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  O INFORMATIVO DO CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA

8: REGIÃO - SÃO PAULO - ANO VI - DEZEMBRO DE 1997
neluída em4/12/97

CRB-8 con
sistema

 

trabalho elimina a e
figura do

bibliotecário em escolas
públicas do Texas, nos EUA. Notícia doJornal Nqcionalprovoca

repúdio do CRB, que agiu rápido e desencadeou
inúmeras ações políticas.Conselho cria serviço

Págs. 3 e 4de conforto ambiental
VORB-Edispõe de um novo cerviçopara tens tiliade que aforda a

preservação do conforto ambientalem unidadiee de documentaçãoo E
insormação, Foram adlquiriaDe modernos instrumentos de mediçãode Tradéadho deÁ had:fineVEL

temperatura, umidade relativa do ar e luminosidade, Oacentoeerá
tema de cursopromovidopela entidade nopróximo avo, Página 4 CCB-Eapresenta 2 agradece à funcionário é

colatoranores do Conselhopelo empenho

dedicação durante 1997.

Napágina 5,   
  

 

 

 

   
  

  

  O INFORMATIVO DO CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA

8: REGIÃO - SÃO PAULO - ANO VI - DEZEMBRO DE 1997
neluída em4/12/97

CRB-8 con
sistema

 

trabalho elimina a e
figura do

bibliotecário em escolas
públicas do Texas, nos EUA. Notícia doJornal Nqcionalprovoca

repúdio do CRB, que agiu rápido e desencadeou
inúmeras ações políticas.Conselho cria serviço

Págs. 3 e 4de conforto ambiental
VORB-Edispõe de um novo cerviçopara tens tiliade que aforda a

preservação do conforto ambientalem unidadiee de documentaçãoo E
insormação, Foram adlquiriaDe modernos instrumentos de mediçãode Tradéadho deÁ had:fineVEL

temperatura, umidade relativa do ar e luminosidade, Oacentoeerá
tema de cursopromovidopela entidade nopróximo avo, Página 4 CCB-Eapresenta 2 agradece à funcionário é

colatoranores do Conselhopelo empenho

dedicação durante 1997.

Napágina 5,   
  

 

 

 



露図星墓園
O finalizamos no§SO Pnmelro anO de gestao no CRB-8, ProCuramOS realizar projetos voltados ao redimensionamento

da estrutura intema do Conselho e promover e apoiar atividades dedicadas a valoriza勘capaci函O e divulga車o

Profissional. A expectativa e investi事ainda mais, nO aPrimoramento profissional e em aく垂S que ProPO重℃ionem maior

Visibihdade da biblioteconomia, COmO atividade adequada a atuar no emergente mercado dos servicos de informa車o

S Pela Intemet.

Entendemos §er eSte um mOmentO OPOrtunO Para Canalizar esfor印s que colaborem para oferecer aos bibliotec誼os

atualiza辞o con血ua que pemita a obten辞o de novas habi鮒rdes e conhecinentos que atendam as novas fomas de demandas

informacIOnalS ProVOCadas pelos inpactos tecno16gicos.

A inten車o envoIve ainda a necessidade de aumentar o ndmero de novos bibliotec征as,庵o essenclalS Para a renOVa辞O dr profissわe

Sua PrOPna COntinuidade sintonizada com as i∬eVersiveis inovac統s tecno16如as e sociais. Este tambem deve ser o objetivo de cada bibliotec誼o ao discutir altematil「aS

PrOfissionais para o novo m血enio.

Compreendemos como inpomnte medida a divulga辞o dr profissわcomo uma caneira de perspectivas em um mercado ahamente infomm zado, e naO COmO uma

PrOfissao de modismo passageiro, COmO CertaS PrOfissdes que tem chame na midia mas possuem pouca valorizapho pratica. A atividade bibliotec征a prospera apenas em

Paises demoo融icos onde lei, Cultura e educa辞o s肴o padrdes de refe血cia. Em um mundo globalizado, nO qual o BrasH quer se inserir, mais do que nunca se faz

necess征o tam脆m o traba皿o do bibliotec台rio. Nesta nova realidade n急o se lmaglna que alguma empresa ou Intitui如passa ser competitiva se as infoma車S naO

estiverem estrategicamente organizadas, aCeSSiveis e, Principalmente, Operacionalizadas por um servico de informa車o confiivel.

Para finalizal deixamos registrado o deseie de toda a Equipe de Funcion4rios e Conselheiros do Conselho Regional de Biblioteconomia-8a Regiわque cada dia de

1998 seja repleto de Sande, Paz e Sucesso.
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ⅩⅩⅩII Reuni6n Nacional de Bibliotecario§

丁ema:　　　D6れde est訓a BibIioteca em Ia Aldea gIobai?

Data:　　14a 17dema「90

LocaI:　　　BueれOS Aire§. A「gentina

P「azo para ap「es飢ta酉O

de t「abaihos: At色9 dejaneiro (em Po「tugu色s e Espanhol)

しocal de aprese∩ta時0: Comit6 de SeIeci6n de Trabajos

Reaiizaeao:　ABGRA

info「mae5es: (54.1)382.4821 efax (54・1)382.4821

Curso de Marketin9 Pa「a P「ofi§Sionais da Informa950

Data:　16 e 17 dejanei「o

ReaIiza車0: CRB.8I CoIさgio N.§ra. Au輔adora

しocaI:　　　Ribei「ao Preto. SP

Info「mac6e§: (01 1) 258.8884 e 257.0652

Matricuias abertas pa「a:

P6s.g「adua?f竜em Biblioteconomia: ‘′A「ea de Educa?乱o”.

Reaiiza950: Fapi・Funda事50 Pinhei「ense.

しocal:　　　S呑o PauIo.

lnfo「ma96e§: (01 1)813.6570.

P6s.gradua車0 em PIanejamento e Ge「enciamehtO Ile Sistemas de informa?50.

In§C「i96es

SeIetiva§:　at6 1 5 de janei「o de 1998.

しocal:　　Fatea. Departamento de B酬oteconomia

Rua Siqueira Campos, 483. Centro. SaれtO And「6. SP

I[formae6es: Tel. (01 1)449.7477. das 13hOO a§ 20hOO

O maior evento cu山ural

da血ne血a血t血a

15a Biena=ntemacional doしivro de Sao Paulo

Data:

Ho「台「io:

しocaI:

ReaIiza酉0:

lnfo「mac5es:

29deab「iIa lOdemaio

das lOhOO as 22hOO

Expocente「 Norte (PaviIh50 Ve「meIho)

Sao Pauio

C台ma「a B「asileira doしivro (CBL)

(01 1) 225.8277

12 de ma「印- Dia do BibIiotecario

Dec「eto fede「aI nO 84631 de O9 de abriI de 1980

23 a 29 de outubro - Semana ‖acional doしivro e da Bibiioteca

Decreto fede「aI nO84631 de O9 de ab「il de 1980

29 de outub「o - Dia lnternacionaI doしivro

しeifede「aI nO 5191 de 18 de dezembro de 1966

Fonte: Servico de lnfo「ma?6e§ aO Cidad50 (SIC) da BibIioteca Mdrio de Aれd「ade (TeI.: (01 1) 256.5777 「ama= 16).

」圏を轍か寄 6 uma pubIica時O t「ime§traI do ConseIho RegionaI de Biblioteconomia - 8a Regiir Rua ConseIheiro C「ispiniano, 105, 20 andar, Cj. 21. CEP OlO37-001,

Sao PauIo, SP, teiefone (01 1) 258.8884 e fax (01 1) 257.0652. PresiIlente: negina CeIi de Sou§a; Vice・Presidente: Ma「ia Anto[ia G.M. BoteIho; 1 a

§ec「et緬a: Mariaしuiza P・S.しima; Tesourei「a: Leiia RabeIlo de Oliveira; Comi§S呑o de Tomada de Contas: Ma「ia da Concei時0 Gome§ Be「nardo, Gua「aciaba Apa「ecida de Aimeida Domi[gue§

e §andra Regi[a Groque; Comi§S50 de Fiscaliza?aO: Ma「Iene A. Oliveira e Marly脚ce Santo§; Comiss呑o de Etica: Waida Maria Penteado Coimbra, Ma申C純e Santo§ e Sa[dra Soile「 D.

da Siiva; Comiss和de CaIIastro e Informatica: Apa「ecida ZaneIato e Gua「aciaba Apa「ecida de Almeida Domingues; Comiss50 de Div巾a950: Berenice Neubhauhe「 e Sand「a SoIIer D. da

Silva; Suplentes:帥a l. Kawa「a, Sonia A. do§ Santos,し緬a do§ Anjos S.N. de AImeida, Emilia da Conce喧O Cama「go e Mariaし心cia Bo「ba RoIim; Comis§50帥torial: Be「enice Neubhauhe「,

EmiIia da Conce喧O Camargo e Ma「ia Antonia G.M. BoteIho. Fiscais: Antonio Ca「los Pe「eira. lvaniIde Z. de Freita§ Cayre§. Funcioれ緬os: Ande「son Lopes dos Santos, EIiana Ma「ia de Almeida

Ba「ja, EIi§a Fagunde§ Goneaives, Rogさ「io C6sar Ervilha e S冊a Cristina Rodrigues Francisco.剛itor e Jo「naIista Rcspons如el: Armando StelIuto J「., MTb 9827ISP; Projeto Grafico e

P「oIlu950: Ponto & Letra Comunica車Oしtda,, fone (01 1 ) 866,4507; Fotoiitos: Set Point; ImpreSS50:しabo「plint. Pe「mitida a 「ep「odu?aO川ede"Se Cita「 a fonte. ISSN: 01 03・5592.
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o finalizarmos nosso primeiro ano de gestão no CRB-8, procuramosrealizar projetos voltados ao redimensionamento
da estrutura interna do Conselho e promover e apoiaratividades dedicadas a valorização, capacitação e divulgação
profissional. A expectativa é investir, ainda mais, no aprimoramentoprofissional e em ações que proporcionem maior
visibilidade da biblioteconomia, comoatividade adequada a atuar no emergente mercado dosserviços de informação

potencializados pela Internet,
Entendemos ser este um momento oportuno para canalizar esforços que colaborem para oferecer aos bibliotecários

atualização contínua que permita a obtenção de novas habilidades e conhecimentos que atendam as novas formas de. demandas
informacionais ras pelos impactos tecnológicos.

A intenção envolve ainda a necessidade de aumentar o número de novos bibliotecários, tão essenciais para a renovação da profissão Ra
sua própria continuidade sintonizada com asirreversíveis inovações tecnológicas e sociais. Este também deve ser o objetivo de cada bibliotecário da 0
profissionais para o novo milênio. RR

Compreendemos como importante medida a divulgaçãoda profissão como uma carreira de perspectivas em um mercado altamente informatizado, não
profissão de modismo passageiro, como certas profissões que têm charme na mídia mas possuem pouca valorização prática. A atividade bibliotecária prosf
países democráticos onde lei, cultura e educação são padrões de referência. Em um mundo globalizado, no qual o Brasil quer se inserir, maisdo que
necessário também o trabalho do bibliotecário. Nesta nova realidade não se imagina que alguma empresa ou Intituição possa ser competitiva seasRa
estiverem estrategicamente organizadas, acessíveis e, principalmente, operacionalizadas por um serviço de informação confiável. :

Para finalizar, deixamosregistrado o desejo de toda à Equipe de Funcionários é Conselheiros do Conselho Regional de Biblioteconomia:& Regigiãogião que.cadad
1998 seja repleto de Saúde, Paz e Sucesso.

 

Regina CeliaAÉ
Presidente

XXXII Reunión Nacional de Bibliotecarios O maioreventocultural
Tema: Dónde está la Biblioteca em la Aldea global? Dê .

Data: 14 a 17 de março da América Latina

a EANRao Aro 15º Bienal Internacional do Livro de São Paulo
Prazo para apresentação
de trabalhos: Até 9 de janeiro (em Português e Espanhol) ' a
Local de apresentação: Comité de Seleción de Trabajos Data: 29 de abril a 10 de maio
Realização: ABGRA Horário: das 10h00 às 22h00

Informações: (54-1)382.4821 e fax (54-1)382.4821 Local: Expocenter Norte (Pavilhão Vermelho)

São Paulo

Informações: (011)225.8277
Curso de Marketing para Profissionais da Informação

Data: 16 17 de janeiro

Realização: CRB-8 | Colégio N. Sra. Auxiliadora

Local: Ribeirão Preto - SP

Informações: (011) 258.8884 e 257.0652

Matrículas abertas para:

Pós-graduação em Biblioteconomia: “Área de Educação”. 12 de março- Dia do Bibliotecário

. Realização: Fapi-FundaçãoPinheirense. Decreto federal nº 84631 de 09 de abril de 1980
Local: São Paulo. ] : mana
Informações: (011)813.6570. 23 a 29 de outubro - Semana Nacional do Livro e da Biblioteca

Pós-graduação em Planejamento e Gerenciamento de Sistemasde Informação. Decreto federal nº 84631 de 09 de abril de 1980
Inscrições

seletivas: até 15 de janeiro de 1998. 29 de outubro - Dia Internacional do Livro
Local: Fatea - Departamento de Biblioteconomia :

Rua Siqueira Campos, 483 - Centro - Santo André - SP Lei federal nº 5191 de 18 de dezembro de 1966
 

Informações: Tel. (011) 449.7477 - das 13h00 às 20h00 Fonte: Serviço de Informações ao Cidadão (SIC) da Biblioteca Mário de Andrade(Tel.: (011) 256.5777 ramal 116).

 

 

EBCRB98 é umapublicação trimestral do Conselho Regional de Biblioteconomia - 8º Região - Rua Conselheiro Crispiniano, 105, 2º andar, cj. 21, CEP 01037-001,

São Paulo,SP, telefone (011) 258.8884 e fax (011) 257.0652. Presidente: Regina Celi de Sousa; Vice-Presidente: Maria Antonia G.M. Botelho; 1º

Secretária: Maria Luiza P.S. Lima; Tesoureira:Leila Rabello de Oliveira; Comissão de Tomadade Contas: Maria da Conceição Gomes Bernardo, Guaraciaba Aparecida de Almeida Domingues

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

da Silva; Comissão de Cadastro e Informática: Aparecida Zanelato e Guaraciaba Aparecida de Almeida Domingues; Comissão de Divulgação: Berenice Neubhauhere Sandra Soller D. da

Silva; Suplentes: Elza |. Kawara, Sonia A.dos Santos, Lúcia dos Anjos S.N.de Almeida, Emília da Conceição Camargo e Maria Lúcia Borba Rolim; ComissãoEditorial: 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 Fagundes Gonçalves, Rogério César Ervilha e Sílvia Cristina Rodrigues Francisco. Editor e Jornalista Responsável: Armando Stelluto Jr., MTb 9827/SP; Projeto Gráfico e

Produção: Ponto & Letra ComunicaçãoLtda., fone (011) 866.4507; Fotolitos:Set Point; Impressão: Laborprint. Permitida a reprodução; pede-se citar a fonte. ISSN: 0103-5592.
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s biliotecまrios brasilei-

ros foram surpreendi-

dos na noite de 28 de

novembro por materia

do Jomal Nacional. O

noticiまrio anunciou o fim da carreira

de bibliotecdrio em escolas pdblicas

do Estado do ′fexas, nOS Estados Uni-

dos, CuJOS PrOfissionais seriam troca-

dos por computadores portateis. A re-

acao do CRB-8 foi imediata. A dire-

CaO do Conselho decidiu, em Carater

de urgencla, a eXeCuCaO de indmeras

ac6es politicas para neutralizar a po-

1emica negativa desencadeada pela

noticia.

A primeira delas foi a elaboracao

de um manifesto enviado a Rede GIo-

bo, nO qual o CRB-8 expressa surpre-

Sa COm a divulga辞o de “afirmacao

equivocada’’(veja a resumo do comu-

nicado na p各gina 4).

Para sensibilizar e alertar os biblio-

tecdrios, diante de eventuais preJul一

ZOS que materias dessa natureza pos-

Sam CauSar a CategOria, O Conselho

decidiu, e jまest各desenvoIvendo, en-

COntrOS COm demais entidades repre-

Sentativas de profissionais envoIvidos

COm educacao e informacao, COmO

PrOfessores, livreiros e escritores・ Com

base nesses encontros, Serえproduzi一

韓

二三∴二王二二

玉三三‡ま三着

do um documento pdblico, na forma

de comunicado conjunto, a Ser distri-

buido a imprensa.

O CRB-8 estまfazendo gest6es para

desenvoIver entendimentos com ins-

tituic6es ligadas a Biblioteconomia do

fexas. E organizara, ainda, um forum

de debates para discutir a questao e

fez um comunicado aos CRBs e Con-

selho Federal de Biblioteconomia

(CFB).

Em eventos da categoria como o

Proler e o Encontro das Bibliotecas

de Instituic6es de Ensino Privado,

PatrOCinado pela Uniban, foi levanta-

da pelo CRB-8 a questわpara discus-

SaO e feito convite aos profissionais

Para Se POSicionarem.

Outra providencia tomada pelo

CRB-8 foi a realizacわde contatos com

PrOfissionais do Centro de Documen-

tacao (Cedoc) da pr6pria Rede GIobo・

O CRB-8 convida os bibliotec各rios

em geral a enviarem a GIobo (e-mail:

jn@redeglobo.com.br) nota de total

desacordo a materia veiculada e, nO

endereco pautajn@redeglobo・COm.br,

SugeStaO de pauta para ampla repor-

tagem sobre a situacao das bibliote-

CaS Pdblicas e escolares e da educa-

CaO nO Brasil, COm COPla Para O CRB一

8 para que seJa COmPOStO um dossie.
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Notícia da

TV Globo revela

proposta

norte-americâna

que substitui
profissionais

por notebooks

s biliotecários brasilei-

ros foram surpreendi-

dos na noite de 28 de
novembro por matéria
do Jornal Nacional. O

noticiário anunciou o fim da carreira

de bibliotecário em escolas públicas

do Estado do Texas, nos Estados Uni-

dos, cujos profissionais seriam troca-

dos por computadores portáteis. A re-

ação do CRB-8 foi imediata. A dire-

ção do Conselho decidiu, em caráter

de urgência, a execução de inúmeras

ações políticas para neutralizar a po-

lêmica negativa desencadeada pela
notícia.

A primeira delas foi a elaboração
de um manifesto enviado à Rede Glo-
bo, no qual o CRB-8 expressa surpre-

sa com a divulgação de “afirmação

equivocada” (veja a resumo do comu-

nicado na página 4).

Para sensibilizar e alertar os biblio-

tecários, diante de eventuais prejuí-

zos que matérias dessa natureza pos-

sam causar à categoria, o Conselho

decidiu, e já está desenvolvendo, en-
contros com demais entidades repre-

sentativas de profissionais envolvidos
com educação e informação, como

professores, livreiros e escritores. Com

base nesses encontros, será produzi-

 
do um documento público, na forma
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Posição do CRB-8
A posição do CRB-8, comunicada à Rede

Globo, sobre a notícia divulgada pelo Jornal

Nacional, é a seguinte:

“Discordamosda afirmação dojornalista e

ajulgamos equivocada, pois o bibliotecário é um

à profissional da informação que tem como res-

ponsabilidade captar, organizar e disseminar in-

S formações, independente do suporte em que se

= encontre (mídia eletrônica ou não), agregando a
é» estas informações valor. É, também, o profissi-

onal responsável pela análise de forma e con-

teúdo de informações independente da mídia,

portanto o seu mercado não está restrito a li-

vros. Segundo, não acreditamos que possam

formar-se cidadãos com senso crítico e capa-

zes de realizar mudanças, cuja educação se ha-

seie em algumas referências registradas em um

notebook e/ou mesmo algumaspublicações nele

digitalizadas, mesmo que conectadoà Internet,

pois o conhecimento pede ampla Pesquisa.

A nossover, estas crianças teriam cercea-

do seu direito ao acesso à Pesquisa e ao Co-

nhecimento de forma ampla, o que, sem dúvi-

da, afetará sua capacidade de análise e com-

paração, dificultando a formação do futuro ele-

mento crítico”.

À notícia
Veja nesta sinopse um resumo do texto

da notícia sobre a experiência no Texas.

“Progresso?À idéia é que, até o ano 2.000,

os quatro milhões de alunos das escolaspúbli-

cas do Texas tenham trocadooslivros porpe-

quenos computadores portáteis, que custam

o equivalente a R$ 500 cada. Os defensores

das máquinas nas escolas lembram que um

pequeno computador pode armazenar na me-

mória a informação de seis livros, sem contar

com o que pode ser guardado em disquetes.

Eles podem ser usados em todasas aulas, de

Geografia a Matemática, passando por Reda-

cão. Oprocesso não acontecerá sem traumas.

Bibliotecas inteiras deixarão de existir e hiblio-

tecários perderão o emprego, substituídos por

disquetes e técnicos de computação. A resis-

tência maior vem dos professores, que hesi-

tam em adotar um aparelho sobre o qual, em

geral, ainda sabem menosdo que seus alunos.

Os estudantes não reclamam. Eles não esque-

cem que o mesmo computador usado para fa-

zer o dever de casa pode ser o palco de belas

disputas de videogame”.

Meio ambicmtbe

Conselho cria serviço

de conforto ambiental
Trabalhopreserva o acervo documental

em condições adequadas do meio ambiente

O CRB-8 passa a oferecer a todos
os seus filiados, a partir deste mês de

dezembro, um novo serviço, destina-

do à preservação do conforto

ambiental em unidades de documen-

taçãoe informação. A iniciativa revela

a preocupação do Conselho com as

questões do meio ambien-

te, que em 98 deverá ser

tema de um curso promo-

vido pela nossa entidade.
Além dos equipamen-

tosutilizados na checagem

das condições ambientais,

o Conselhodispõe de uma

minuta da Norma

Regulamentadora de Con-

forto Ambiental para Bibli-
otecas e Arquivos. O do-

cumento visa estabelecer

as bases fundamentais para

obter-se o conforto

ambiental necessário ao funcionamen-

to de bibliotecas e outras unidades de

documentaçãoe informação. Há tam-

bém disponíveis várias apostilas e o

projeto denominado Conservação Pre-

ventiva, que aborda temas como Acon-

dicionamento, Conservação, Meio Am-

biente, Emergências, Planejamento, Fo-

tografias e Filmes, Registros Sonoros e

Fitas Magnéticas.

Os instrumentos adquiridos pelo

CRB-8 são: termo-higrômetro digital

portátil, que fornece medições preci-
sas de temperatura e umidade relati-
va do ar; e luxímetro, que mede ain-

tensidade da luz.

Para Marlene Oliveira, da Comis-

são de Fiscalização e para Leila

Rabello, conselheira do CRB-8, que

 

Ivanilde (fiscal), Marlene, Leila e Antonio (fiscal)

apresentam os equipamentos de análise ambiental

realizou dia 19 de novembro apresen-

taçãodokit de meio ambiente duran-

te “Curso de Planejamento de Preser-

vação do Projeto Cooperativo Funarte,

Arquivo Nacional/R] e Fundação

Andreow Mellon Vitae (EUA), o ser-

viçocriado pelo CRB-8 segue uma ten-

dência mundial de cuidados com es-
ses tipos de documentos. “E nós,

como profissionais da área, temos o

dever de garantir a preservação do

acervo”, afirmaram. o

Controle impede deterioração
“O controle da temperatura e da umidade relativa do ar é de importância fundamental na

preservação dos acervos debibliotecas e arquivos, pois níveis inaceitáveis destes fatores contri-

buem sensivelmente para a desintegração dos materiais. O calor acelera a deterioração. A umida-

de relativa extremamente baixa pode levar ao ressecamento e ao aumento da fragilidade de

certos materiais”, explica Marlene.

O CRB-8 atende a pedidos de averiguação de umidade relativa do ar, temperatura ambiente e

luminosidade em bibliotecas e unidades de documentação e informação.

 
Ze

 

Posição do CRB-8
A posição do CRB-8, comunicada à Rede

Globo, sobre a notícia divulgada pelo Jornal

Nacional, é a seguinte:

“Discordamosda afirmação dojornalista e

ajulgamos equivocada, pois o bibliotecário é um

à profissional da informação que tem como res-

ponsabilidade captar, organizar e disseminar in-

S formações, independente do suporte em que se

= encontre (mídia eletrônica ou não), agregando a
é» estas informações valor. É, também, o profissi-

onal responsável pela análise de forma e con-

teúdo de informações independente da mídia,

portanto o seu mercado não está restrito a li-

vros. Segundo, não acreditamos que possam

formar-se cidadãos com senso crítico e capa-

zes de realizar mudanças, cuja educação se ha-

seie em algumas referências registradas em um

notebook e/ou mesmo algumaspublicações nele

digitalizadas, mesmo que conectadoà Internet,

pois o conhecimento pede ampla Pesquisa.

A nossover, estas crianças teriam cercea-

do seu direito ao acesso à Pesquisa e ao Co-

nhecimento de forma ampla, o que, sem dúvi-

da, afetará sua capacidade de análise e com-

paração, dificultando a formação do futuro ele-

mento crítico”.

À notícia
Veja nesta sinopse um resumo do texto

da notícia sobre a experiência no Texas.

“Progresso?À idéia é que, até o ano 2.000,

os quatro milhões de alunos das escolaspúbli-

cas do Texas tenham trocadooslivros porpe-

quenos computadores portáteis, que custam

o equivalente a R$ 500 cada. Os defensores

das máquinas nas escolas lembram que um

pequeno computador pode armazenar na me-

mória a informação de seis livros, sem contar

com o que pode ser guardado em disquetes.

Eles podem ser usados em todasas aulas, de

Geografia a Matemática, passando por Reda-

cão. Oprocesso não acontecerá sem traumas.

Bibliotecas inteiras deixarão de existir e hiblio-

tecários perderão o emprego, substituídos por

disquetes e técnicos de computação. A resis-

tência maior vem dos professores, que hesi-

tam em adotar um aparelho sobre o qual, em

geral, ainda sabem menosdo que seus alunos.

Os estudantes não reclamam. Eles não esque-

cem que o mesmo computador usado para fa-

zer o dever de casa pode ser o palco de belas

disputas de videogame”.

Meio ambicmtbe

Conselho cria serviço

de conforto ambiental
Trabalhopreserva o acervo documental

em condições adequadas do meio ambiente

O CRB-8 passa a oferecer a todos
os seus filiados, a partir deste mês de

dezembro, um novo serviço, destina-

do à preservação do conforto

ambiental em unidades de documen-

taçãoe informação. A iniciativa revela

a preocupação do Conselho com as

questões do meio ambien-

te, que em 98 deverá ser

tema de um curso promo-

vido pela nossa entidade.
Além dos equipamen-

tosutilizados na checagem

das condições ambientais,

o Conselhodispõe de uma

minuta da Norma

Regulamentadora de Con-

forto Ambiental para Bibli-
otecas e Arquivos. O do-

cumento visa estabelecer

as bases fundamentais para

obter-se o conforto

ambiental necessário ao funcionamen-

to de bibliotecas e outras unidades de

documentaçãoe informação. Há tam-

bém disponíveis várias apostilas e o

projeto denominado Conservação Pre-

ventiva, que aborda temas como Acon-

dicionamento, Conservação, Meio Am-

biente, Emergências, Planejamento, Fo-

tografias e Filmes, Registros Sonoros e

Fitas Magnéticas.

Os instrumentos adquiridos pelo

CRB-8 são: termo-higrômetro digital

portátil, que fornece medições preci-
sas de temperatura e umidade relati-
va do ar; e luxímetro, que mede ain-

tensidade da luz.

Para Marlene Oliveira, da Comis-

são de Fiscalização e para Leila

Rabello, conselheira do CRB-8, que

 

Ivanilde (fiscal), Marlene, Leila e Antonio (fiscal)

apresentam os equipamentos de análise ambiental

realizou dia 19 de novembro apresen-

taçãodokit de meio ambiente duran-

te “Curso de Planejamento de Preser-

vação do Projeto Cooperativo Funarte,

Arquivo Nacional/R] e Fundação

Andreow Mellon Vitae (EUA), o ser-

viçocriado pelo CRB-8 segue uma ten-

dência mundial de cuidados com es-
ses tipos de documentos. “E nós,

como profissionais da área, temos o

dever de garantir a preservação do

acervo”, afirmaram. o

Controle impede deterioração
“O controle da temperatura e da umidade relativa do ar é de importância fundamental na

preservação dos acervos debibliotecas e arquivos, pois níveis inaceitáveis destes fatores contri-

buem sensivelmente para a desintegração dos materiais. O calor acelera a deterioração. A umida-

de relativa extremamente baixa pode levar ao ressecamento e ao aumento da fragilidade de

certos materiais”, explica Marlene.

O CRB-8 atende a pedidos de averiguação de umidade relativa do ar, temperatura ambiente e

luminosidade em bibliotecas e unidades de documentação e informação.
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● Asociaci6n de BibIiotecario§ 6raduado§ de ia

RepubIica A「gentina (ABGRA)

● Associa950 B「asiiei「a de Escoia§ de

BibIioteconomia e Documenta登aO (ABEBD)

● Associa9§O dos B輔oteca「ios do Municipio (ABM)

● Ant緬io Ma「mo T「evisan (p「esidente

da T「evi§an. Audito「e§ & Consulto「es)

● Associa車O PauIista de B輔otec緬0§ (APB)

● Ba「ba「a FadeI (memb「o nato)

● Cavigiia & Cia. Ltda.

● Cent「o Nacional de DesenvoIvimento do

Gerenciamento da l[fo「ma車0 (Cenaden)

● Cyp「iano As§ump9§0 Neto (membro nato)

● ConseIho FederaI de BibIiotecomia (CFB)

● Con§eIhos Regionais de B輔oteconomia

● EBSCO ・ Subsc「iption Se「vices

● Emanuei Vito「ino dos Santos

● FacuIdades Te「e§a d′Aviia (Fatea)

● Facuidades Teresa Martin (Fatema)

● FacuIdade de Bibiioteconomia e

Documenta車0 (Fesp)

● Fio「e§ Dora

● G「upo de BibIiotecas de lnstituie5es

ParticuIa「es de Ensino (GBIPES)

● lnstituto Cultura=ta心

● instituto Trevisan

● Joao Bosco Rod「igues de OIiveira (memb「o nato)

● Magali C. Ramirez (COnSulto「a de empresa§ COm

expe「iencia em Desenvoivimento

Organizacional e Recursos Humanos)

● MarceIγ Bento Rangel (membro nato)

● Maria das Merc色s P. Ap6§tOIo (membro nato)

● Maria Regina Santo「0 (memb「o natol

● Marta SupIicy (deputa心a fede「aI)

● N色「io Sacchi J〔面or (COO「denado「 da

Comiss50 de Pesquisa Nupen. CRB-8)

● Pe「t ConsuIto「ia

● P「efeitu「a MunicipaI de S和PauloISec「eta「ia

MunicipaI de Cultu「aI Depa「tamento

de BibIiotecas mbiicas

● Puc de CampinasIDepa「tamento

de Biblioteconomia

● SaIton SIA

● Sindicato dos BibIiotec緬os no

Estado de S50 PauIo (Sinbiesp)

● SP・Ste「cheie P「oduc6es

● T「evisan Audito「es & ConsuIto「es

● Unesp e USP Bau「u

● Univer§idade Bandei「ante§ (Uniban)

● USPIECAIDepa「tamento de BibIioteconomia

● Vania Lando de Carvaiho (memb「o nato)

● 3M do Brasil
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BadtidoreS

Quem faz acontecer

o dia-a-dia no CRB-8

Muitaspessoas contribuempara a realização e manutenção do trabalho

desenvolvido pelo CRB-8. Das atividades de apoio, do verdadeiro dia-a-dia,

à consecução de projetos incorporados à vida do Conselho, participam e se

misturam colaboradores de várias origens profissionais. A todos eles, pela

dedicação e empenho, o agradecimento da Diretoria.

 

       
.

Ea

g Eliana Maria de Almeida Barja

Bibliotecária/Coordenadora
Antônio Carlos Pereira

Bibliotecário/Fiscalização

 

Ivanilde Zoqui
Elisa Fagundes Gonçalves de Freitas Cayres
Secretaria/Atendimento ESBibliotecária/Fiscalização

Armando Stelluto Júnior

Jornalista

Rogério César Ervilha

Financeiro

Nilson J. dos Santos

Produtor gráfico,

Ponto & Letra Comunicação

Sílvia Cristina

Rodrigues Francisco

Administrativo/Secretaria

 

Anderson Muniz Calhabeu

Webmaster

Anderson Lopes dos Santos

Expedição/Mensageiro

Thereza Joilde M. Provazi,

contadora e economista,

/Ã* Convir Organização

À Contábil S/C Ltda.

 

Dra. Maria Isabel

de Almeida Alvarenga

Assessora Jurídica 

PAarctivel

Edita
 

A Diretoria do CRB-8 agradece a

* colaboração e o trabalho dedicados à

- Biblioteconomiapaulista porpessoas e

* empresas, conformearelaçãoaseguir:

€ Asociación de Bibliotecarios Graduados dela

Republica Argentina (ABGRA)

€ Associação Brasileira de Escolas de

Biblioteconomia e Documentação (ABEBD)

º Associação dos Bibliotecários do Município (ABM)

º Antônio Marmo Trevisan (presidente

da Trevisan - Auditores & Consultores)

e Associação Paulista de Bibliotecários (APB)

€ Barbara Fadel (membro nato)

O Caviglia & Cia. Ltda.

€ Centro Nacional de Desenvolvimento do

Gerenciamento da Informação (Cenaden)

€ Cypriano Assumpção Neto (membro nato)

€ Conselho Federal de Bibliotecomia (CFB)

€ Conselhos Regionais de Biblioteconomia

e EBSCO - Subscription Services

€ EmanuelVitorino dos Santos

e Faculdades Teresa d'Ávila (Fatea)
€ Faculdades Teresa Martin (Fatema)

e Faculdade de Biblioteconomia e

Documentação (Fesp)

€ Flores Dora

€ Grupo de Bibliotecas deInstituições

Particulares de Ensino (GBIPES)

O Instituto Cultural Itaú

O Instituto Trevisan

º João Bosco Rodrigues de Oliveira (membro nato)

e Magali C. Ramirez (consultora de empresas com

experiência em Desenvolvimento

Organizacional e Recursos Humanos)

e Marcely Bento Rangel (membro nato)

€ Maria das Mercês P. Apóstolo (membro nato)

€ Maria Regina Santoro (membro nato)

€ Marta Suplicy (deputada federal)

€ Nério Sacchi Júnior (coordenador da

Comissão de Pesquisa Nupen - CRB-8)

e Pert Consultoria

O Prefeitura Municipal de São Paulo/Secretaria

Municipal de Cultural Departamento

de Bibliotecas Públicas

º Puc de Campinas/Departamento

de Biblioteconomia

O Salton S/A

€ Sindicato dos Bibliotecários no

Estado de São Paulo (Sinbiesp)

e SP-Sterchele Produções

€ Trevisan Auditores & Consultores

€ Unesp e USP Bauru

€ Universidade Bandeirantes (Uniban)

e USP/ECA/Departamento de Biblioteconomia

€ Vânia Lando de Carvalho (membronato)

e 3M do Brasil
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D田‖lTIVOS: Ma「inaIva Passos Reis. 61 27; Andr6a Mary Ma「tin§ ・ 61 29; Beat「iz Apa「ecida

Siiva. 6103; Elaine Mende§ ・ 61 18川ancy Ma「condes Pinhei「o. 6130; Nilva Heiide Mo「eira

Rocha. 6132; Miriam DiasdaSiIva - 61 17; Ruth Hosana Ceza「ino.6131.

PROVIS6R10S:しigiaしaza「eth Cunha - 161I97圃zabete da SiIva Ceza「io ・ 164I97;しuciano

Mato§ da Silva " 162I97 e Dei§e Apa「ecida ZoIi. 1 10I97; Vane§§a Te「「a Perei「a - 149I97;

A[a Maria Pe「eira. 154197江PareCida St「adiotto Mende§ ・ 1 56I97; Claudia A「a匝Martins

- 1 57I97; CoれCeieao Apa「ecida Bueno. 159197.

R[州OVA函O 。O REGISTnO PROV看S6剛0塙ther PoloniniToth. 1 14I96.

REl‖TEGRA印ES: Edna CIeusa MaIaman D′ Addona. 3067; DuIcineia Aparecida §tocco -

3210; SiIvania Fernandes da Siiva Tater - 5338; Eva Apa「ecida da Silva OIiveira. 5764;

Eiaine Mendes - 61 18.

AV軸BÅeOES: Ma「ia Regina Chiquetto da SiIva Be「nade=i. 4082; Elaine Mendes ・ 61 18・

TR州SF棚卸CIAS: Rosa Hirata ・ 51 79両a Cristina Pavan de Medei「os - 4649; Rai§§a

6arcia Reis. 5306; Cdia Romano do Amarai Mariano - 2095.

AFASTAM馴TOS: Regina PauIa da Rocha Faria - 2927; Jandi「a Maria Coutinho. 3700;

EsiIda Esp6sito. 5417; Antonia Maria Rica「do ・ 4798川a「ciIene Ma「ia Ene§ Ribei「0. 5028;

Saiete Cordei「o. 6029; Ma「ia Jos色Felisbino Siiva. 3941; Maria Rodrigues. 1380.

CANC乱AM馴TOS: Ma「ia do Ca「mo Gutie「rez. 947; Maria Vi「ginia Galetti. 889;

Ami「a Badraしeal - 2088; Cieide Ma「tinsしima. 2411;しou「de§ Kimis Ta[iguti. 2694;

JosさCarIos Ribei「o - 2300; Noem=ne Saito - 3476; Wanda Cdssia Pi「es Ba「bosa ・

3659; Clarice Contino Eugenio - 3582;し心cia師ng de Souza - 3646; Li§lane Aparecida

de Guzzi BagれatO - 3940; Yvone da S帥a Pe「alta - 3771; Math冊e Motta da Silva.

4969; Vanderli Aparecida Ma「iano - 5731; Ma「ia Apa「ecida Pizzi. 3612; Alice Hatsue

I§hikawa. 3448; Hebe Rangei Pestana C. Sa=e§ ・ 605; Ro§ana deしou「des C. Si「bone

. 4389; Anna Beatriz Ribei「o - 2562; Sonia Rosa Pandufo - 2561; Deize SiIveira de

Ba「ro§ ・ 3757; Ana Ma「ia Voss Di Giaiano - 750; EIina PercibaII主5407; A「ina Lopes

Vieira - 2174; Maria Cec酷SaIes. 4085膏OSangela de And「ade R. Pe「eira. 4575;

Berna「dina Clementino. 5084; Ma「ia (用via Chia「e=a de Me=o. 3150; Regina Ba「oni

C. AguIha ・ 721; Leatrice Ara匝Piccin - 4988; Antonio GabrieI ・ 55; AIice Haruko Y・

Adachi. 2458;しivia Maria G. B「ito Gaspar SiIva. 628; Vera Ma「tucci. 1482川do

T「indade Ribeiro. 3670; Nai「 6a「cia Amo「im. 2009;Te「ezinha de Jesus C. GoneaIves

. 5466; Neusa P「ataviei「a.3918; Ma「ia de F緬ma Diniz. 2257; Ivania Ma「ia Bosari

Podare「a. 1474; Marineide Aparecida Pug=a Ped「oso. 2775; De「ci Mo§COn Baldin.

3018; Walflo「 Costa Pinto. 861; EIsa Ba「bosa Micheloto. 2767; Renataしa「a Paesde

Bar「o§ ・ 1206; Taれia A「cibe=i.4615.

 

JoRi É 621

Conforme números da Comissão de Cadastro os profis-

sionais filiados ao CRB-8 somam 6.625. Veja como ficou a

totalização encerrada em novembro.

Filiados definitivos 4.064
Cancelados 1.005

Afastados 3568

Outros 1.198

Total geral 6.625

Casti

À anuidade do CRB-8 para 1998 foi fixada em 160 Ufirs (Uni-

dadeFiscal de Referência), O pagamento deve ser feito por todos

os profissionais em Biblioteconomia que atuam na área de juris-

OUÇO (SS(3 0)1TOR ORCOLLOR UR OTO

próximoterá desconto de 15% sobre aquele valor; até 27 de feve-

DESUÇDS (U/2RR CRRRDOARCTCDA LUTO

celas fixas, com vencimentos em 30/1, 27/2, 31/3, 30/4 e 29/5,

 

O CRB-8 agradece tambémas cartas enviadaspelas colegas Alice Camargo Guarnieri e Marilza Siqueira Calvano, que elogiaram

a palestra da deputada Marta Suplicy.

O CRB-8agradece o convite da Câmara Brasileira do Livro (CBL) para ojantar de confraternização da classe editoriale livreira.

O CRB-8 agradece o convite do CREA para o jantar de confraternização.

ptQUO Ja ti Ter MOMO

 

 

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 novembro

e dezembro de 1997, analisou um total de 83 processos, sendo 8 afastamentos; 46 cancelamentos; 5

reintegrações; 4 transferências; 8 definitivos; 9 provisórios; 1 renovação de registro provisório e 2

averbações.

DEFINITIVOS:Marinalva PassosReis - 8127; Andréa Mary Martins - 6129; Beatriz Aparecida

Silva - 6103; Elaine Mendes - 6118; Nancy MarcondesPinheiro - 6130; Nilva Helide Moreira

Rocha - 6132; Miriam Dias daSilva - 6117; Ruth Hosana Cezarino - 6131.

PROVISÓRIOS:Lígia Lazareth Cunha - 161/97; Elizabete da Silva Cezário - 164/97; Luciano

Matosda Silva - 162/97 e Deise Aparecida Zoli - 110/97; Vanessa Terra Pereira - 149/97;

- 157/97; Conceição Aparecida Bueno - 159/97.

RENOVAÇÃO DO REGISTRO PROVISÓRIO: Esther Polonini Toth - 114/96.

REINTEGRAÇÕES:Edna Cleusa Malaman D' Addona - 3067; Dulcinéia Aparecida Stocco-

3210; Silvânia Fernandes da Silva Tater - 5338; Eva Aparecida da Silva Oliveira - 5764;

Elaine Mendes - 6118.

AVERBAÇÕES: Maria Regina Chiquetto da Silva Bernadelli - 4082; Elaine Mendes - 6118.

TRANSFERÊNCIAS: Rosa Hirata - 5179; AnaCristina Pavan de Medeiros - 4649; Raíssa

Garcia Reis - 5306; Célia Romano do Amaral Mariano - 2095.

AFASTAMENTOS:Regina Paula da Rocha Faria - 2927; Jandira Maria Coutinho - 3700;

- Esilda Espósito - 5417; Antonia Maria Ricardo - 4798; Marcilene Maria Enes Ribeiro - 5028;

* Salete Cordeiro - 6029; Maria José Felisbino Silva - 3941; Maria Rodrigues - 1380.

* CANCELAMENTOS: Maria do Carmo Gutierrez - 947; Maria Virgínia Galetti - 889;
. Amira Badra Leal - 2088; Cleide Martins Lima - 2411; Lourdes Kimis Taniguti - 2694;

- José Carlos Ribeiro - 2300; Noemi Inê Saito - 3476; Wanda Cássia Pires Barbosa -

Ana Maria Pereira - 154/97; Aparecida Stradiotto Mendes- 156/97; Cláudia Araújo Martins  - 3659; Clarice Contino Eugênio - 3582; Lúcia Riling de Souza - 3646; Lislane Aparecida

- de Guzzi Bagnato - 3940; Yvone da Silva Peralta - 3771; Mathilde Motta da Silva -
” 4969; Vanderli Aparecida Mariano - 5731; Maria Aparecida Pizzi - 3612; Alice Hatsue

” Ishikawa - 3448; Hebe Rangel Pestana C. Salles - 605; Rosana de LourdesC. Sirbone
- - 4389; Anna Beatriz Ribeiro - 2562; Sonia Rosa Pandufo - 2561; Deize Silveira de

- Barros - 3757; Ana Maria Voss Di Giaiano - 750; Elina Perciballi - 5407; Arina Lopes

- Vieira - 2174; Maria Cecília Sales - 4085; Rosangela de Andrade R. Pereira - 4575;

* Bernardina Clementino - 5084; Maria Olívia Chiarella de Mello - 3150; Regina Baroni

* C. Agulha - 721; Leatrice Araújo Piccin - 4988; Antonio Gabriel - 55; Alice Haruko Y.

” Adachi - 2458; Lívia Maria G. Brito GasparSilva - 628; Vera Martucci - 1482; Eldo
. Trindade Ribeiro - 3670; Nair Garcia Amorim - 2009;Terezinha de Jesus C. Gonçalves

- - 5466; Neusa Pratavieira -3918; Maria de Fátima Diniz - 2257; Ivania Maria Bosari

- Podarera - 1474; Marineide Aparecida Puglia Pedroso - 2775; Derci MosconBaldin -

* 3018; Walflor Costa Pinto - 861; Elsa Barbosa Micheloto - 2767; Renata Lara Paes de

y Barros - 1206; Tania Arcibelli - 4615.

 


