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mudan印do seu mercado. Neste sentido, aPreSentamOS um resu血do a血go enfo脚ndo a ques屯o da capaci呼O PrOfissional, a16m de hstimos em

nossas reahacdes de 1997 o programa do CRB-8 de valorizapao profissional (leia a matcha Prestando Conras, na P勧a 5). Outra ques屯o a assinalar e a si鴫ao

da B皿oteca Monteiro Lobato, um eSPaCO Cultural ameacado pela atunl ges屯o da Prefei同ra da Cidade de Sao Paulo, que ProSSegue na Sua busca de deterio則

a pres呼O de servico p寄blico municipal. Na mesma皿a宰gue a lamen屯vel e inconeta noticia pub脆da pelo jomal Fo耽a de S. Paulo, de 12/01/98, sobre o

CumP血ento de penas altemativas, Onde 6 destacado o caso da a中teta que se diz bibliotecha
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§emindrio: Info「ma師O e Tecnolo9ia em Bibiiotecas Jniversitaria§

Data:　　28 de mar90 a 5 de abriI

しocai:　DePauI Universitγ ・ Chicago (USA)

ReaIiza辞o: IEPES

lnforma事6e§: (01 1) 822.1 198 e 549.7473

XXXiI Reuni6n ‖acionaI de BibIioteca「ios

Tema:　　Donde e§t5 Ia BibIioteca em Ia Aidea Giobal?

Data:　　14 a 17 de ab「ii

LocaI:　Buenos Aires (Argentina)

Reaiiza車0: ABGRA

lnfo「ma?6e§: telefax (54.1 ) 382.4821

30 Encontro de Bi輔otecdrios deしingua Portuguesa

Data:　　4e 5 de maio

e60 Congresso ‖acional de BibIiotec鉦io, A「quivistas e Documemt種Iistas

Data:　　6 a 8 de maio

しocai:　Aveiro (PortugaI)

Informa事6es: (01 1 ) 285.3831

= §imp6§io B「asii・SuI de Info「ma?50

Tema:　“Mercado de Info「ma車o na Am6「icaしatina e Me「cosuI〃

Data:　1 a4dejunho

しocai:　　しond「ina (Parana)

ReaIiza9aO: Depa「tamento de Ciencias da lnfo「ma事aO da

Unive「§idade EstaduaI deしondrina (UEし)

lnforma96es: e・maiI: Vaientim@npd.uei.br ou pabx da UEし(043) 321.2000

Cu「so de EspeciaIiza950 - Uso Estrat69ico das Tecnologia em Info「m種事50

Data:　　ma「?O a dezemb「o de 1998

しocaI:　Une§P-Ma「舶(Sao Pauio)

Reaiiza?aO: Fund印e

lnforma師e§: (014) 433.1844 Jamais 145 e 20l ou fax (014) 422.2504

E.mail:しube「ta@mii.nutecnet.com.br

curso de Especializa9れem Sistemas Automatizados de Informa車0 Cientifica e

TecnoI旬ica

inscri96es abertas at6 25 defeve「ei「0

しocaI:　Campina§ (S如Paulo)

ReaIiza車0: Pontificia Jnive「sidade Cat61ica de Campinas (Puccamp)

Informa?6e§: (01 9) 735.5859

MA嘱cO

A寄即し

20 a 25　　Sa略o doしiv「oem Pa「i§

24　　　§emindrio sob「e Ma「keting de Fei「as

2 a 5　　　Feira Internacional doしivro de Bolonha

14 a 4　　　Feira lntemacionaI deしiv「o de Buenos Aires

22 a 4　　Fei「a Internacional doしivro de Bogota

29 a lO　15寄Feira Internacional doしiv「o de S和PauIo

30　　　Cerimchia de ent「ega do P「emio Jabuti 98

30　　　　XXiX Encontro de Editore§ eしiv「ei「o§ e

8a Conven辞o ‖acionaI deしiv「aria§

雄一勘・き 色uma pubIica950 t「ime§traI do Con§eIho Regionai de BibIioteconomia ・ 8a Regi50. Rua Con§elheiro Cri§Piniano, 105, 20 andar, Cj. 21, CEP OlO37・001,

S50 Pauio, SP, teIefone (01 1) 258.8884 e fax (01 1) 257.0652. Presidente: Regina Celi de Sousa; Vice・P「esidente: Maria Antonia G.M. BoteIho; 1 ’

§ecret計ia: Ma「iaしuiza P.S.しima; Tesoureira:しeiIa Rabello de OIiveira; Comiss和de Tomada de Contas: Ma「ia da Concei?aO Gome§ Bema「do, Guaraciaba Aparecida de AImeida Domingue§

e Sandra Regina G「oque; cOmiss50 de Fiscaliza950: Ma「lene A. OIivei「a e Marty C訓ce Santos; C。mi§S50 Ile Etica: Waida Maria Penteado Coimb「a, Mariγ C釦ce Santo§ e Sand「a Soller D.

da Siiva; Comi§SaO de Cadastro e Informatica: Apa「ecida ZaneIato e Guaraciaba Apa「ecida de Aimeida Domingue§; Comiss呑o IIe I)ivulga車0: Be「enice Neubhae「 e Sandra So=er D. da

Silva; S叩Ientes:帥a l. Kawa「a, So[ia A. do§ Santos.し心cia dos Anjo§ S.‖. de Aimeida′ Em航da Conce時ao Camargo e Mariaしdeia Bo「ba Rolim; Comiss50帥toriai: Be「enice ‖eubhae「,

EmiIia da Concei?aO Cama「go e Maria Antonia G.M. Botelho. Fiscais: Antonio Carlos Pereira, IvaniIde Z. de F「eita§ Caγ「eS. Funciondrios: Ande「sonしopes dos Santos,馴§a Fagunde§
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mpregabilidade é a palavra-chave do momento. É a condição de ser empregável pela capacidade do próprio. q
conhecimento,habilidades e atitudes intencionalmente desenvolvidos por meio de educaçãoetreinamento

— snfonizados com as novas necessidades do mercado de trabalho. Os bibliotecários precisam estar atentos4

cumprimento de penas altemativas, didãaé destacado o caso da arquiteta que se diz bibliotecária. 
figente ICE
Seminário: Informação e Tecnologia em Bibliotecas Universitárias Curso de Especialização - Uso Estratégico das Tecnologia em Informação

Data: 28 de março a 5 de abril Data: março a dezembro de 1998

Local: DePaul University - Chicago (USA) Local: Unesp-Marília (São Paulo)

Realização: IEPES Realização: Fundepe

Informações: (011) 822.1198 e 549.7473 Informações: (014) 433.1844 ramais 145 e 201 ou fax (014) 422.2504

E-mail: Luberta(Qmii.nutecnet.com.br

XXXII Reunión Nacionalde Bibliotecarios

Tema: Dondeestá la Biblioteca em la Aldea Global? Curso de Especialização em Sistemas Automatizados de Informação Científica e

Data: 14a 17 de abril Tecnológica

Local: Buenos Aires (Argentina) Inscrições abertas até 25 de fevereiro

Realização: ABGRA Local: Campinas(São Paulo)

Informações: telefax (54-1) 382.4821 Realização: Pontifícia Universidade Católica de Campinas (Puccamp)

Informações: (019) 7235.5859

3º Encontro de Bibliotecários de Língua Portuguesa

Data: 4e 5 de maio MARÇO

e 6º Congresso Nacional de Bibliotecário, Arquivistas e Documentalistas 20 a 25 Salão do Livro em Paris

Data: 6a 8 de maio 24 Seminário sobre Marketing de Feiras

Local: Aveiro (Portugal) ABRIL

Informações:(011) 285.3831 2a5 Feira Internacionaldo Livro de Bolonha

14a4 Feira Internacional de Livro de Buenos Aires

Il Simpósio Brasil-Sul de Informação 22 a4 Feira Internacional do Livro de Bogotá

Tema: “Mercado de Informação na América Latina e Mercosul” 29a 10 15º Feira Internacional do Livro de São Paulo

Data: 1a4 de junho 30 Cerimônia de entrega do Prêmio Jabuti 98

Local: Londrina (Paraná) 30 XXIX Encontro de Editorese Livreiros e

Realização: Departamento de Ciências da Informação da 8º Convenção Nacionalde Livrarias

Universidade Estadual de Londrina (UEL)

Informações: e-mail: valentim(Qnpd.uel.br ou pabx da UEL (043) 321.2000 SESC
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pm “ Biblioteca

MOnteiro Lobato

囲ma escola municipal de

educac各o infan血(Emei)

POde屯vir a ser trans-

ferida pela Prefeitura

Para O Predio onde

funcionam as instalac6es da Bibli-

oteca Monteiro Lobato (rua Gene-

ral Jardim, Centro). De espaco j各

Iimitado, a biblioteca poder各vir a

PIOrar aS SuaS COndic6es de funci一

onalidade e nao devera atender

aos requisitos bdsicos de alfabeti-

ZaCaO eXigidos para um estabele-

Cimento escolar daquele nivel. A

medida, POrtantO, naO COntemPla

de forma favor各vel a nenhuma das

ParteS diretamente envoIvidas com

a questao. A mudanca feita pela

administracao municipal beneficia

uma empresa particular, que de-

VeratranSformar as instalac6es da

Emei situada na praca da Repdbli-

Ca em eStaCionamento. A conces-

S肴O Para a emPreSa Seria de 20

A presidente do Conselho Re-

glOnal de Biblioteconomia - 8皇

Regiao, Regina Celi de Sousa, en-

Viou cartas de protesto ao prefeito

Celso Pitta e ao secretario munici-

Pal de Cultura, Rodolfo Konder・

O Conselho discorda desta inicia-

tiva, que POder各vir a retirar ainda

mais espacos daquela biblioteca,

O que - Segundo a carta de Regina

Celi - POdera inviabilizar o desen-

VOIvimento de suas rotinas e ac6es

ligadas a cultura e educacao.

Ação Polibicr

CRE-S condena

possibilicace Ce
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Prefeitura de São

Paulo poderá vir a Eage
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ca em estacionamento. A conces-

são para a empresa seria de 20

anos.

A presidente do Conselho Re-

gional de Biblioteconomia - 8º

Região, Regina Celi de Sousa, en-

viou cartas de protesto ao prefeito

Celso Pitta e ao secretário munici-

pal de Cultura, Rodolfo Konder.

O Conselho discorda desta inicia-

tiva, que poderá vir a retirar ainda

mais espaços daquela biblioteca,

o que - segundo a carta de Regina

Celi - poderá inviabilizar o desen-

volvimento de suas rotinas e ações

ligadas à cultura e educação.
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A岬uiteta "do 6 nempodb

t脇ba肋ar como bibliotecdIia

程Folha de S. Paulo publicou na

Sua edicao de 12 de janeiro ma-

teria contendo informacao in-

COrreta, SObre o exercicio da atividade

PrOfissional de bibliotecdrio. A reporta-

gem noticiou que uma arquiteta, tam-

bem profdssora universitdria, CumPria

Pena trabalhando como bibliotecdria. O
CRB-8 acusou o equivoco cometido pela

redacao e orientou a direcao do jomal

quanto a correta coIocacao que deveria

ter sido dada a acわdesenvoIvida pela

arquiteta Adriana (nome fictfcio).

Em extensa materia de pagina intei-

ra, a Folha publicou a reportagem ``Sわ

Paulo cria 800 vagas de penas alternati-

VaS’’. E, num box, Seu autOr COntOu a his-

t6ria de Adriana, que, POr duas vezes por

Semana, trOCa aS Salas da faculdade onde

trabalha pela biblioteca da Secretaria da

Administracao Penitenci証a, em Sao Pau-

lo. Ela foi condenada a um ano de pres-

tacao de servicos a comunidade, POr aCi-

dente de trabalho que causou a mor[e

de quatro pessoas, e eSCOlheu esse tipo

de servico, Para trabalhar como bibliote-

Caria. Seu trabalho: informatizar a biblio-

teca da Secretaria.

A presidente, do Conselho, Regina Celi

de Sousa, manifestou a Folha a decepcao

dos bibliotec名rios pela abordagem nega-

tiva que a materia acabou gerando no

SetOr. A arquiteta nわe profissional capa-

Citado, nem hab混tado legalmente, Para

exercer as atividades regulamentadas de

bibliotecatio. ``Para ser bibliotecdrio, e

necess証o cursar quatro anos em institui-

C6es de ensino superior; COm CursO reCOト

nhecido pelo MEC, registrar-Se nO Conse-

1ho Regional de Biblioteconomia, Para

entao exercer a ativi〔hde no mercado de

trabalho’’, destaca Regina Celi em carta a

Diretoria da Folha.

Na verdade, COnfome o prdprio CRB-

8 apurou junto a Secretaria de Adminis-

tracao Penitencidria, a arquiteta presta

Servicos como auxiliar de biblioteca, Che-

fiada por uma bibliotecdria. O Conselho

SOlicitou correcわda informacao, ``que

acaba colaborando para deturbar uma re-

alidade, alem de prejudicar a imagem

PrOfissional dos bibliotecatios’’.
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PaPel das organizac6es, O PO-

der dos govemos, a reformula-

CaO naS relac6es de trabalho e

O futuro dos empregos esta

Sendo fapida e brutalmente transfi

mados pela globaliza車o, fen6meno

que pressup6e a integracao econ6mi-

Ca e teCnO16gica. A globalizacao esta

associada a tecnoIogia de informatica

e telecomunicac6es, entrando na reta

da atual revolu辞o tecno16gica (a do

PROCESSAMENTO, DIFUSAO e TRANS-

MISSÅo da INFORMACÅo). A onda e

INFORMACÅo, e n6s somos um dos

PrOfissionais desta onda. Nosso clien-

te e qualquer um na sociedade como

um todo, qualquer um em qualquer

POntO do planeta, um que nunCa Se

esquece do que de bom e ruim se fez

POr ele. Poftanto, COnhecer ao mまxi-

mo as novas tecnologias de informa-

CaO, Cultivar o habito de estar aberto

Para aPrender sempre e ajudar a quem

nos solicite, fomecer os nossos melho-

res produtos, desenvoIver estrategias

de organizacao e administracao de

nossos servicos, devem ser;entre tan-

taS OutraS, nOSSaS metaS.

Na Edicao de Exame Informatica de

nov・ 97, P.103 , em artigo de Femando

Ximenes, O autOr afirma:``Organizar

arqulVO eletr6nico pressup6e contar

COm eSPeCialistas em documenta辞o

que dominam quest6es como perfis

de uso e temporalidade. Deixar a tare-

fa a ca重gO eXClusivo dos informatas

(que nunca se notabilizaram pela or-

ganizacao) produzifa um lixao que eu

Chamaria de “Modelo Alta-Vista’’, Onde

tudo se acumula, tudo se guarda. De-

POIS SaO Criados indices cada vez mais

POderosos para encontrar agulhas num

Palheiro de bits’’. Posicao de alguem

da drea de Informatica que pressup6e

a necessidade de um documentalista

no desenvoIvimento de arqulVOS ele-

tr6nicos, nO artigo em questao, Para

Ongan宣Za de intranets (redes inter-

que utilizam o

Pois e, aJl∝eSSidade de ser proati一

VOS, OCuPar eSPaCOS nOVOS, aCOmPanha

O nOSSO direito, e deve弓de cobrar dos

respons各veis academicos e de outras

Organizac6es, inclusive as entidades de

dasse, aC6es para nosso desenvoIvi-

mento profissional. Devemos estar uni-

dos na definicao clara dos prop6sitos

do nosso negocIO: a Infoma車o.

Por tentar pintar um quadro do fu-

turo profissional de nossa classe em

um mundo em transforma辞o (prati-

Car O eXerC壬cio da visao estrategica), O

CRB-8 incluiu no seu programa de tra-

balho de 1997 a CAPACITACÅo pRO-

FISSIONAL, realizando, COnjuntamen-

te as universidades cursos voltados

Para O Marketing Profissional e a Qua-
1idade no Atendimento ao Cliente. O

CRB-8 pretende continuar fazendo este

trabalho com voce. Convidamos voce

a refletir conosco:

一Que produtos ou servicos de In-

forma辞o ter肴o mais enfase no futuro?

- Como nossas unidades de infor-

macao (vinuais ou nao) poder各o aten-

der no futuro?

一Quais os segmentos de mercado

(dientes fisicos e geogr組cos - POr isso

estamos representados no MERCOSUL)

POderゑo vir a solicitar nossos servicos?

一Como democratizar a informa辞o

em uma sociedade globalizada?

- Como o nosso negocIO POde aten一

der as necessidades dos cidad各os e da

edu ca辞o?

一Qual o futuro das bibliotecas na-

Cionais? O que a sociedade espera de-

las?, etC... etC... e etC…

N6s lhes convidamos a pensar

COnOSCO. Envie propostas de cursos ao

Conselho.Sugest6es de cursos e par-

Cerias serao muito bem vindas!　　'
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Conselho aponta

erro em matéria

da Folha
Arquiteta não é, nempode

trabalhar como bibliotecária

Folha de S. Paulo publicou na
sua edição de 12 de janeiro ma-

téria contendo informação in-

correta, sobre o exercício da atividade

profissional de bibliotecário. A reporta-

gem noticiou que uma arquiteta, tam-

bém professora universitária, cumpria
pena trabalhando como bibliotecária. O
CRB-8 acusou o equívoco cometido pela

redação e orientou a direção do jornal

quanto à correta colocação que deveria

ter sido dada a ação desenvolvida pela

arquiteta Adriana (nome fictício).

Em extensa matéria de página intei-

ra, a Folha publicou a reportagem “São

Paulo cria 800 vagas de penas alternati-

vas”. E, num box, seu autor contou a his-

tória de Adriana, que, por duas vezes por

semana,troca as salas da faculdade onde

“ trabalha pela biblioteca da Secretaria da
Administração Penitenciária, em São Pau-

lo. Ela foi condenada a um ano de pres-
tação de serviços à comunidade, poraci-

dente de trabalho que causou a morte
de quatro pessoas, e escolheu esse tipo
de serviço, para trabalhar como bibliote-
cária. Seu trabalho: informatizara biblio-

teca da Secretaria.

A presidente, do Conselho, Regina Celi
de Sousa, manifestou à Folha a decepção
dos bibliotecários pela abordagem nega-

tiva que a matéria acabou gerando no

setor. A arquiteta não é profissional capa-

citado, nem habilitado legalmente, para

exercer as atividades regulamentadas de

bibliotecário. “Para ser bibliotecário, é

necessário cursar quatro anos em institui-

ções de ensino superior, com curso reco-

nhecido pelo MEC,registrar-se no Conse-

lho Regional de Biblioteconomia, para
então exercera atividade no mercado de

trabalho”, destaca Regina Celi em carta à
Diretoria da Folha.

Na verdade, conforme o próprio CRB-
8 apurou junto à Secretaria de Adminis-

tração Penitenciária, a arquiteta presta

serviços como auxiliar de biblioteca, che-

fiada por uma bibliotecária. O Conselho
solicitou correção da informação, “que

acaba colaborando para deturbar uma re-
alidade, além de prejudicar a imagem

profissional dos bibliotecários”.

em tempo de globalização   
Por Emília da “ag 20 Camargo*

papel das organizações, o po-

der dos governos, a reformula-

ção nas relações de trabalho e

o futuro dos empregos estão
sendo rápida e brutalmente transfé

mados pela globalização, fenômeno

que pressupõe a integração econômi-

ca e tecnológica. A globalização está

associada a tecnologia de informática

e telecomunicações, entrando na reta
da atual revolução tecnológica (a do

PROCESSAMENTO, DIFUSÃO e TRANS-

MISSÃO da INFORMAÇÃO).A onda é
INFORMAÇÃO,e nós somos um dos
profissionais desta onda. Nosso clien-

te é qualquer um na sociedade como

um todo, qualquer um em qualquer

ponto do planeta, um que nunca se

esquece do que de bom e ruim se fez

por ele. Portanto, conhecer ao máxi-

mo as novas tecnologias de informa-

ção, cultivar o hábito de estar aberto

para aprender sempre e ajudar a quem
nossolicite, fornecer os nossos melho-

res produtos, desenvolver estratégias

de organização e administração de

nossos serviços, devem ser,entre tan-
tas outras, nossas metas.

Na Edição de Exame Informática de

nov. 97, p.103, em artigo de Fernando

Ximenes, o autor afirma:“Organizar

arquivo eletrônico pressupõe contar

com especialistas em documentação

que dominam questões como perfis

de uso e temporalidade. Deixar a tare-
fa a cargo exclusivo dos informatas

(que nunca se notabilizaram pela or-

ganização) produzirá um lixão que eu

chamaria de “Modelo Alta-Vista”, onde

tudo se acumula, tudo se guarda. De-

pois sãocriados índices cada vez mais

poderosos para encontrar agulhas num

palheiro de bits”. Posição de alguém

da área de Informática que pressupõe

a necessidade de um documentalista

no desenvolvimento de arquivos ele-

trônicos, no artigo em questão, para

  
   

   

o de intranets (redes inter-

ações que utilizam o

ecessidade de ser proati-
par espaços novos, acompanha

o nosso direito, e dever, de cobrar dos

responsáveis acadêmicos e de outras

organizações, inclusive as entidades de
classe, ações para nosso desenvolvi-
mento profissional. Devemos estar uni-

dos na definição clara dos propósitos

do nosso negócio: a Informação.
Portentar pintar um quadro do fu-

turo profissional de nossa classe em

um mundo em transformação (prati-

car o exercício da visão estratégica), o

CRB-8 incluiu no seu programa de tra-

balho de 1997 a CAPACITAÇÃO PRO-
FISSIONAL, realizando, conjuntamen-

te às universidades cursos voltados

para o Marketing Profissional e a Qua-

lidade no Atendimento ao Cliente. O

CRB-8 pretende continuar fazendo este

trabalho com você. Convidamos você

a refletir conosco:
- Que produtos ou serviços de In-

formação terão mais ênfase no futuro?

- Como nossas unidades de infor-

mação(virtuais ou não) poderão aten-

der no futuro?

- Quais os segmentos de mercado
(clientes físicos e geográficos - por isso

estamos representados no MERCOSUL)

poderãovir a solicitar nossos serviços?

- Como democratizar a informação

em uma sociedade globalizada?

- Comoo nosso negócio pode aten-

der as necessidades dos cidadãos e da

educação?

- Qual o futuro das bibliotecas na-

cionais? O que a sociedade espera de-
las?, etc... etc... e etc...

Nós lhes convidamos a pensar

conosco. Envie propostas de cursos ao
Conselho.Sugestões de cursos e par-
cerias serão muito bem vindas! o
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Conselho aponta

erro em matéria

da Folha
Arquiteta não é, nempode

trabalhar como bibliotecária

Folha de S. Paulo publicou na
sua edição de 12 de janeiro ma-

téria contendo informação in-

correta, sobre o exercício da atividade

profissional de bibliotecário. A reporta-

gem noticiou que uma arquiteta, tam-

bém professora universitária, cumpria
pena trabalhando como bibliotecária. O
CRB-8 acusou o equívoco cometido pela

redação e orientou a direção do jornal

quanto à correta colocação que deveria

ter sido dada a ação desenvolvida pela

arquiteta Adriana (nome fictício).

Em extensa matéria de página intei-

ra, a Folha publicou a reportagem “São

Paulo cria 800 vagas de penas alternati-

vas”. E, num box, seu autor contou a his-

tória de Adriana, que, por duas vezes por

semana,troca as salas da faculdade onde

“ trabalha pela biblioteca da Secretaria da
Administração Penitenciária, em São Pau-

lo. Ela foi condenada a um ano de pres-
tação de serviços à comunidade, poraci-

dente de trabalho que causou a morte
de quatro pessoas, e escolheu esse tipo
de serviço, para trabalhar como bibliote-
cária. Seu trabalho: informatizara biblio-

teca da Secretaria.

A presidente, do Conselho, Regina Celi
de Sousa, manifestou à Folha a decepção
dos bibliotecários pela abordagem nega-

tiva que a matéria acabou gerando no

setor. A arquiteta não é profissional capa-

citado, nem habilitado legalmente, para

exercer as atividades regulamentadas de

bibliotecário. “Para ser bibliotecário, é

necessário cursar quatro anos em institui-

ções de ensino superior, com curso reco-

nhecido pelo MEC,registrar-se no Conse-

lho Regional de Biblioteconomia, para
então exercera atividade no mercado de

trabalho”, destaca Regina Celi em carta à
Diretoria da Folha.

Na verdade, conforme o próprio CRB-
8 apurou junto à Secretaria de Adminis-

tração Penitenciária, a arquiteta presta

serviços como auxiliar de biblioteca, che-

fiada por uma bibliotecária. O Conselho
solicitou correção da informação, “que

acaba colaborando para deturbar uma re-
alidade, além de prejudicar a imagem

profissional dos bibliotecários”.

em tempo de globalização   
Por Emília da “ag 20 Camargo*

papel das organizações, o po-

der dos governos, a reformula-

ção nas relações de trabalho e

o futuro dos empregos estão
sendo rápida e brutalmente transfé

mados pela globalização, fenômeno

que pressupõe a integração econômi-

ca e tecnológica. A globalização está

associada a tecnologia de informática

e telecomunicações, entrando na reta
da atual revolução tecnológica (a do

PROCESSAMENTO, DIFUSÃO e TRANS-

MISSÃO da INFORMAÇÃO).A onda é
INFORMAÇÃO,e nós somos um dos
profissionais desta onda. Nosso clien-

te é qualquer um na sociedade como

um todo, qualquer um em qualquer

ponto do planeta, um que nunca se

esquece do que de bom e ruim se fez

por ele. Portanto, conhecer ao máxi-

mo as novas tecnologias de informa-

ção, cultivar o hábito de estar aberto

para aprender sempre e ajudar a quem
nossolicite, fornecer os nossos melho-

res produtos, desenvolver estratégias

de organização e administração de

nossos serviços, devem ser,entre tan-
tas outras, nossas metas.

Na Edição de Exame Informática de

nov. 97, p.103, em artigo de Fernando

Ximenes, o autor afirma:“Organizar

arquivo eletrônico pressupõe contar

com especialistas em documentação

que dominam questões como perfis

de uso e temporalidade. Deixar a tare-
fa a cargo exclusivo dos informatas

(que nunca se notabilizaram pela or-

ganização) produzirá um lixão que eu

chamaria de “Modelo Alta-Vista”, onde

tudo se acumula, tudo se guarda. De-

pois sãocriados índices cada vez mais

poderosos para encontrar agulhas num

palheiro de bits”. Posição de alguém

da área de Informática que pressupõe

a necessidade de um documentalista

no desenvolvimento de arquivos ele-

trônicos, no artigo em questão, para

  
   

   

o de intranets (redes inter-

ações que utilizam o

ecessidade de ser proati-
par espaços novos, acompanha

o nosso direito, e dever, de cobrar dos

responsáveis acadêmicos e de outras

organizações, inclusive as entidades de
classe, ações para nosso desenvolvi-
mento profissional. Devemos estar uni-

dos na definição clara dos propósitos

do nosso negócio: a Informação.
Portentar pintar um quadro do fu-

turo profissional de nossa classe em

um mundo em transformação (prati-

car o exercício da visão estratégica), o

CRB-8 incluiu no seu programa de tra-

balho de 1997 a CAPACITAÇÃO PRO-
FISSIONAL, realizando, conjuntamen-

te às universidades cursos voltados

para o Marketing Profissional e a Qua-

lidade no Atendimento ao Cliente. O

CRB-8 pretende continuar fazendo este

trabalho com você. Convidamos você

a refletir conosco:
- Que produtos ou serviços de In-

formação terão mais ênfase no futuro?

- Como nossas unidades de infor-

mação(virtuais ou não) poderão aten-

der no futuro?

- Quais os segmentos de mercado
(clientes físicos e geográficos - por isso

estamos representados no MERCOSUL)

poderãovir a solicitar nossos serviços?

- Como democratizar a informação

em uma sociedade globalizada?

- Comoo nosso negócio pode aten-

der as necessidades dos cidadãos e da

educação?

- Qual o futuro das bibliotecas na-

cionais? O que a sociedade espera de-
las?, etc... etc... e etc...

Nós lhes convidamos a pensar

conosco. Envie propostas de cursos ao
Conselho.Sugestões de cursos e par-
cerias serão muito bem vindas! o
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C’Olひimento de Biblioteconomia. Re楊ciommos aspタイncゆa匁que (ねmonstmm Jodb o e′γPenbo db Cbnselbo em pro-

mo己倍r "do s6 opr(嫁鳩簿O COmO a ;nt啓mfdo do seto?:

傭eaIjza調os

● Palest「a sob「e me「cado de trabaIho no i Encontro de Bibliotecas de Instititui事5e§ de Ensiso Superio「,

p「omovido pelo Demec - FacuIdades de BeIas Artes de S昌o PauIo, em 15 de maio.

● Evento peIo Dia NacionaI do B輔otec緬0, nO Cent「o Cuitu「al lta心, dia 12 de ma「90, COm O PaIest「ante

Antoninho Marmo T「evisan, Pre§en?a de PauIo Condini, Pre§idente da Comiss50 deしite「atura.

que 「印resentou o sec「et緬o estadual de CuItu「a; e de autoridades da b鞘oteconomia estadual e municipaI.

● Encont「o dos CRBs.

● Ap「esenta申0 da IegisIa9aO dos t6cnicos em BibIioteconomia: ResoIu辞O 440. para a sociedade civiI, na BibIioteca M緬o de Andrade, em 16 de junho.

● Envio de questiona「io§ para identificar nece§Sidade de info「ma9aO dos profis§ionai§.

● Pale§t「a SOb「e l'eCurSOS humanos, 「eaiizada no audit6「io da B酬oteca Ma「io de And「ade, em 22 de §etemb「0.

● Curso sob「e Ma「keting P「ofissionaI na Une§P e USP de Bau「u, em = de outubro.

● Dois cu「so§ SObre quaIidade no atendimento ao cIiente, reaIizados na Une§P de Bau「u, em 22 e 29 de novembro.

● Reuni6es com Fesp. Fatea, Fatema, APB e ABM sob「e cu「「iculo§ dos t6cnico§ em Biblioteconomia。

● Suge§t6es a Classifica如0 Brasileira de Ocupa申es, nO tOCante aO P「Ofissional de Biblioteconomia〃

● Aquisi9aO do kit confo「to ambientaI.

● ′′A muIhel e O me「Cado de trabaiho’’, pale§t「a da d印utada fede「aI Marta SupIicy, na Ordem dos Economistas, em 27 de outubro.

● Capacita師O de funciona「ios.

● Envio de cor「e§POndencias a todas as p「efeitu「as do Estado de Sao PauIo, divuIgando a importancia do profis§ionaI e das unidades da informa950.

● lncIus如na maIa di「eta de todos os estudantes de Bi輔oteconomia no E§tado de S如Paulo.

● Pale§traS aOS eStudantes da Une§P, USP, Fatea (Santo And「6) e Fatema.

Pa′tic佃amo s

● l Encontro de B輔otecas de In§titui95es de En§ino Supe「ior, reaIizado peia Delegacia do

Minist6「io da軸uca?aO em S和Paulo e FacuIdades de BeIas Artes de S50 PauIo, em 15 de maio.

● XV冊CBBDIEncontro de CRBs, em julho, em §aoしuis, Maranhin

● T「einamento feito pelo CFB em Bra§楠.

● Reunides da Comiss50 Integ「ada de師idades de P「ofissionais B酬otec緬0§ do Me「co§u=Cibim).

● Reunides do G「upo E§PeCial de TrabaIho de Assuntos do Mercosul (Getam).

● Semaれa de Engenha「ia, Arquitetu「a e Urbanismo, em Setembro.

● Inaugu「a車0 do Shopping CuIturaI Atica.

● Inaugura辞0 do SibinetIUSP.

● Programa ‘’FaIa B「asiI, FaIa Planeta〃 (EcalUSP).

● Pos§e da ‖ova Di「etoria do T肺3a Re9i如

● T「abalhos de Conclusao de curso dos alunos das FacuIdades Teresa Martins. Fatema

● Camara dos Profissionais Registrados no§ Conseihos e Ordens do Estado de S和Pauio.

● Po§Se da direto「ia do C「ea.

● Evento IflaIしac・97.

● Dia do Contador, Organizado pelo CRC.

● Po§§e do C間. Destaque pela hom帥agem a Laura Ga「cia M. Ru§SO, COm a P「eSen9a do vice・preSidente da Repthlica, Marco MacieI.

● Inaugura車O da Biblioteca do Hospital Em描o Riba§.

● Paix50 deしe「, reaIizado pela Prefeitu「a de S50 PauIo, Sec「etaria e Ministさ「io da C皿u「a e §ecreta「ia de Politica CulturaI, nO dia lO de novembro.

Apoね調os

● lV Seminario de Automae50 em B榔otecas e Centros de Documenta事50, em Agua§ deしind6ia. de 9 a lO de §etembro. ReaIizacao: lnpeI§. J. dos Cam

● infoimagem. Realizado em S和PauIo, de 6 a 9 de outub「0, pelo Cenaden, AIM lnternacionaI.

● §emin緬o sobre as T「ansforma96es de Emprego e T「abalho na E「a da MundiaIiza車o. Realizado na Fesp, FacuIdade de B輔oteconomia

e Documenta車0, Centro Academicoしaura Ga「cia Moreno Ru§SO e B輔oteca Infanto.Juvenii Montei「0しobato,de 20 a 22 de outubro,

露

● I Semina「io de Proce§SamentO Eletr6nico de lmagens em lDS. em S50 Paulo, nO C可叩S da Uniban, de 28 a 30 de ab「il. Realiza如da Unive「sidade Bandei「ante.

〃ossos fraba〃賞OS e調andamen書o

● C「ia班O do§ §e9uintes g「upos de t「abaIho: de b輔otecas escolares e p脚icas; de a?6es politicas; de conforto ambientaI e in§aIubridade.

● Cadastro de bibIiotecas no Estado de S50 PauIo.

● Atuaiiza車0 do cadast「o profissional dos bibiiotecarios no E§tado de Sao Pauio.

● Cria時0 da Comiss50 de Estudantes.

● Programa de cur§OS de vaIo「iza時0 PrOfissionai.

● lntegra辞O Me「cosul - aIerta ds nova§ OpOltunidades de t「abaIho (CRB"8 participa da Reuni50 da Comiss和lnteg「ada de P「ofissionais BibIiotec緬os e

G「upo Especial de †「abaIho de Assuntos do Me「cosul).

● Hom印age do CRB.8.

N鼻mi書棚由
● Entrevistas: Radio e TV Bandeirantes e Canai 21 - Dia do BibIiotecdrio.

● Mene50: Dia do BibIioteca「io. na ’“Hora do B「a§il’’, nO DOE-Executivo I ・ Pelo deputado WaIdi「 Cartola.

∴
点
心
宮
川
薄
緑
買
帝
や
.
ヾ
十
へ
士
寒
い
噂
高
ぶ
載
騨
斡
滅
ぶ
い
ぶ
聡
測

毒
画
∵
∴
言
蕪
や
高
言
　
立
′
、

Prestisese Caes

fAS

O CRB-8 realizou em 1997 as mais diversas atividades, participando e apoiando iniciativas dedicadas ao desen-

volvimento da Biblioteconomia. Relacionamos asprincipais, que demonstram todo o empenho do Conselho em pro-

mover não só o progresso como a integração do setor.

Realizamos
€ Palestra sobre mercado de trabalho no | Encontro de Bibliotecas de Institituições de Ensiso Superior,

promovido pelo Demec - Faculdades de Belas Artes de São Paulo, em 15 de maio.

€ Eventopelo Dia Nacional do Bibliotecário, no Centro Cultural Itaú, dia 12 de março, com o palestrante
Antoninho Marmo Trevisan, presença de Paulo Condini, presidente da Comissão de Literatura,

que representou o secretário estadual de Cultura; e de autoridades da biblioteconomia estadual e municipal.

€ Encontro dos CRBs.
e Apresentação da legislação dos técnicos em Biblioteconomia: Resolução 440, para a sociedade civil, na Biblioteca Mário de Andrade, em 16 de junho.

€ Envio de questionários para identificar necessidade de informação dos profissionais.
€ Palestra sobre recursos humanos,realizada no auditório da Biblioteca Mário de Andrade, em 22 de setembro.

€ Curso sobre Marketing Profissional na Unesp e USP de Bauru, em 11 de outubro.
€ Dois cursos sobre qualidade no atendimento ao cliente, realizados na Unesp de Bauru, em 22 e 29 de novembro.

€ Reuniões com Fesp, Fatea, Fatema, APB e ABM sobre currículos dos técnicos em Biblioteconomia.
€ Sugestões à Classificação Brasileira de Ocupações, no tocante ao profissional de Biblioteconomia.

€ Aquisição do kit conforto ambiental.
e “A mulher e o mercado de trabalho”, palestra da deputada federal Marta Suplicy, na Ordem dos RARA em 27 de outubro.

O Capacitação de funcionários.
6 Envio de correspondências a todas as prefeituras do Estado de São Paulo, divulgando a importância «do ePsional e das unidades da Mtormiaçáo
€ Inclusão na mala direta de todos os estudantes de Biblioteconomia no Estado de São Paulo.

O Palestras aos estudantes da Unesp, USP,Fatea (Santo André) e Fatema.

Participamos
e | Encontro de Bibliotecas de Instituições de Ensino Superior, realizado pela Delegacia do

Ministério da Educação em São Paulo e Faculdades de Belas Artes de São Paulo,em 15 de maio.

e XVIII CBBD/Encontro de CRBs, em julho, emSão Luís, Maranhão. x
€ Treinamento feito pelo CFB em Brasília.

e Reuniões da Comissão Integrada de Entidades de Profissionais Bibliotecários doWen (Cibim).
º Reuniões do Grupo Especial de Trabalho de Assuntos do Mercosul (Getam).
€ Semana de Engenharia, Arquitetura e Urbanismo, em setembro. ES
€ Inauguração do Shopping Cultural Ática.
€ Inauguração do Sibinet/USP.
€ Programa "Fala Brasil, Fala Planeta” (Eca/USP).
€ Posse da Nova Diretoria do TRF-3º Região
e Trabalhos de Conclusão de curso dosalunos das Faculdades Teresa:Martins - Fatema
e Câmara dos Profissionais Registrados nos Conselhos e Ordens doEstado de São Paulo.

€ Posse da diretoria do Crea.
O EventolflalLac-97.

€ Dia do Contador, organizado pelo CRC.
é Posse do CFB. Destaque pela homenagem a Laura Garcia M. Russo, com a presença dovice-presidente da República, Marco Maciel.

€ Inauguração da Biblioteca do Hospital Emílio Ribas.
O Paixão de Ler, realizado pela Prefeitura de São Paulo, Secretaria e Ministério da Cultura e Secretaria de Política Cultural, no dia 10 de novembro.

 

Apoiamos
€ | Seminário de Processamento Eletrônico de Imagens em IDS, em São Paulo, no campus da Uniban, de 28 a 30 de abril. Realização da Universidade Bandeirante.
e IV Seminário de Automação em Bibliotecas e Centros de Documentação, em Águasde Lindóia, de 9 a 10 de setembro.Realização: Inpe/S.J. dos Campos.
€ Infoimagem. Realizado em São Paulo, de 6 a 9 de outubro, pelo Cenaden, AIM Internacional.
€ Seminário sobre as Transformações de Emprego e Trabalho na Era da Mundialização. Realizado na Fesp, Faculdade de Biblioteconomia

e Documentação, Centro Acadêmico Laura Garcia Moreno Russoe Biblioteca Infanto-Juvenil Monteiro Lobato,de 20 a 22 de outubro,

Nossos trabalhos em andamento
O Criação dos seguintes grupos de trabalho: de bibliotecas escolares e públicas; de ações políticas; de conforto ambientale insalubridade.

€ Cadastro de bibliotecas no Estado de São Paulo.

€ Atualização do cadastro profissional dos bibliotecários no Estado de São Paulo.
€ Criação da Comissão de Estudantes.
€ Programade cursos de valorização profissional.

€ Integração Mercosul- alerta às novas oportunidades de trabalho (CRB-8 participa da Reunião da Comissão Integrada de Profissionais Bibliotecários e

Grupo Especial de Trabalho de Assuntos do Mercosul).

€ Homepage do CRB-8.

Na mídia
O Entrevistas: Rádio e TV Bandeirantes e Canal 21 - Dia do Bibliotecário.

e Menção: Dia do Bibliotecário - na “Hora do Brasil”, no DOE-Executivo | - pelo deputado Waldir Cartola.

 

Prestisese Caes

fAS

O CRB-8 realizou em 1997 as mais diversas atividades, participando e apoiando iniciativas dedicadas ao desen-

volvimento da Biblioteconomia. Relacionamos asprincipais, que demonstram todo o empenho do Conselho em pro-

mover não só o progresso como a integração do setor.

Realizamos
€ Palestra sobre mercado de trabalho no | Encontro de Bibliotecas de Institituições de Ensiso Superior,

promovido pelo Demec - Faculdades de Belas Artes de São Paulo, em 15 de maio.

€ Eventopelo Dia Nacional do Bibliotecário, no Centro Cultural Itaú, dia 12 de março, com o palestrante
Antoninho Marmo Trevisan, presença de Paulo Condini, presidente da Comissão de Literatura,

que representou o secretário estadual de Cultura; e de autoridades da biblioteconomia estadual e municipal.

€ Encontro dos CRBs.
e Apresentação da legislação dos técnicos em Biblioteconomia: Resolução 440, para a sociedade civil, na Biblioteca Mário de Andrade, em 16 de junho.

€ Envio de questionários para identificar necessidade de informação dos profissionais.
€ Palestra sobre recursos humanos,realizada no auditório da Biblioteca Mário de Andrade, em 22 de setembro.

€ Curso sobre Marketing Profissional na Unesp e USP de Bauru, em 11 de outubro.
€ Dois cursos sobre qualidade no atendimento ao cliente, realizados na Unesp de Bauru, em 22 e 29 de novembro.

€ Reuniões com Fesp, Fatea, Fatema, APB e ABM sobre currículos dos técnicos em Biblioteconomia.
€ Sugestões à Classificação Brasileira de Ocupações, no tocante ao profissional de Biblioteconomia.

€ Aquisição do kit conforto ambiental.
e “A mulher e o mercado de trabalho”, palestra da deputada federal Marta Suplicy, na Ordem dos RARA em 27 de outubro.

O Capacitação de funcionários.
6 Envio de correspondências a todas as prefeituras do Estado de São Paulo, divulgando a importância «do ePsional e das unidades da Mtormiaçáo
€ Inclusão na mala direta de todos os estudantes de Biblioteconomia no Estado de São Paulo.

O Palestras aos estudantes da Unesp, USP,Fatea (Santo André) e Fatema.

Participamos
e | Encontro de Bibliotecas de Instituições de Ensino Superior, realizado pela Delegacia do

Ministério da Educação em São Paulo e Faculdades de Belas Artes de São Paulo,em 15 de maio.

e XVIII CBBD/Encontro de CRBs, em julho, emSão Luís, Maranhão. x
€ Treinamento feito pelo CFB em Brasília.

e Reuniões da Comissão Integrada de Entidades de Profissionais Bibliotecários doWen (Cibim).
º Reuniões do Grupo Especial de Trabalho de Assuntos do Mercosul (Getam).
€ Semana de Engenharia, Arquitetura e Urbanismo, em setembro. ES
€ Inauguração do Shopping Cultural Ática.
€ Inauguração do Sibinet/USP.
€ Programa "Fala Brasil, Fala Planeta” (Eca/USP).
€ Posse da Nova Diretoria do TRF-3º Região
e Trabalhos de Conclusão de curso dosalunos das Faculdades Teresa:Martins - Fatema
e Câmara dos Profissionais Registrados nos Conselhos e Ordens doEstado de São Paulo.

€ Posse da diretoria do Crea.
O EventolflalLac-97.

€ Dia do Contador, organizado pelo CRC.
é Posse do CFB. Destaque pela homenagem a Laura Garcia M. Russo, com a presença dovice-presidente da República, Marco Maciel.

€ Inauguração da Biblioteca do Hospital Emílio Ribas.
O Paixão de Ler, realizado pela Prefeitura de São Paulo, Secretaria e Ministério da Cultura e Secretaria de Política Cultural, no dia 10 de novembro.

 

Apoiamos
€ | Seminário de Processamento Eletrônico de Imagens em IDS, em São Paulo, no campus da Uniban, de 28 a 30 de abril. Realização da Universidade Bandeirante.
e IV Seminário de Automação em Bibliotecas e Centros de Documentação, em Águasde Lindóia, de 9 a 10 de setembro.Realização: Inpe/S.J. dos Campos.
€ Infoimagem. Realizado em São Paulo, de 6 a 9 de outubro, pelo Cenaden, AIM Internacional.
€ Seminário sobre as Transformações de Emprego e Trabalho na Era da Mundialização. Realizado na Fesp, Faculdade de Biblioteconomia

e Documentação, Centro Acadêmico Laura Garcia Moreno Russoe Biblioteca Infanto-Juvenil Monteiro Lobato,de 20 a 22 de outubro,

Nossos trabalhos em andamento
O Criação dos seguintes grupos de trabalho: de bibliotecas escolares e públicas; de ações políticas; de conforto ambientale insalubridade.

€ Cadastro de bibliotecas no Estado de São Paulo.

€ Atualização do cadastro profissional dos bibliotecários no Estado de São Paulo.
€ Criação da Comissão de Estudantes.
€ Programade cursos de valorização profissional.

€ Integração Mercosul- alerta às novas oportunidades de trabalho (CRB-8 participa da Reunião da Comissão Integrada de Profissionais Bibliotecários e

Grupo Especial de Trabalho de Assuntos do Mercosul).

€ Homepage do CRB-8.

Na mídia
O Entrevistas: Rádio e TV Bandeirantes e Canal 21 - Dia do Bibliotecário.

e Menção: Dia do Bibliotecário - na “Hora do Brasil”, no DOE-Executivo | - pelo deputado Waldir Cartola.

 



四国
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● Recebemos dbcumenわassimdo pehs力nCiondrios h Bi-

blioteca M切tO (ねA ndm〔ね糾Ontando a餅巌5ncia lねgmz)esprO-

bねmas碕icos no hca4 como z,aZamenta5, Jタが〃mc6おlわく怨ua e

i7細物亨dopoγ C叫,im, que COわcariam em ’おCO a Sqgαmnfa e a

in鳴れhde碕ica dds usudタイoo e力nCiond加s. O CRB-8 pediα

pro妨c#ncias ao secre楊汚o municゆal dG Cu〃um e uma aひalia-

Gdo dds condif6es do p諺dio ao C)切(ね5房o P切ufo.

Conselho ReglOnal de Biblioteconomia唖Regiわ
l

Relat6rio das atividades da Secretaria - Exercfcio de 1997

Definitivos　　　　　　　　　　　70　　Emp「esas regi§tradas

Provis6rios　　　　　　　　　　　　1 65　　Afastamentos

Renova時o do 「egi§t「O p「OVis6「io　　　9　　CanceIamento§

Reintegra印es

Ave「ba印es

Tran§fer色ncia§

2avia da CiP

1 4　　0ficios enviados

9　　0ficios-Ci「cula「es enviados

lO Carta§ enViadas

2　　Correspondencia§ reCebidas

Receitas / Despesas em 1997

CRB-8 ' SわPaulo

Receitas Arrecadadas

〃　Contribuic6es R$ 452.138,42 ,

"　Outras Receitas R$ 80.883,50 :

Despesas Realizadas

0　Outras Despesas R$ 348.079,91 ,

S Remessa CFB/PASEP R$ 135.543,4う,
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CAsrtAL
e O CRB-8 recebeu e agradece o exemplar do Informativo

da Associação dos Bibliotecários Municipais de São Paulo.
* O CRB-8 agradece também o convite das Faculdades Tere-

sa Martin para a apresentação dos Trabalhos de Conclusão de

Curso dosformandos em Biblioteconomia de 1997 da entidade.
e Recebemos documento assinado pelosfuncionários da Bi-

blioteca Mário de Andrade apontando a existência degravespro-

blemasfísicos no local, como vazamentos, infiltrações de água e
infestação por cupim, que colocariam em risco a segurança e a

integridade física dos usuários e funcionários. O CRB-8 pediu
providências ao secretário municipal de Cultura e uma avalia-

ção das condições do prédio ao Crea de São Paulo.

 

 

Conselho Regional de Biblioteconomia * 8º Região

Relatório das atividades da Secretaria - Exercício de 1997
Definitivos 70 Empresas registradas 1

Provisórios 165 Afastamentos 69 E

Renovação do registro provisório 9 Cancelamentos 156

Reintegrações 14 Ofícios enviados 264

Averbações 9 Ofícios-circulares enviados 28

Transferências 10 Cartas enviadas 247

2º via da CIP 2 Correspondências recebidas 4.362

 

Receitas / Despesas em 1997

CRB-8 * São Paulo

Receitas Arrecadadas Despesas Realizadas

  
m Contribuições R$ 452.138,42 - Outras Despesas 1 R$ 348.079,91

=s Outras Receitas R$ 80.883,50. M Remessa CFB/PASEP R$ 135.543,45.

Obs. O Balanço Geral encontra-se à disposição de todos em nossa sede e publicado na Imprensa Oficial

 
 


