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    contecimentos importantes estão marcando a bibliteconômia no país, neste ano) de
| 1997. A decisão do Governo Federal, através da Medida Provisória 1549-35, desvincula
do âmbito da esfera pública, todos os Conselhos de profissões regulamentadas,man
tendo porém o seu papel de agentesfiscalizadores. Embora o impacto da medida seja

" objeto de intensa discussão, este é, inegavelmente, um fato novo que atinge diretamente as estruturas.
operacionais dos órgãos de fiscalização do exercício profissional. Em especial, a biblioteconomia,

que necessita realmente mudar suas estruturas internas para adequar-se aos novos tempos na qual

já se situa a sociedade brasileira. É

Quanto a questão do Técnicos em Biblioteconomia, estamosaguardando a regulamentação definitiva, O CFB

das novas Resoluções que visam regulamentar o assunto, para o qual nos manifestamos dentro do prazo exigi

alternativa dentro dos tempos difíceis em que vivem as bibliotecaspúblicas, diz respeito às leis de incentivosfiscais

estadual é municipal, que podem ser atraentes mecanismos para as bibliotecas captaremrecursos que per

projetos culturais, É extremamente importante que as bibliotecas estejam atentas à legislação existente sobre oass
suas possíveis alterações, haja vista a relevância dos incentivos fiscais para o nosso segmento cultural.
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25826 10º Seminário Internacional - Gerenciamento Eletrônico de Documentos Cenaden Brasília (011)881.9829/282.0319 e fax (011) 852.0779.

26a28 Congresso Nacional de Pesquisadores - Conape Asser São Carlos/SP (016) 271.1255.

27a29 1º Encuentro de Docentes de Bibliotecologia y Ciencia dela

Información del Mercosur y 2º Encuentro de Directores de los

    
 

 

 

Cursos Superiores de Bibliotecilogia del Mercosur Universidade de BuenosAires

- Facultad de Filosofía y Letras| BuenosAires - Argentina (54-1) 432.0218 e fax (54-1) 432.0121.

Dezembro

9a 12 V Conferência Nacional de Arquivos Públicos Governo do Estado de SP,

Secretaria da Cultura e

Depto. de Museuse Arquivos Arquivo do Estado de SP/SP (011) 681.613 e fax (011) 6959.4785

3ab | Encontro Nacional de Bibliotecas deInstituições

Particulares de Ensino Superior (Enbipes) Universidade Bandeirantes São Paulo (011) 6367-9025/9026

Matrículas abertas para: Curso de Pós-graduação e Mestrado na área de Concentração: Planejamento e Administração de

Pós-graduação em Biblioteconomia: “Área de Educação”. Sistemas de Informação.

Realização: Fapi-Fundação Pinheirense. Inscrições: até 21 de novembro.

Local: São Paulo. Seleção: de 24 a 28 de novembro.

Informações: (011)813.6570. Realização: Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC Campinas).

Local: Campinas/SP.

TR Informações: (0192) 30.0981/30.5298/30.3163 ramal: 19 e fax (0192) 30.4501.

16€ 17/01 Curso de Marketing Profissional para Profissionais da Informação 15a 19 de junho
Realização: CRB-8 XII Congresso Brasileiro de Arquivologia.

Local: : Ribeirão Preto Realização: Associação dos Arquivistas Brasileiros - Regional da Paraíba.

Incrições e informações: (011)257.0652 Local: João PessoalPB.
Março 1º Curso de Especialização em Conservação de Obras em Papel Informações: (083) 2226.1095 e fax (083) 226.5941.

Realização: Universidade Federal do Paraná (UFPR)
Local: Paraná. 13a 16 de setembro

Inscrição e seleção: novembro e dezembro 97. 2º Jornada Norte-Nordeste de Biblioteconomia e Documentação

Matrículas: 16 a 27 de fevereiro 1998. Realização: Associação Profissional de Bibliotecários de Pernambuco.

Informações: (041) 362.3038 ramal: 2279/2241e fax (041)264.2791. Local: Pernambuco.
Informações: (081) 221.0635.

 

ECRBa8 é umapublicação trimestral do Conselho Regional de Biblioteconomia - 8º Região - Rua Conselheiro Crispiniano, 105, 2º andar,cj. 21, CEP 01037-001,
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Secretária: Maria Luiza P.S.Lima; Tesoureira:Leila Rabello de Oliveira; Comissão de Tomada de Contas: Maria da Conceição Gomes Bernardo, Guaraciaba Aparecida Domingues e Sandra

Regina Groque; Comissão deFiscalização: MarleneA. Oliveira e Marly Cálice Santos; Comissão de Ética: Waida Maria Penteado Coimbra, Marly Cálice Santose Sandra Soller D. da Silva;

Comissão de Cadastroe Informática: Aparecida Zanelato e Guaraciaba Aparecida Domingues; Comissãode Divulgação: Berenice Neubhauher e Sandra Soller D. da Silva; Suplentes:

Elza |. Kawara, Sonia A.dos Santos,Lúcia dos AnjosS.N. de Almeida, Emília da Conceição Camargo e Maria Lúcia Borba Rolim; Comissão Editorial: Berenice Neubhauher, Emília da Conceição

Camargo e Maria Antonia G.M. Botelho. Fiscais: Antonio Carlos Pereira, Ivanilde Z. de Freitas Cayres. Funcionários: Anderson Lopes dos Santos, Eliana Maria de Almeida Barja, Elisa
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Benefícios são

brevistos em

legislações

específicas.

Investimentos

abrem novas

frentes de

trabalho.

Maiores Informações

Lei Rouanet (Federal)

Funarte (011) 825.5249

Lei de Incentivo à Cultura (Estadual)

Secretaria do Estado da Cultura

Tel. (011) 259.9611, ramais 249 e 260

Lei Mendonça (Municipal)
Secretaria Municipal de Cultura | PMSP

(011) 225.9077,

ramais 2291, 2292 e 2296

&

incentivos fis

 

oações e patrocínios a pro-

jetos culturais podem ser
deduzidos do Imposto de |

Rendae utilizados no paga-
mento de ICMS,ISS e IPTU.

Algumasatividades desenvolvidas pelos bi-
bliotecários são beneficiadas pela legislação,
por meio de diversos incentivos fiscais.

O Boletim Informativo do CRB-8 desta-
ca a seguir as principais legislações para os
investidores em cultura, num trabalho reali-

zado pela advogada Maria Isabel de Almeida

Alvarenga, assessora jurídica do CRB-8 e
mestranda em Direito Comercial da USP.

“Lei Rouanet”

A ei Rouanet”, de dezembro de 1991,
criou o Programa Nacional de Apoio à Cul-
tura (Pronac) para captar e canalizar re-
cursos para o setor cultural. Modificada em
setembro último, por Medida Provisória,

prevê que o Pronacseja implementado pelo
Fundo Nacional de Cultura (FNC), Fundos

de Investimento Cultural e Artístico (Ficart)

e por incentivo a projetos culturais. O FNC

destina recursos que devem ser aplicados
em projetos culturais aprovados pelo Mi-
nistério da Cultura. Os Ficart são fundos
de investimento cujos recursos são desti-
nados à aplicação em projetos culturais e

artísticos, como produção comercial de ins-

trumentos musicais, de discos, fitas, vídeos,

filmes e outras formas de reprodução

fonovideográfica; produção de espetácu-
losteatrais, de dança, música, canto, circo;

edição comercial de obras relativas às ci-

ências, letras e artes; construção, restaura-
ção, reparação ou equipamento de salas e

outros ambientes destinados a atividades

com objetivosculturais, de propriedade de
entidades com fins lucrativos.

A Lei Rouanet prevê ainda incentivos
a projetos culturais. Quem destinar recur-
sos, doações ou patrocínios, nesse senti-

do poderá fazer deduções do Imposto de
Renda relativas às quantias investidas. As
deduções devem obedecer os seguintes
percentuais: para pessoas físicas, 80% das

doações e 60% dos patrocínios; pessoas

jurídicastributadas com base no lucro real,
40% das doações e 30% dos patrocínios.

O valor máximo dedutível do imposto, no

entanto, é fixado anualmente pelo presi-
dente da República. Hoje esse limite está
em 5% do imposto devido.

A lei prevê incentivo para projetos cul-
turais nas áreas de artes cênicas, livros de

valor artístico, literário ou humanístico,

“ música erudita ou instrumental, circula-

ção de exposições de artes plásticas, doa-

ções de acervos para bibliotecas públicas

e para museus. Entretanto, o projeto des-
tinatário do recurso deve ter sido aprova-
do pelo Ministério da Cultura.

Lei de Incentivo à Cultura

A “Lei de Incentivo à Cultura”, de junho
de 1994, instituiu em São Paulo o Programa

Estadual de Incentivo à Cultura. Seu objetivo
é incentivar a formação e a produção artística
e cultural, preservar e divulgar o patrimônio
cultural do Estado e dar apoio a outras ativi-
dades culturais consideradas relevantes pela E E
Secretaria de Estado da Cultura.

A lei prevê que o contribuinte do Im-
posto sobre Operações Relativas à Circu-
lação de Mercadorias e sobre Prestações

de Serviços de Transporte Interestadual e
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artísticos, como produção comercial de ins-

trumentos musicais, de discos, fitas, vídeos,

filmes e outras formas de reprodução

fonovideográfica; produção de espetácu-
losteatrais, de dança, música, canto, circo;

edição comercial de obras relativas às ci-

ências, letras e artes; construção, restaura-
ção, reparação ou equipamento de salas e

outros ambientes destinados a atividades

com objetivosculturais, de propriedade de
entidades com fins lucrativos.

A Lei Rouanet prevê ainda incentivos
a projetos culturais. Quem destinar recur-
sos, doações ou patrocínios, nesse senti-

do poderá fazer deduções do Imposto de
Renda relativas às quantias investidas. As
deduções devem obedecer os seguintes
percentuais: para pessoas físicas, 80% das

doações e 60% dos patrocínios; pessoas

jurídicastributadas com base no lucro real,
40% das doações e 30% dos patrocínios.

O valor máximo dedutível do imposto, no

entanto, é fixado anualmente pelo presi-
dente da República. Hoje esse limite está
em 5% do imposto devido.

A lei prevê incentivo para projetos cul-
turais nas áreas de artes cênicas, livros de

valor artístico, literário ou humanístico,

“ música erudita ou instrumental, circula-

ção de exposições de artes plásticas, doa-

ções de acervos para bibliotecas públicas

e para museus. Entretanto, o projeto des-
tinatário do recurso deve ter sido aprova-
do pelo Ministério da Cultura.

Lei de Incentivo à Cultura

A “Lei de Incentivo à Cultura”, de junho
de 1994, instituiu em São Paulo o Programa

Estadual de Incentivo à Cultura. Seu objetivo
é incentivar a formação e a produção artística
e cultural, preservar e divulgar o patrimônio
cultural do Estado e dar apoio a outras ativi-
dades culturais consideradas relevantes pela E E
Secretaria de Estado da Cultura.

A lei prevê que o contribuinte do Im-
posto sobre Operações Relativas à Circu-
lação de Mercadorias e sobre Prestações

de Serviços de Transporte Interestadual e
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O CRB-8 inicia os preparativos para a

aquisicao de uma nova sede, que COm-

POrte OS aVanCOS neCeSSdrios de qualida-

de no atendimento aos profissionais da

証ea・ O Conselho tambem esta prestes a

OCuPar Seu eSPaCO na Intemet, atraVeS de
“home page’’contendo informac6es e ori-

entac6es para o bibliotecdrio.

. As boas notfcias foram anunciadas a

CategOria pela vice-PreSidente do CRB-8,

Maria Antonia G.M. Botelho, durante a

Cerim6nia dos 31 anos do Conselho, rea-

1izada dia 22 de setembro no audit6rio da

Biblioteca Mdrio de Andrade, em Sao Pau-

1o. Ao representar a presidente Regina Celi

de Sousa, na OCaSiao em curso de estudos

na Inglaterra, Maria Antonia disse ainda

em seu discurso que a entidade pretende

Publicar um guia de bibliotecas, unidades

de informacao e centros de documenta-

CaO de Sao Paulo. E lembrou que o CRB-

8 participa ativamente de estudos relati-

′脇ク/脇

VOS a atividade bibliotec証ia, COnSideran-

do a globalizacao da economia, a Criacao

do Mercosul, O Surgimento de novas

tecnoIogias, alem de cen証ios que inclu-

em a participacao do profissional de

Biblioteconomia.

A consultora de empresas e empres缶

ria Magali C. Ramirez apresentou na oca-

Siao palestra sobre “O que os recursos hu-

manos podem fa′Zer POr VOCe’’, nOS dando

M紺初庸m庇瀞0 ∂庇e華跡融肋的M掘Antm居

a Licao de casa:

● Acredite-Se Criativo

● Procure a seg叫nda resposta certa

● Esvazie a sua carga mental

●　Co皿皿でe-Se !!!

Sucesso !
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Foi escolhida para constar do “Intemational Who,s Who of Professionals,,, edi車o 1997, a PrOfissional Walda Maria

Penteado Coimbra.

A sele辞o foi feita por membros da publicac袖ap6s estudos de “milh6es de profissionais,,, COnforme afirma碑o do

PreSidente da editora com sede nos EUA, Terrence J. Leimeit. Para o Conselho, a eSCOlha de uma brasileira para o “Who,s

Who’’, nO SegmentO de Biblioteconomia e Infoma勘representa elevada impoftancia e atesta a capacidade profissional

dos colegas do setor. Walda Maria e presidente da Linear Assessoria, em SわPaulo. Atua na atea de informa辞o para

neg6cios, tendo-Se eSPeCializado em consultoria org垂ZaCional e aplicac6es da ISO 9000.

 

“ Intermunicipal e de Comunicação (ICMS)
poderá incentivar aquele programa. Sua
participação não poderá exceder a 1/10
da cota mensal do programa, nem a 50%

do imposto efetivamente recolhido.
Podem participar do programa proje-

“tos culturais que visem à exibição, utiliza-
ção ecirculação pública de bens, obras é
produtos, e à realização de eventos ou ou- —
tras formas de ampla divulgação cultural.

“Lei Mendonça”

Em São Paulo, existe também a “Lei

[LosIAAAES

Mendonça”, de dezembro de 1990. A lei
municipal prevê o fornecimento de certi-
ficados a pessoas físicas ou jurídicas que
realizarem doações, patrocínios ou inves-
timentos a qualquer projeto cultural no
município. Os portadores dos certificados
poderãoutilizá-los para pagamento do Im-
posto sobre Serviços de Qualquer Natu-

reza (ISS), sobre Propriedade Predial e
Territorial Urbana (IPTU), até o limite de

20%. O contribuinte incentivador pode
“ainda usar 70% do valor do certificado para
pagamento de até 20% do IPTU ou do ISS
por ele devidos, a cada incidência, desde

CRB-8 faz 31 anos, planeja

mudanças e parte para Internet

O CRB-8 inicia os preparativos para a
aquisição de uma nova sede, que com-

porte os avanços necessários de qualida-

de no atendimento aos profissionais da

área. O Conselho também está prestes a
ocupar seu espaço naInternet, através de
“home page” contendo informaçõese ori-
entações para o bibliotecário.

As boas notícias foram anunciadas à

categoria pela vice-presidente do CRB-8,
Maria Antonia G.M. Botelho, durante a

cerimônia dos 31 anos do Conselho, rea-
lizada dia 22 de setembro no auditório da

Biblioteca Mário de Andrade, em São Pau-

lo. Ao representar a presidente Regina Celi

de Sousa, na ocasião em curso de estudos
na Inglaterra, Maria Antonia disse ainda

em seu discurso que a entidade pretende

publicar um guia de bibliotecas, unidades
de informação e centros de documenta-

ção de São Paulo. E lembrou que o CRB-

8 participa ativamente de estudos relati-

NhoL INho

vos à atividade bibliotecária, consideran-
do a globalização da economia, a criação

do Mercosul, o surgimento de novas

tecnologias, além de cenários que inclu-

em a participação do profissional de
Biblioteconomia.

A consultora de empresas e empresá-
ria Magali C. Ramirez apresentou na oca-

sião palestra sobre “O que os recursos hu-
manos podem fazer por você”, nos dando

que os débitos não estejam inscritos na

dívida ativa do município.
A Câmara Municipal de São Paulo deve

fixar todos os anos o valor possível de ser
utilizado como incentivo cultural, não po-
dendo ser inferior a 2% nem superior a 5%
da receita proveniente do ISS e do IPTU.

São destinatários desse incentivo fis-
cal os projetos culturais de música e dan-
ça, teatro e circo, cinema, fotografia e

vídeo, literatura, artes plásticas, artes grá-

ficase filatelia, folclore e artesanato e acer-

vos culturais, inclusive bibliotecas,

patrimônio, museus e centros culturais.O

 

Magali Ramirez e a vice-presidente Maria Antonia

& Lição de casa:

Acredite-se Criativo

Procure a segunda resposta certa
Esvazie a sua carga mental

Comemore-se !!!

Sucesso!

História
O CRB-8 foi constituído em 16de agosto de 1966, numa reunião histórica, realizada naquela data no auditório da “Bibli-

oteca Mário de Andrade”. A posse da primeira Diretoria foi conduzida porLaura Garcia Russo, primeira presidente do Conselho

Federal de Biblioteconomia (CFB), em 20 de setembro do mesmo ano. A instalação da sede aconteceu no dia seguinte, numa

sala emprestada pela Associação Paulista de Bibliotecários, na Avenida Ipiranga.

A Diretoria teve gestão de um ano e foi composta por Maria Antonia R.P. Belfort De Matos, presidente; Maria Helena

Freire Aratangy, 1ºsecretária; Edméa Goga, 2ºsecretária; e Therezinha Maria Chaves de Carvalho Polimeno, tesoureira.

Em 31 anos, o CRB-8 desenvolveu trabalho marcantepela categoria dos bibliotecários, baseado na ação de 15 diretorias

em 11 gestões.

 

Biblioitecária paulista torna-se referência internacional

Foi escolhida para constar do “International Who's Who of Professionals”, edição 1997, a profissional Waida Maria
Penteado Coimbra.

A seleçãofoi feita por membros da publicação, após estudos de “milhões de profissionais”, conforme afirmação do
presidente da editora com sede nos EUA, Terrence J. Leifheit. Para o Conselho,a escolha de umabrasileira para o “Who's
Who”, no segmento de Biblioteconomia e Informação,representa elevada importância e atesta a capacidade profissional

dos colegas do setor. Waida Maria é presidente da Linear Assessoria, em São Paulo. Atua na área de informação para
negócios, tendo-se especializado em consultoria organizacionale aplicações da ISO 9000.

 

Waida Maria será referência internacional
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dívida ativa do município.
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A parlamentar paulista destacou que mbltiplas

atividades executadas pela popul締O feminina bra-

Sileira sわsubvalorizadas pela sociedade e muito

menos consideradas na compos碕O do PIB naci-

COnVite do CRB-8, a deputada federal

Marta Suplicy fez palestra em SわPau-

lo, dia 27 de outubro, SObre o tema “A

mulher e a sua discrimin締o no mer-

Onal. Ela exp6s sua experlenCla nO trabalho de-

SenVOIvido para aprov締O dos Pro庫OS de Lei

em bene触o da sociedade civil, PrOPOrCionan-

do as mulheres dicas de como organizar-Se e

atuar para a conquista de seus objetivos.

Mafta Suplicy reconheceu que as mulheres

t合m agora pafticip締O POlitica maior.くくIsso 6

uma forma de se atingir e proporcionar mu-

dancas’’, disse. Segundo ela, aS tranSformac6es

esfro sendo feitas de maneira positiva e em

VOlume expressivo: O n血ero de vereadoras

Saltou de antigos 8% para ll,27% em todo o Pais. ``A

加ua碑o municipa1 6 impoftante, POrque a mObiliza辞o

nesse nivel envoIve diretamente as comunidades’’,

obseⅣOu.

A palestra de Marta Suplicy foi acompanhada por

advogados, SOCi6logos, bibliotec征os e demais pro-

fissionais, nO audit6rio da Ordem dos Economistas.

鋤∂鋤佃q碓I碕/ e MかねS叩伽y

困露琢覆

00nc町SO

Estfro abertas as inscr190eS aO Concurso de En"

Saios da lfIalLac"98。 Os t「abaIhos deve「fro estar

reiacionados com o tema “A b輔oteca como por"

ta de acesso鉦nforma師0 dispon了vel na lntemet〃,

a partir de experi台ncia reaIizada na Am6「ica Lati-

na e Caribe。 1n§Cr190eS at6 15 de janeiro. Mais

info「ma95es: (01 1) 291。3344′ rama1 297′ e fax

(01 1) 292。2993。

陣e血io

60 P「色mio Teresa Martin de Literatu「aI97。 As

inscr190eS Vf厄at6 30 de dezemb「o, A catego「ia

=iteratura luVenil e o tema ′′Profundas Emo.

印es’’。 O vencedor ganhara uma vlagem a Paris,

Roma e Londres, mais a pubIica時0 de seu tex"

to。 FoneIfax (01 1) 876。2755

E血町ego
“As transforma師es do emprego e trabalho na era

da mundializa車0〃 foi o tema de seminario reaIi-

Zado de 20 a 22 de outubro peIa Faculdade de

B輔oteconomia e Documenta車0 e Centro Aca"

demicoしau「a Garcia Moreno Russo (EscoIa de

SocioIogia e P描tica de S卦o PauIo), COm aPOio do

CRB"8. Pa「ticiparam diversas personalidades,

COmO O Senador Jos6 Serra, Aloizio Mercadante,

deputados Jos6 Genofno e Paulo Kobayashi。 A

P「eSidente Regina CeIi foi palestrante。

Disque"Bib量io

Biblioteca da PUC Campinasこ(019) 735.5859

Pub量ica師es

REV音S丁A " lnforma弟0&看nforma車0, Publica車0

SemeStraI do Departamento de Ci色ncias da lnfo「・

ma車o, da Unive「sidade Estadua獲de Lond「ina,

Parana, Fone (043) 371 。4348 e fax (043) 371.4639。

GU看A de Orienta婦0 -丁abela de Tempo「alidade

Documental, elabo「ada peIa Crit6ria Consultoria,

Fone(031)241。4420,fax(031) 241.1908。

Agradecemos

剛V看O de requerimento da biblioteca do Col色gio

.Miguel de Cervantes′ de S乱o PauIo′ que eSt5

aberta ao p軸co em geral e registrada no CRB-

8。 Fone二(01 1) 842。6355. O Conselho convida as

demais institu両es a divuIga「em suas unidades

de info「macao。

COMU軸一CADO da Biblioteca da Universidad Nacio-

na! Autonoma de Mexico, inte「essada em mante「

COmunlCa9aO COm editores, livra「ias, eSCOIas, aS"

SOCia師es de classes e unidades de informa串0 nO

Brasil。 Contatos naquela universidade: Torre iI de

Humanidades, 120 e 130 anda「es′ Cidade Unive○○

Sit緬a, CP O4510 DF, telefones 623.032710329 e

O328, M6xico, DF, COm Concepcion Barquet Tei○ez。

タ

 

Palestra :

Marta Suplicy fala sobre o

trabalho da mulher
Deputada observa subvalorização da mão-de-obrafeminina

PLobadl

Concurso
Estão abertas as inscrições ao Concurso de En-

saios da Ifla/Lac-98. Os trabalhos deverão estar

relacionados com o tema “A biblioteca comopor-

ta de acesso à informação disponível na Internet”,

a partir de experiência realizada na América Lati-

. na e Caribe. Inscrições até 15 de janeiro. Mais

* informações: (011) 291.3344, ramal 297, e fax
convite do CRB-8, a deputada federal
Marta Suplicy fez palestra em São Pau-

lo, dia 27 de outubro, sobre o tema “A

mulher e a sua discriminação no mer-

cado de trabalho”.

A parlamentar paulista destacou que múltiplas
atividades executadas pela população feminina bra-

sileira são subvalorizadas pela sociedade e muito

menos consideradas na composição do PIB naci-

onal. Ela expôs sua experiência no trabalho de-
senvolvido para aprovação dos Projetos de Lei

em benefício da sociedade civil, proporcionan-
do às mulheres dicas de como organizar-se e
atuar para a conquista de seus objetivos.

Marta Suplicy reconheceu que as mulheres
têm agora participação política maior. “Isso é

uma forma de se atingir e proporcionar mu-

danças”, disse. Segundoela, as transformações

estão sendo feitas de maneira positiva e em

volume expressivo: o número de vereadoras

saltou de antigos 8% para 11,27% em todo o País. “A

atuação municipal é importante, porque a mobilização

nesse nível envolve diretamente as comunidades”,

observou.

A palestra de Marta Suplicy foi acompanhada por
advogados, sociólogos, bibliotecários e demais pro-

fissionais, no auditório da Ordem dos Economistas.

.

Regina Celi (esquerda) e Marta Suplicy

 

Qualificação e sucesso

.
.

organizações, a crescente
áreas estãocom suas al

Vejamos: é notória

com seusmurais lo

informacional, pela infi

desenvolvimento e o mu
segurança possíveld

certeza, grandes transfi
Existe uma relação dir

tância da informação é queassistir

aperfeiçoamento, mestradoe douh
Poressa razão, o CRB-8procurará informar

de Biblioteconomia, em São Paulo e demais estados,
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: (011) 292.2993.

Prêmio
6º Prêmio Teresa Martin de Literatura/97. As

* inscrições vão até 30 de dezembro. A categoria

- é literatura juvenil e o tema “Profundas Emo-

* ções”. O vencedor ganhará uma viagem a Paris,

- Roma e Londres, mais a publicação de seu tex-

- to. Fone/fax (011) 876.2755

Emprego
* “As transformações do empregoe trabalho na era

da mundialização” foi o tema de seminário reali-

zado de 20 a 22 de outubro pela Faculdade de

* Biblioteconomia e Documentação e Centro Aca-

- dêmico Laura Garcia Moreno Russo (Escola de

* Sociologia e Política de São Paulo), com apoio do

- CRB-8. Participaram diversas personalidades,

* como o senador José Serra, Aloizio Mercadante,
- deputados José Genoíno e Paulo Kobayashi. A

* presidente Regina Celi foi palestrante.

Disque-Biblio
" Biblioteca da PUC Campinas:(019) 735.5859

Publicações
* REVISTA - Informação&lnformação, publicação

semestral do Departamento de Ciências da Infor-

mação, da Universidade Estadual de Londrina,

- Paraná. Fone (043) 371.4348e fax (043) 371.4639.

GUIA de Orientação - Tabela de Temporalidade

Documental, elaborada pela Critéria Consultoria.

Fone(031) 241.4420,fax (031) 241.1908.

Agradecemos
* ENVIO de requerimento da biblioteca do Colégio

É Miguel de Cervantes, de São Paulo, que está

aberta ao público em geral e registrada no CRB-

* 8. Fone: (011) 842.6355. O Conselho convida as

- demais instituições a divulgarem suas unidades

- de informação.
COMUNICADOda Biblioteca da Universidad Nacio-

- nal Autonoma de Mexico, interessada em manter

- comunicação com editores, livrarias, escolas, as-

sociações de classes e unidades de informação no

Brasil. Contatos naquela universidade: Torre II de

Humanidades, 12º e 13º andares, Cidade Univer-

sitária, CP 04510 DF, telefones 623.0327/0329 e

* 0328, México, DF, com Concepcion BarquetTellez.
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Palestra :

Marta Suplicy fala sobre o

trabalho da mulher
Deputada observa subvalorização da mão-de-obrafeminina

PLobadl

Concurso
Estão abertas as inscrições ao Concurso de En-

saios da Ifla/Lac-98. Os trabalhos deverão estar

relacionados com o tema “A biblioteca comopor-

ta de acesso à informação disponível na Internet”,

a partir de experiência realizada na América Lati-

. na e Caribe. Inscrições até 15 de janeiro. Mais

* informações: (011) 291.3344, ramal 297, e fax
convite do CRB-8, a deputada federal
Marta Suplicy fez palestra em São Pau-

lo, dia 27 de outubro, sobre o tema “A

mulher e a sua discriminação no mer-

cado de trabalho”.

A parlamentar paulista destacou que múltiplas
atividades executadas pela população feminina bra-

sileira são subvalorizadas pela sociedade e muito

menos consideradas na composição do PIB naci-

onal. Ela expôs sua experiência no trabalho de-
senvolvido para aprovação dos Projetos de Lei

em benefício da sociedade civil, proporcionan-
do às mulheres dicas de como organizar-se e
atuar para a conquista de seus objetivos.

Marta Suplicy reconheceu que as mulheres
têm agora participação política maior. “Isso é

uma forma de se atingir e proporcionar mu-

danças”, disse. Segundoela, as transformações

estão sendo feitas de maneira positiva e em

volume expressivo: o número de vereadoras

saltou de antigos 8% para 11,27% em todo o País. “A

atuação municipal é importante, porque a mobilização

nesse nível envolve diretamente as comunidades”,

observou.

A palestra de Marta Suplicy foi acompanhada por
advogados, sociólogos, bibliotecários e demais pro-

fissionais, no auditório da Ordem dos Economistas.

.

Regina Celi (esquerda) e Marta Suplicy
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Lhcia Go嬢肋n R勿biq que con穣肋o currゐuめuknやasISado do
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CasrtAdL
O CRB-8 recebeu e agradece a carta enviadapela colega Vera

Lúcia Goldstein Rúbio, que contesta o currículo ultrapassado do

curso de Biblioteconomia. “A vantagem ou não da mudança do

nome do curso é o de menos. O que importa é a atualização de

nossa profissão”, desabafa.

 

O CRB-8 também recebeu e agradece a carta do bibliotecá-
rio aposentado de Santa Catarina, ManoelAlves CarneiroJúnior,

que achou humorística a questão da mudança do nome do cur-

so de Biblioteconomia. “Respeitosamente: quem gosta de

maquiagem é esteticista”, ironiza.

Agradecemos também as críticas construtivas feitas pelo co-

lega Mauro Cabrelon e o elogio de EliezerL.Santos, à este Bole-

tim Informativo

Programa de Capacitação

e valorização do

profissional

O CRB-8 idealizou, junto com escolas de
Biblioteconomia, entidadesprofissionais e institui-
ções do setor, o Programa de Capacitação e Valo-

rização do Profissional da Informação. Dois cur-

sos já foram realizados em Bauru e em janeiro

haverá outro em Ribeirão Preto. Sugestões de cur-

sos podem ser encaminhadas ao Conselho.

 

 

Conselho Regional de Biblioteconomia * 8º Região

1º Secretária do CRB-8, Maria Luiza Pereira de Souza Lima, informa que o CRB-8, nos meses de agosto,

setembro e outubro de 1997, analisou um total de 120processos, sendo 48 cancelamentos; 6averbações;

6 reintegrações; 8 afastamentos; 27 definitivos; 4 segundas-vias da CIP; 1 renovação do registroprovisório;

12 provisórios e 8 transferências.

DEFINITIVOS: Mônica Valéria Pereira Losnark - 6097; Rosa Pereira Leite - 6100; Vilma

Aparecida Fernandes - 8099; Maísa Carvalho da Silva - 6094; Gisele Sonsin - 6096 - Neusa

Kasue Habe - 6095; Cleusa Aparecida Sorensen Risardi - 6101; Hebe Moreira Pastore - 6105;

Renata Simone Debiasi - 6108; Rosalina Lúcia de Freitas Mesquita - 6110; Dalva Moreira de

Souza - 6104; Regina Helena Rossetti Piellusch - 6109; Arlete Alvite - 6102; Sandra Cavalcante

Soligon - 6119; Maria Aparecida Gomesde Oliveira - 6121; Elinalva Castro Arcari - 6125;

Fernanda Barros Araújo - 6116; Joelma Paula Moraes - 6123; Ana Cristina Bezerra dos Santos

- 6124; Jane Aparecida Pereira - 6122; Janete Gonçalves deOliveira - 6112; Patrícia Gaião-

6113; Míriam Dias da Silva - 6117; Rita de Cássia Magdaleno Arruda - 6126; Ivone Mádero -

6114; João Henrique Cuelbas- 6120; Rosemeire Amaralda Silva - 6106.

PROVISÓRIOS: Leda Maria Alves de Sousa - 132/97; Marta Maria da Silva - 133/97;

Heloísa Helena Vasquez - 134/97; Eliane Silva Pestana - 135/97; Célia Silva Cruz Morales-

136/97: Eleusa Ângela BorgesViana - 137/97; Edson Carvalhoda Silva - 139/97; Vera Lúcia

Rodrigues de Melo - 95/94; Ana AparecidaPires - 140/97; Síria Luzia Pereira Santos Silva -

144/97; Valéria de Oliveira - 146/97; Rita de Cássia Souto Pavan - 148/97.

RENOVAÇÃO DO REGISTRO PROVISÓRIO:Janice Aparecida Lopes- 34/96.

REINTEGRAÇÕES: Myrian Pisaneschi Petrossi Rosa - 599; Neise Aparecida Rodrigues

Garcia - 1238; Fábio Jastwebski - 5280; Miraí Oliveira Silva - 2859; Laurilene Moreira -

5488;Luzia Rossi - 2754. :

AVERBAÇÕES: Mônica Valéria Machado Fischer - 4512; Mônica Valéria Pereira Losnak -

6097; Patrícia Figuti Venturini - 5943; Maria Helena Moris - 1700; Márcia Aparecida Pillon

D'Alóia - 5180; Maria Cristina Oliveira de Figueiredo - 1492.

2º VIA DA CIP: Maria Inês Rodrigues de Moraes Leme - 663; Helenice Gomes- 994;Ester

Baptista dos Santos - 4221; Eliane de Jesus Charret - 5798.

* TRANSFERÊNCIAS:Helenice Gomes - 994; Mônica Valéria MacedoFischer - 4512; Lenice

* Rodrigues da Silva - 5902; Márcia Cristina Fonseca Cacella - 6092; Eliane Gonçalves Sciascio

: - 3346; Sônia Maria Wanderley Mascaro - 4796; Maria Arian Moura Santos - 5142; Sayonará

. de Virgínia Santos - 5564.

- AFASTAMENTOS: Maria Helena Sampaio Tavares Piccoli - 4447; Rosane Figueiredo

- Bertacini - 5775; Vera Regina Miranda Portugal - 1370; Márcia Moreno Nóia Kuniyoshi -

* 4369; Núbia Maria Martins Cunha - 5688; Sonia Aparecida Fernandes - 4978; Silvana de

: Fátima Tomé - 5263; Vera Neide Zanotto Possas - 5379.

. CANCELAMENTOS: Cibeli Martins Rodrigues Canato - 118; Maria Ines Rodrigues de Moraes

- Leme - 663; Lia Raquel Tomé Assad Sallum - 1579; Rosa Fortini - 1939; Vera Lúcia Verri

- Baratella - 1909; Adelaide Aparecida Fernandes - 3053; Felícia Augusta Rodrigues - 2913;

- Edione Maria Martins - 3310; Célia Aparecida Luiz - 4475; Cecília Helena Sartorelli Kehl -

* 960; Maria Lúcia Penteado Ferraz Alves - 2915; Joanita Yoshi Koizimi - 1104; Ana Maria

5 Bezerra Guerra - 1406; Maria Elizabeth Hipólito Bachion - 1737; Aiko Ogata - 1836; Maria

. José Alves Costa Santos - 3149; Angelina Esperança - 3063; Maria Izilda Viana Cabral -

. 3640; Maria da Glória Spaziani Rinaldi Gasparini - 4481; Selma Ribeiro Alves - 2898; Eva

- Fermiano - 3759; Rosangela Maria Moreira Kavanami - 3661; Marília de Camargo Ribeiro -

- 3910; Maria Anita Pereira da Silva - 3770; Márcia Moreno Nóia Kuniyoshi - 4369; Elisete

* Cesário Xavier - 4382; Sebastiana Monteiro - 4549; lize Franceschini da Silveira Cândido -

: 284; Maria da Glória Picchioni - 375; Ana Maria Salete Pinheiro Lima-- 1026; Álvaro Gallinari

- 1143; Elizabeth do Amaral Rodrigues Lima - 1493; Rita Magalhães Marques- 1611; Maria

. Aparecida Soares da Silveira - 1451; Maria Lúcia Vargas do Amaral - 1812; Jandyra Costa

- Silva Zorati- 2311; Antonio Fernando Correa Barone- 2817; Tiemi Morinishi - 2530; Maria

* Aparecida Câmara Ventura - 2784; Maria de Lourdes Savioli Lazarini - 4395; Odila Cudignoto

* Gavassa- 3697; Yvone Martins de Oliveira - 5011; Eneida Maria Signorini Loureiro - 4955;

E Ana Maria Micheloni - 5259; Maria Helena Chenque dos Santos - 5548; Marta Maria Trovon

- Nascibeni - 5326; Nádia Cristina Ferreira - 5477; Benedito de Oliveira - 259.

 
 


