Passoni CRB-8/159/2002;

Registro Definitivo:

Claudia Regina Dias CRB-8/6685;

Elaine Aparecida Lima CRB-8/6686;

Fernanda Barreiros de Rezende CRB-8/6688;

Gilberto Valdrighi CRB-8/6692;

Irene Goes Correa CRB-8/6689;

Kelly Cristina da Silva CRB-8/6690;

Marcos Rogério Bertuzo CRB-8/6691;

Olga Mauricio M.Q. da Silva CRB-8/6687;

Cancelamento:

Dalva Lusia G. do Prado CRB-8/3558;

Yorica Anan CRB-8/2412;

Registro Provisório:

Fabiana Ramos Montanari CRB-8/185/2002;

Henry Alexandre D.Machado CRB-8/187/2002;

Kátia de Lima CRB-8/195/2002;

Marjouri Hein Magalhães CRB-8/174/2002;

Tchelid Luiza de Abreu CRB-8/188/2002;

Registro Definitivo:

Alice Ap.B. dos Santos CRB-8/6717;

Antonio Jorge Valerio CRB-8/6708;

Cleonice Ap.de Souza CRB-8/6713;

Damara Dias Marcelo CRB-8/6720;

Dulce Elena T.de Assis CRB-8/6704;

Gustavo Correa Barreto CRB-8/6712:

Izabella de C.Pigozzo CRB-8/6716;

Madalena Muniz G.Franzon CRB-8/6711;

Marcia Regina da Silva CRB-8/6719;

Mônica Pursh Germany CRB-8/6714;

Olga Lima da Silva CRB-8/6709;

Perla Mariz K.Menz CRB-8/6715;

Shirlene Ap.G.F.S.Pettian CRB-8/6707;

Silvia Rejane de Lima CRB-8/6718;

Tatiana Gazzoti Biunessa CRB-8/6706;

Valdira Souza Castro CRB-8/6710

Renovação de Provisório:

Cristina de Lourdes M.Bolanho CRB-8/110/2000

Renata Cristina Xavier CRB-8/166/2001;

Afastamento:

Yone Mitie I.Stocco CRB-8/5507;

Cancelamento:

Ana Maria Fernandes CRB-8/787;

Cristina do Carmo Rinaldi CRB-8/5031;

Doba I.Karp CRB-8/1780;

Elizabete Lanzo Mello CRB-8/4909;

Lucila Helena Faria CRB-8/1383;

Maria Helena V. Guelfi CRB-8/4751

Maria Luiza do E.S.Silva CRB-8/716;

Mirian Edith Pesce CRB-8/2338;

Ney Marly de Moura CRB-8/4163;

Roseli Maria Cardoso CRB-8/1742;

Silvia Lucia Ribeiro CRB-8/771;

Thelma Vitols Garcia CRB-8/710;

Valdirene Alessandra C.Mendes CRB-8/168/2001;

Zelinda Aparecida Vasconcelos CRB-8/2881;

Transferência P/ outro CRB:

Rossana Ribeiro F. do Lago CRB-8/6677;

Averbação:

Juliana Saksonian CRB-8/6385;

Luciana Garcia da S.Santaren CRB-8/6340;

Registro Secundário:

Lafaiete da S.Carvalho CRB-8/4602

Tania Regina Vicente Porto CRB-8/3307;

Registro Provisório:

Aline Mariani Bonane Siqueira CRB-8/210/2002;

Cassia Regina Inacio CRB-8/211/2002;

Cléia Lucia da Silva CRB-8/207/2002;

Debora Ferreira dos Santos CRB-8/206/2002;

Maria Cecília Portugal A.Zanforlin CRB-8/205/2002;

Registro Definitivo:

Adriana Thiemi Yamaguchi CRB-8/6731;

Antonieta Arruda de Barros CRB-8/6723;

Cirlene Domingues CRB-8/6732;

Daniela Paulino Cruz CRB-8/6728;

Eliana Aparecida Bertin CRB-8/6729;

Gabriela Aparecida Marcal Furlan CRB-8/6730;

Maria Carla P. Freitas CRB-8/6721;

Maria Isabel U. Sitta CRB-8/6724;

Priscila Loureiro da C.Fernandes CRB-8/6722:

Rosana Chiericci CRB-8/6726;

Sandra Alves CRB-8/6725;

Renovação de Provisório:

João Pontes Junior CRB-8/167/2001;

Solange de Fátima Borella CRB-8/186/2001

Sonia Gomes Pereira CRB-8/108/2000;

Afastamento:

Patrícia Alves Cabeça CRB-8/5272;

Cancelamento:

Celia Domanico Borba CRB-8/2861;

Maria Auxiliadora de Souza CRB-8/4855:

Maria Helena Claudino CRB-8/2534

Regina Lucia Máximo CRB-8/4831;

Rejane Yuri G. Pajuelo CRB-8/149/2000;

Reintegração:

Cleusa dos Anjos C. da Silva CRB-8/4186;

Elisabete Suriano Nascimento CRB-8/2946;

Jocely Rodrigues Teixeira CRB-8/2581;

Cancelamento de Empresa:

DG Consultoria CRB-8/300.042

Registro Secundário:

Valdir de Marcos CRB-8/4301

PLENÁRIA/464 - OUTUBRO/2002

Registro Provisório:

Eliane Ap. Andrade de Souza CRB-8/232/2002

João Vivaldo de Souza CRB-8/230/2002:;

Maurícia Daniela Pereira CRB-8/224/2002;

Shirley Mayara Ferreira CRB-8/228/2002;
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Movimento da Secretaria — Processos Deferidos

Registro Provisório:

Glória Caitano Rozeti CRB-8/144/2002;

Maria Beatriz de Barros CRB-8/145/2002;

Mirela Mayume Yabuki CRB-8/156/2002;

Otacília Ribeiro Reis Donesi CRB-8/150/2002:;

Tatiana Borges Trusiewicz CRB-8/147/2002;

Registro Definitivo:

Adriana Bueno Balsani CRB-8/6682:

Alice Horiuchi CRB-8/6674;

Carmen Lúcia Batista CRB-8/6673;

Cássia Claudia Q.Flores CRB-8/6675;

Eliege Antonio CRB-8/6679;

Eloy Sundfeld Gindro CRB-8/6681;

Martha Maria B.Salema CRB-8/6678;

Noel Paulo Damasceno CRB-8/6683;

Rossana Ribeiro Fdo Lago CRB-8/6677;

Waldirene Gomes da Silva CRB-8/6684;

Renovação de Provisório:

Luciana Paula de Almeida CRB-8/130/2001;

Luciana Pizzani CRB-8/158/2001;

Cancelamento:

Maria Aparecida Akiko S.Miyazaki CRB-8/2159;

Sonia Maria Correa CRB-8/3458;

Yoshico Yamazato CRB-8/1508;

Reintegração:

Elza Maria Ferraz de Siqueira CRB-8/2897:;

Maria Eli Bueno CRB-8/6025;

Maria Lucia Venicio CRB-8/2125;

Transferência P/outro CRB:

Glória Maria Correia Mattar CRB-8/6362

PLENÁRIA/461 - JULHO/2002

Registro Provisório:

Elisabete Cristina Alves CRB-8/157/2002;

Luciane Antonia Passoni CRB-8/159/2002;

Registro Definitivo:

Claudia Regina Dias CRB-8/6685;

Elaine Aparecida Lima CRB-8/6686;

Fernanda Barreiros de Rezende CRB-8/6688;

Gilberto Valdrighi CRB-8/6692;

Irene Goes Correa CRB-8/6689;

Kelly Cristina da Silva CRB-8/6690;

Marcos Rogério Bertuzo CRB-8/6691;

Olga Mauricio M.Q. da Silva CRB-8/6687;

Cancelamento:

Dalva Lusia G. do Prado CRB-8/3558;

Yorica Anan CRB-8/2412;

Registro Provisório:

Fabiana Ramos Montanari CRB-8/185/2002;

Henry Alexandre D.Machado CRB-8/187/2002;

Kátia de Lima CRB-8/195/2002;

Marjouri Hein Magalhães CRB-8/174/2002;

Tchelid Luiza de Abreu CRB-8/188/2002;

Registro Definitivo:

Alice Ap.B. dos Santos CRB-8/6717;

Antonio Jorge Valerio CRB-8/6708;

Cleonice Ap.de Souza CRB-8/6713;

Damara Dias Marcelo CRB-8/6720;

Dulce Elena T.de Assis CRB-8/6704;

Gustavo Correa Barreto CRB-8/6712:

Izabella de C.Pigozzo CRB-8/6716;

Madalena Muniz G.Franzon CRB-8/6711;

Marcia Regina da Silva CRB-8/6719;

Mônica Pursh Germany CRB-8/6714;

Olga Lima da Silva CRB-8/6709;

Perla Mariz K.Menz CRB-8/6715;

Shirlene Ap.G.F.S.Pettian CRB-8/6707;

Silvia Rejane de Lima CRB-8/6718;

Tatiana Gazzoti Biunessa CRB-8/6706;

Valdira Souza Castro CRB-8/6710

Renovação de Provisório:

Cristina de Lourdes M.Bolanho CRB-8/110/2000

Renata Cristina Xavier CRB-8/166/2001;

Afastamento:

Yone Mitie I.Stocco CRB-8/5507;

Cancelamento:

Ana Maria Fernandes CRB-8/787;

Cristina do Carmo Rinaldi CRB-8/5031;

Doba I.Karp CRB-8/1780;

Elizabete Lanzo Mello CRB-8/4909;

Lucila Helena Faria CRB-8/1383;

Maria Helena V. Guelfi CRB-8/4751

Maria Luiza do E.S.Silva CRB-8/716;

Mirian Edith Pesce CRB-8/2338;

Ney Marly de Moura CRB-8/4163;

Roseli Maria Cardoso CRB-8/1742;

Silvia Lucia Ribeiro CRB-8/771;

Thelma Vitols Garcia CRB-8/710;

Valdirene Alessandra C.Mendes CRB-8/168/2001;

Zelinda Aparecida Vasconcelos CRB-8/2881;

Transferência P/ outro CRB:

Rossana Ribeiro F. do Lago CRB-8/6677;

Averbação:

Juliana Saksonian CRB-8/6385;

Luciana Garcia da S.Santaren CRB-8/6340;

Registro Secundário:

Lafaiete da S.Carvalho CRB-8/4602

Tania Regina Vicente Porto CRB-8/3307;

Registro Provisório:

Aline Mariani Bonane Siqueira CRB-8/210/2002;

Cassia Regina Inacio CRB-8/211/2002;

Cléia Lucia da Silva CRB-8/207/2002;

Debora Ferreira dos Santos CRB-8/206/2002;

Maria Cecília Portugal A.Zanforlin CRB-8/205/2002;

Registro Definitivo:

Adriana Thiemi Yamaguchi CRB-8/6731;

Antonieta Arruda de Barros CRB-8/6723;

Cirlene Domingues CRB-8/6732;

Daniela Paulino Cruz CRB-8/6728;

Eliana Aparecida Bertin CRB-8/6729;

Gabriela Aparecida Marcal Furlan CRB-8/6730;

Maria Carla P. Freitas CRB-8/6721;

Maria Isabel U. Sitta CRB-8/6724;

Priscila Loureiro da C.Fernandes CRB-8/6722:

Rosana Chiericci CRB-8/6726;

Sandra Alves CRB-8/6725;

Renovação de Provisório:

João Pontes Junior CRB-8/167/2001;

Solange de Fátima Borella CRB-8/186/2001

Sonia Gomes Pereira CRB-8/108/2000;

Afastamento:

Patrícia Alves Cabeça CRB-8/5272;

Cancelamento:

Celia Domanico Borba CRB-8/2861;

Maria Auxiliadora de Souza CRB-8/4855:

Maria Helena Claudino CRB-8/2534

Regina Lucia Máximo CRB-8/4831;

Rejane Yuri G. Pajuelo CRB-8/149/2000;

Reintegração:

Cleusa dos Anjos C. da Silva CRB-8/4186;

Elisabete Suriano Nascimento CRB-8/2946;

Jocely Rodrigues Teixeira CRB-8/2581;

Cancelamento de Empresa:

DG Consultoria CRB-8/300.042

Registro Secundário:

Valdir de Marcos CRB-8/4301

PLENÁRIA/464 - OUTUBRO/2002

Registro Provisório:

Eliane Ap. Andrade de Souza CRB-8/232/2002

João Vivaldo de Souza CRB-8/230/2002:;

Maurícia Daniela Pereira CRB-8/224/2002;

Shirley Mayara Ferreira CRB-8/228/2002;
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Secreta賞ia

Registro De範nitivo :

Alessandra Angelim da Silva CRB-8/6739;

Alessandra Catia Alamino CRB-8/6736;

Alexandre Masson Maroldi CRB-8/6740;

Ana Lucia Galdino de Carvalho CRB-8/6749;

Dalila Capetine Balmas CRB-8/6742;

Elizabete da Silva Fogari CRB-8/6738;

Erica Cristina de Carvalho CRB-8/6734;

Karina Neves Sabino CRB-8/6741 ;

Liliane Aparecida de Castro CRB-8/6748;

Luciane Beatriz Dumam CRB-8/6750;

Marcos Roberto Pereira de Souza CRB-8/6743;

Rog6rio Xavier Neves CRB-8/6744;

Rosana Maria Geraldo CRB-8/6737;

Rosangela Antonia Pires CRB-8/6745 ;

S∂nia Caitzor CRB-8/6747;

Viviane Santos da Silva CRB-8/6746;

Renova辞o de Provis6rio:

Joao Batista de Oliveira Souza CRB-8/1 88/2001 ;

Vinessa Donizete Guimar肴es CRB-8/208/200 1 ;

Afastamento :

Lauricy Femandes Fassoni CRB-8/954;

CanceIamento :

Assunta Novelli Bronzatto CRB-8/448;

Eliana F. Soares CRB-8/4871;

Maria M征cia C. Barilhah CRB-8/1 1 18;

Natalia Jingo Tbhara CRB-8/6625 ;

Silvana Artuso CRB-8/5996;

T十ansfer6ncia P/ outro CRB:

Rita C各ssia de Matos CRB-8/5682

Averba辞o :

Maria Lucia Gomes de Mattos Nagliati CRB-8/2341

Registro Provis6rio:

Sandro Aparecido P de Brito CRB-8/238/2002

Registro De鯖nitivo:

Aline Kyoko Sakamoto CRB-8/6752;

Ana Claudia Stella CRB-8/6766;

Andrea Barboza CRB-8/6768;

C各ssia Moura Ribeiro da Silva CRB-8/6753;

Daniela Regina VAeira CRB-8/6754;

Denisia de Oliveira Martins CRB-8/6762;

Elandio Robson Ferreira CRB-8/6764;

Erinalva da Concei9aO Batista CRB-8/6755;

Givanilda de Moraes Silva CRB-8/6751 ;

Glaucia Jeremias Rossi CRB-8/6727;

Karina Manfr6 Froner CRB-8/6757;

Ketlen Josiani Godoy Tbrallo CRB-8/6759;

Luciana Paula de Almeida CRB-8/6756;

Marli Ruggeri Vieira Kuchiki CRB-8/6763 ;

Marta Aparecida da Silva CRB-8/6765 ;

M6nica de F各tima Loureiro CRB-8/6767;

Raquel Alexandra Copriva CRB-8/676 1 ;

Sonia Regina da Silva Petrosink CRB-8/6760;

Willame dos Santos Rodrigues CRB-8/6758;

Renova辞o de Provis6rio:

Afastamento :

Magda Braga da Cunha Silva CRB-8/1427;

Maria Clara T. da Silva CRB-8/6149;

C ancelamento :

Ana Carolina C. Chiode CRB-8/6636;

Angela Maria S. Sod6rio CRB-8/3467;

Antonia das Dores Silva CRB-8/4052;

Arlete de Oliveira Ve11ani CRB-8/2398;

Benedita Salviano Machado CRB-8/3837;

Eisa Aparecida A.Cesar CRB-8/2732;

EIza de Souza Pastore CRB-8/60;

Heloisa Aparecida Pallone CRB-8/5880;

Iara Machado CRB-8/6438 ;

Ivone Tbzuko Amano CRB-8/3 153;

Izaura dos Santos Bockstron CRB-8/2981 ;

Jurema Ferraz Cardoso CRB-8/705 ;

Lenira Ribeiro Lima CRB-8/1246;

Leony Goltsman Gedonke CRB-8/4848;

Ligia Lemos Goes CRB-8/4279;

Linda H. Liebert CRB-8/2744;

L竜cia Solera CRB-8/1908;

Lucrecia Ferreira da Luz CRB-8/3699;

M各cia Ferreira Vaz CRB-8/92 1 ;

Maria Geraldina Conte Di Pino CRB-8/3465;

Maria Helena Siqueira Dias CRB-8/3 102;

Maria Jos6 Ribeiro CRB-8/1923;

Maria Lucia Parziale de Oliveira CRB-8/1 127;

Marilda de Oliveira CRB-8/3 155

Nacira Palma Branco de Aral互o CRB-8/2158;

Regina Maria Xavier Vhanna CRB-8/4967;

Roberto Braga CRB-8/784;

Sydow Lopes CRB-8/315;

Tania D6bora Femandes de F「七1les CRB-8/5366;

Reintegra辞o :

Nilce音もresinha Puga Nass CRB-8/3627;

Averba辞o :

Maria Rita de Cassia R. Nastasi CRB-8/2240;

Regina dos Santos Fazioli CRB-8/2491;

Silvana Moreira da Silva Soares CRB-8/3965;

Silvia Maha Garcia de Lucca CRB-8/5079;

2a Via Da CIP:

Kioko Kusuki de Oliveira CRB-8/6273

INFORMEDAABECIN 
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Registro Definitivo:

Alessandra Angelim da Silva CRB-8/6739:

Alessandra Cátia Alamino CRB-8/6736;

Alexandre Masson Maroldi CRB-8/6740;

Ana Lucia Galdino de Carvalho CRB-8/6749;

Dalila Capetine Balmas CRB-8/6742:;

Elizabete da Silva Fogari CRB-8/6738;

Erica Cristina de Carvalho CRB-8/6734;

Karina Neves Sabino CRB-8/6741;

Liliane Aparecida de Castro CRB-8/6748;

Luciane Beatriz Dumann CRB-8/6750;

Marcos Roberto Pereira de Souza CRB-8/6743;

Rogério Xavier Neves CRB-8/6744;

Rosana Maria Geraldo CRB-8/6737;

Rosangela Antonia Pires CRB-8/6745;

Sônia Caitzor CRB-8/6747;

Viviane Santos da Silva CRB-8/6746;

Renovação de Provisório:

João Batista de Oliveira Souza CRB-8/188/2001;

Vanessa Donizete Guimarães CRB-8/208/2001;

Afastamento:

Lauricy Fernandes Fassoni CRB-8/954;

Cancelamento:

Assunta Novelli Bronzatto CRB-8/448;

Eliana F. Soares CRB-8/4871;

Maria Márcia C. Barilhari CRB-8/1118;

Natalia Jingo Tahara CRB-8/6625;

Silvana Artuso CRB-8/5996;

Transferência P/ outro CRB:

Rita Cássia de Matos CRB-8/5682

Averbação:

Maria Lucia Gomes de Mattos Nagliati CRB-8/2341

 

PLENÁRIA/465 - NOVEMBRO/2002

 

Registro Provisório:

Sandro Aparecido P. de Brito CRB-8/238/2002

Registro Definitivo:

Aline Kyoko Sakamoto CRB-8/6752;

Ana Claudia Stella CRB-8/6766;

Andrea Barboza CRB-8/6768;

Cássia Moura Ribeiro da Silva CRB-8/6753:

Daniela Regina Vieira CRB-8/6754;

Denisia de Oliveira Martins CRB-8/6762;

Elândio Robson Ferreira CRB-8/6764;

Erinalva da Conceição Batista CRB-8/6755;:

Givanilda de Moraes Silva CRB-8/6751;

Glaucia Jeremias Rossi CRB-8/6727;

Karina Manfré Froner CRB-8/6757;

Ketlen Josiani Godoy Tarallo CRB-8/6759;

Luciana Paula de Almeida CRB-8/6756;

Marli Ruggeri Vieira Kuchiki CRB-8/6763;

Marta Aparecida da Silva CRB-8/6765;

Mônica de Fátima Loureiro CRB-8/6767;

Raquel Alexandra Copriva CRB-8/6761:;

Sonia Regina da Silva Petrosink CRB-8/6760;

Willame dos Santos Rodrigues CRB-8/6758;

Renovação de Provisório:

Afastamento:

Magda Braga da Cunha Silva CRB-8/1427;

Maria Clara T. da Silva CRB-8/6149;

Cancelamento:

Ana Carolina C. Chiode CRB-8/6636;

Angela Maria S. Sodério CRB-8/3467;

Antonia das Dores Silva CRB-8/4052;

Arlete de Oliveira Vellani CRB-8/2398;

Benedita Salviano Machado CRB-8/3837;

Eisa Aparecida A.Cesar CRB-8/2732;

Elza de Souza Pastore CRB-8/60;

Heloisa Aparecida Pallone CRB-8/5880;

Tara Machado CRB-8/6438;

Ivone Tazuko Amano CRB-8/3153;

Izaura dos Santos Bockstron CRB-8/2981;

Jurema Ferraz Cardoso CRB-8/705;

Lenira Ribeiro Lima CRB-8/1246;

Leony Goltsman Gedonke CRB-8/4848;

Ligia Lemos Goes CRB-8/4279;

Linda H. Liebert CRB-8/2744;

Lúcia Solera CRB-8/1908;

Lucrecia Ferreira da Luz CRB-8/3699;

Márcia Ferreira Vaz CRB-8/921;

Maria Geraldina Conte Di Pino CRB-8/3465;

Maria Helena Siqueira Dias CRB-8/3102;

Maria José Ribeiro CRB-8/1923;

Maria Lucia Parziale de Oliveira CRB-8/1127;

Marilda de Oliveira CRB-8/3155

Nacira Palma Branco de Araujo CRB-8/2158;

Regina Maria Xavier Vianna CRB-8/4967;

Roberto Braga CRB-8/784;

Sydow Lopes CRB-8/315;

Tania Débora Fernandes de F.Telles CRB-8/5366;

Reintegração:

Nilce Teresinha Puga Nass CRB-8/3627;

Averbação:

Maria Rita de Cássia R. Nastasi CRB-8/2240;

Regina dos Santos Fazioli CRB-8/2491:;

Silvana Moreira da Silva Soares CRB-8/3965;

Silvia Maria Garcia de Lucca CRB-8/5079;

2º Via Da CIP:

Kioko Kusuki de Oliveira CRB-8/6273

 

INFORME DA ABECIN

Está disponível na Internet para

download osrelatórios finais do

VI Encontro de Diretores e V En-

contro de Docentes de Escolas de Bi-

blioteconomia e Ciência da Infor-

mação do Mercosul, realizados no

período de 22 a 25 de outubro de 2002

em Londrina - PR - Brasil, no endereço:

http://www.abecin.org/Eventos.htm

a) Relatório Final do VI Encontro

de Diretores

http://www.abecin.org/Textos/
Relatofinalencontrodiretores.doc

b) Relatório Final doV Encontro de

Docentes

http://www.abecin.org/Textos/
Relatofinalencontrodocentes.doc
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Sua Biblioteca
Respirando Saúde

SuperAr é um esterilizador de ar que elimina todo
tipo de microorganismos em suspensãono ar.

SEUS BENEFÍCIOS:
* Elimina o odor característico de fungos,

tornando o ar ambiente mais agradável.

* Reduz o desencadeamento de processos
alérgicos.

 

  

    

  
     

* Promove a conservaçãoe limpeza dos
livros reduzindo partículas inorgânicas
(poeira) em suspensão no ar.

“Tecnologia testada pelas seguintes entidades:
Instituto Adolfo Lutz, USP (ICB) e IPT.

COMPROVADO POR
VARIAS BIBLIOTECAS

|
aeee 1

DESÃO PAULO

MUSEU DEZOOLOGIA DANS, Paulo, SP - Brasi |
Caixa Postal 42594

8-970 - São

a)
61658116/ 6165

8113
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ttpoveww

m

z

usp.br

  
 

são Paulo, 01 outubro de 2002 |

A ia e Comércio Ltda Amostra de ar antes da Amostra de ar após a
KIIR Industri | utilização do SuperAr utilização do SuperAr

Ran Ar, para aplica-lo eme memo
para teste OaHIaÇÃO àluminação. Nesta sela z

iplioteca do Museu de Zoologia SEA rastrito, sem venilaçad “q 2 E Exclusivo processo de
amsua sala de Obras Raras,la ama (Ceadão de um emblento adequado pare

em esterilização de ar (HTST)

SuperAr é muito mais que um simplesfiltro.
Pelo processo de esterilização em alta temperatura em
tempo curto (HTST), um potente sistema de aspiração

esteriliza o ar em câmara superaquecida.

  

    
   

 

   

 

  

   

   

      

etapa novamente não
foi alterado. Em uma segundaCARS no termohi

do sr) não e notamos que 98 do material, visto qua 230º
s y na ajuste

equipamento SuperAR ajuçã a e Entrada do
Concluímos portanto que 9 ado odor de umidado pie mantido ligado por is Câmara de
o ar fica mais leve €no ele não altera O ' Esterilização

       
Entrada do |

ar esterilizado |
(HTST) 

Tel/Fax (11) 4612.5000
e-mail: superarQ)superar.com.br

http//: www.superar.com.br       
 


