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坊跨勿nゐcmめ一Dentre as multiplas

atribuic6es legais que lhe sわcon筒idas, O

CRBI8 tem a incumbencia de gerir adequa-

damente o patrim6nio p品lico da categoria・

Os recursos auferidos com a contribuieao dos

membros inscritos foram aplicados em

fiscalizacわe valorizacao profissional e

PartlCIPaCaO em V誼os eventos representan-

do a categoria. Os resultados financeiros sわ

apresentados neste ndmero do Boletim e
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CRB/8こSua atuag各O

demonstram a importancia da instituicao pa-

ra o suporte da Biblioteconomia brasileira.

Laum Ru∬0 - Neste perfodo, Perdemos

uma biblio〔eC誼a de suma importancia para

a hist6ria da biblioteconomia brasileira.

Faleceu, em 30 de abril, Laura Garcia Mo-

reno Russo, figura marcante e carismatica’

SimboIo profissional, lider de um grupo que

construiu a profissわ, lutando pela sua regu-

lamenta車O, e que lancou os pilares da

FEBAB, do CFB e dos Conselhos Regionais.

Cあo脇呼据わm” - Enfim a legalidade

foi reconhecida e reestabelecida numa das

mais importantes universidades brasileiras

- a Unesp, CamPuS de Franca. Ap6s consta-

ta車o dos fatos, tOmada de procedimentos

legais e polfticos’inclusive com a mani龍-

tacao de v誼os profissionais e setores, a a車O

do CRB/8 reverteu em ato legal.

月巌揚〆0 - Foram visitadas 359 uni-

dades de informacfb no Estado de Sfo

Paulo, de janeiro a abril deste ano. O CRB/

8 vem desempenhando com enfase essa fun一

軍O, atingindo a finalidade de fiscalizar o

exercfcio profissional, PreSCrita em seu regl-

mento intemo e nas leis que regulam a car-

reira de bibliotecdrio.
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囲照明困

O Centro de l七cnoIogia e Gestfb

Educacional - SENAC/SP e o CRB/8 se

integram a Campanha “Por uma cidade

solidまrial’. vtndo a lei調ra COmO um dos meios

Para insercao social das pessoas e, POrtantO,

Para O eXerCicio da cidadania, O Centro de
脆cnoIogia e Gestfo Educacional - SENAC/

SP e o CRB/8 estfo aceitando doac6es de

livros, de todas as dreas, Para Serem rePaS-

sados a escolas e entidade sociais da cidade

de S盃o mulo.

Para tal, VOCe POderatnviar sua doacfo

Para uma das Unidades do SENAC na
Capital, Ou diretamente para o Centro de

脆cnoIogia e Gestfo Educacional, N庇leo

de Comunica申O e Informa車o, rua Dr. Vila

Nova, 228 - 3 o andar, CEP O1222-903,

Sわ耽u萱o (SP)

Pa.ra mais informap6es: 1 1 236-7580 e

236-2283, Ou Pelo fin l 1 257-1437, C/Anna

Intinni, Luciana ou Regina.

Di脇嬢fGo -亘importante frisar a

valoriza辞o da atividade bibliotec誼a, de-

SenVOIvida por este Conselho e destacada na

mfdia impressa. Foram publicados os artlgOS
“Bibliotec誼o: uma PrOfissわdo futuro’’

(jomal Vllor Econ6mico, 23101I2001) e
“Biblioteconomia dまa volta por cima com

desafio da Intemet (Gazeta Mercantil, 26/

03I200 1 ),TV Senac, an血cio publicado no

Estado de SわPaulo e no Jomal da ′hrde,

no dia do Bibliotecdrio, dando enfase ao

novo perfil do bibliotec誼o, COm Significa-

tivo retorno ao mercado. Merece desta-

que a atualizacao do si〔e do CRB/8, que Se

apresenta como um importante canal de

comunlCaCaO entre bibliotec誼os e socie一

dade civil.
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P誘b履物∫ - O CRBI8 articulou o desenvol-

vimento de curso de Especializacao em Bi-

bliotecas Pdblicas com UNESP/Marflia,

PUC/CamplnaS e FA丁EA/Santo Andre, que

deverわacontecer no segundo semestre ou

nO PrOXlmO anO・

脚m αdああ鋤
lう桝i`宛me

Avisos aos

bibliotec台rios

●

Ma調書en九のse調CadαS書γO

Sempγe α蝕の巌のdo no C虞胱タ

paγα鳩Cebeγ mais iI十佃γ肌のe6es

e eひi書のγ書γanS書oγれOS

SoIic紙のmOSのd〇億cao deル同S

especializados da伝動eα, paγ億の

bibljo書eca do C虞B/8.O aceγuO

es書のγ后disponib描糊do

bγeひeme調書e pa調C○nS調I書のe

empγgS書jmo aos pγQ乃ssionais

●

○○動か心が〇番e;

王m書odos os doc調me調書os

que uoce assjna deue
cons書のγ O調書亀meγO de se機

喝is書γO no C農協8

●

CRは●8

1/2001

轟
整
頓
転
法
上
{
い

Editorial 

 

Prestando contas — Dentre as múltiplas

atribuições legais que lhe são conferidas, o
CRB/8 tem a incumbência de gerir adequa-
damente o patrimônio público da categoria.

Osrecursos auferidos com a contribuição dos

membros inscritos foram aplicados em
fiscalização e valorização profissional e

participação em vários eventos representan-

do a categoria. Osresultadosfinanceiros são
apresentados neste número do Boletim e

 

CRB-8 é uma publicação do Conselho Regional
de Biblioteconomia - 8º Região — Rua Maracaju,
58 - Vila Mariana - CEP: 04013-020 - Fone/

CRB/8: sua atuação
demonstram a importância da instituição pa-
ra o suporte da Biblioteconomiabrasileira.

Laura Russo —Neste período, perdemos
uma bibliotecária de suma importância para
a história da biblioteconomia brasileira.

Faleceu, em 30 de abril, Laura Garcia Mo-

reno Russo, figura marcante e carismática,

símbolo profissional,líder de um grupo que
construiu a profissão, lutando pela sua regu-

lamentação, e que lançou os pilares da
FEBAB, do CFB e dos Conselhos Regionais.

Caso Unesp/Franca —Enfim legalidade
foi reconhecida e reestabelecida numa das
mais importantes universidades brasileiras

— a Unesp, campus de Franca. Após consta-

tação dos fatos, tomada de procedimentos
legais e políticos, inclusive com a manifes-

tação de vários profissionais e setores, a ação

do CRB/8 reverteu em ato legal.

Fiscalização — Foram visitadas 359 uni-
dades de informação no Estado de São

Paulo, de janeiro a abril deste ano. O CRB/

8 vem desempenhando com ênfaseessa fun-
ção, atingindo a finalidade de fiscalizar o
exercício profissional, prescrita em seu regi-

mento interno e nasleis que regulam a car-
reira de bibliotecário.

Por uma Cidade

Solidária

Divulgação - É importante frisar a
valorização da atividade bibliotecária, de-
senvolvida por este Conselhoe destacada na
mídia impressa. Foram publicadosos artigos
“Bibliotecário: uma profissão do futuro”
(jornal Valor Econômico, 23/01/2001) e

“Biblioteconomia dá a volta por cima com
desafio da Internet (Gazeta Mercantil, 26/

03/2001),TV Senac, anúncio publicado no

Estado de São Paulo e no Jornal da Tarde,

no dia do Bibliotecário, dando ênfase ao
novo perfil do bibliotecário, com significa-
tivo retorno ao mercado. Merece desta-

que a atualização do site do CRB/8, que se

apresenta como um importante canal de
comunicação entre bibliotecários e socie-

dade civil.

Curso de Especialização em Bibliotecas
Públicas — O CRB/8 articulou o desenvol-

vimento de curso de Especialização em Bi-
bliotecas Públicas com UNESP/Marília,

PUC/Campinas e FATEA/Santo André, que
deverão acontecer no segundo semestre ou

no próximo ano.

Regina Celi de Sousa
Presidente

 

Avisos aos

bibliotecários
fax: (0XX-11) 5082-1404 - Home-page:

www.crb8.org.br - e-mail: crb8crb.org.br.
Presidente: Regina Celi de Sousa; Vice-
presidente: Leila Rabello de Oliveira; 12
Secretária: Maria Luiza Pereira de Souza Lima;
2º Secretária: Neide Huldinea França;
Tesoureira: Anna Vera de Andrade.
Conselheiros: Maria da Conceição Gomes
Bernardo, Maria das Mercês Pereira Apóstolo,
Jara de Lima, Sigrid Barbosa de Lima, Maria
Cândida de Assis Figueiredo, Mirdes Marcilli
Petroni, Marilúcia Bernardi, Sandra Soller Dias
da Silva e Waida Maria Penteado Coimbra
Fiscais: Alda G.Piazza, Antonio Carlos Pereira,
Ivanilde Z. F. Cayres, Muren M. Ono e
Norma S. Haru.
Jornalista Responsável: Sandra Azevedo -
MTb nº 14267.
Projeto gráfico e impressão:
Páginas & Letras - Editora e Gráfica Ltda.
Tels. (11) 608-2461 - 6694-3449
e-mail: paginas-e-letrasQuol.com.br

O Centro de Tecnologia e Gestão e
Educacional — SENAC/SP e o CRB/8 se
integram à Campanha “Por uma cidade
solidária”. Vendoa leitura como um dos meios
para inserção social das pessoas e, portanto,
para o exercício da cidadania, o Centro de
Tecnologia e Gestão Educacional - SENAC/ º
SP e o CRB/8 estão aceitando doações de
livros, de todas as áreas, para serem repas-
sadosa escolas e entidade sociais da cidade
de São Paulo.

Para tal, você poderá enviar sua doação
para uma das Unidades do SENAC na
Capital, ou diretamente para o Centro de
Tecnologia e Gestão Educacional, Núcleo
de Comunicação e Informação, rua Dr. Vila
Nova, 228 — 3º andar, CEP 01222-903,

São Paulo (SP)

Mantenha seu cadastro
sempre atualizado no CRB/8,
para receber mais informações

e evitar transtornos

Solicitamos a doação de livros
especializados da área, para a

biblioteca do CRB/8.0 acervo
estará disponibilizado

brevemente para consulta e

empréstimo aos profissionais

Lembrete:
Em todos os documentos
que você assina deve

Para mais informações: 11 236-7580 e constar o número de seu
236-2283, ou pelo fax 11 257-1437, c/Anna registro no CRB/8
Intinni, Luciana ou Regina. º

Tiragem: 6.500 exemplares.
Permitida a reprodução desde que citada a
fonte. ISSN: 0103-5592    
 

SD) CRBe8

1/2001

Editorial 

 

Prestando contas — Dentre as múltiplas

atribuições legais que lhe são conferidas, o
CRB/8 tem a incumbência de gerir adequa-
damente o patrimônio público da categoria.

Osrecursos auferidos com a contribuição dos

membros inscritos foram aplicados em
fiscalização e valorização profissional e

participação em vários eventos representan-

do a categoria. Osresultadosfinanceiros são
apresentados neste número do Boletim e

 

CRB-8 é uma publicação do Conselho Regional
de Biblioteconomia - 8º Região — Rua Maracaju,
58 - Vila Mariana - CEP: 04013-020 - Fone/

CRB/8: sua atuação
demonstram a importância da instituição pa-
ra o suporte da Biblioteconomiabrasileira.

Laura Russo —Neste período, perdemos
uma bibliotecária de suma importância para
a história da biblioteconomia brasileira.

Faleceu, em 30 de abril, Laura Garcia Mo-

reno Russo, figura marcante e carismática,

símbolo profissional,líder de um grupo que
construiu a profissão, lutando pela sua regu-

lamentação, e que lançou os pilares da
FEBAB, do CFB e dos Conselhos Regionais.

Caso Unesp/Franca —Enfim legalidade
foi reconhecida e reestabelecida numa das
mais importantes universidades brasileiras

— a Unesp, campus de Franca. Após consta-

tação dos fatos, tomada de procedimentos
legais e políticos, inclusive com a manifes-

tação de vários profissionais e setores, a ação

do CRB/8 reverteu em ato legal.

Fiscalização — Foram visitadas 359 uni-
dades de informação no Estado de São

Paulo, de janeiro a abril deste ano. O CRB/

8 vem desempenhando com ênfaseessa fun-
ção, atingindo a finalidade de fiscalizar o
exercício profissional, prescrita em seu regi-

mento interno e nasleis que regulam a car-
reira de bibliotecário.

Por uma Cidade

Solidária

Divulgação - É importante frisar a
valorização da atividade bibliotecária, de-
senvolvida por este Conselhoe destacada na
mídia impressa. Foram publicadosos artigos
“Bibliotecário: uma profissão do futuro”
(jornal Valor Econômico, 23/01/2001) e

“Biblioteconomia dá a volta por cima com
desafio da Internet (Gazeta Mercantil, 26/

03/2001),TV Senac, anúncio publicado no

Estado de São Paulo e no Jornal da Tarde,

no dia do Bibliotecário, dando ênfase ao
novo perfil do bibliotecário, com significa-
tivo retorno ao mercado. Merece desta-

que a atualização do site do CRB/8, que se

apresenta como um importante canal de
comunicação entre bibliotecários e socie-

dade civil.

Curso de Especialização em Bibliotecas
Públicas — O CRB/8 articulou o desenvol-

vimento de curso de Especialização em Bi-
bliotecas Públicas com UNESP/Marília,

PUC/Campinas e FATEA/Santo André, que
deverão acontecer no segundo semestre ou

no próximo ano.

Regina Celi de Sousa
Presidente

 

Avisos aos

bibliotecários
fax: (0XX-11) 5082-1404 - Home-page:

www.crb8.org.br - e-mail: crb8crb.org.br.
Presidente: Regina Celi de Sousa; Vice-
presidente: Leila Rabello de Oliveira; 12
Secretária: Maria Luiza Pereira de Souza Lima;
2º Secretária: Neide Huldinea França;
Tesoureira: Anna Vera de Andrade.
Conselheiros: Maria da Conceição Gomes
Bernardo, Maria das Mercês Pereira Apóstolo,
Jara de Lima, Sigrid Barbosa de Lima, Maria
Cândida de Assis Figueiredo, Mirdes Marcilli
Petroni, Marilúcia Bernardi, Sandra Soller Dias
da Silva e Waida Maria Penteado Coimbra
Fiscais: Alda G.Piazza, Antonio Carlos Pereira,
Ivanilde Z. F. Cayres, Muren M. Ono e
Norma S. Haru.
Jornalista Responsável: Sandra Azevedo -
MTb nº 14267.
Projeto gráfico e impressão:
Páginas & Letras - Editora e Gráfica Ltda.
Tels. (11) 608-2461 - 6694-3449
e-mail: paginas-e-letrasQuol.com.br

O Centro de Tecnologia e Gestão e
Educacional — SENAC/SP e o CRB/8 se
integram à Campanha “Por uma cidade
solidária”. Vendoa leitura como um dos meios
para inserção social das pessoas e, portanto,
para o exercício da cidadania, o Centro de
Tecnologia e Gestão Educacional - SENAC/ º
SP e o CRB/8 estão aceitando doações de
livros, de todas as áreas, para serem repas-
sadosa escolas e entidade sociais da cidade
de São Paulo.

Para tal, você poderá enviar sua doação
para uma das Unidades do SENAC na
Capital, ou diretamente para o Centro de
Tecnologia e Gestão Educacional, Núcleo
de Comunicação e Informação, rua Dr. Vila
Nova, 228 — 3º andar, CEP 01222-903,

São Paulo (SP)

Mantenha seu cadastro
sempre atualizado no CRB/8,
para receber mais informações

e evitar transtornos

Solicitamos a doação de livros
especializados da área, para a

biblioteca do CRB/8.0 acervo
estará disponibilizado

brevemente para consulta e

empréstimo aos profissionais

Lembrete:
Em todos os documentos
que você assina deve

Para mais informações: 11 236-7580 e constar o número de seu
236-2283, ou pelo fax 11 257-1437, c/Anna registro no CRB/8
Intinni, Luciana ou Regina. º

Tiragem: 6.500 exemplares.
Permitida a reprodução desde que citada a
fonte. ISSN: 0103-5592    
 

SD) CRBe8

1/2001



Comemorag各o

Premio e homenagens no Dia do Bibliotecdrio

Para comemorar o Dia do Bibliotecdrio,

O Conselho Regional de Biblioteconomia -

8a Regifo (CRB/8) promoveu, em 12 de

marco, O IⅡ Premio Biblioteconomia Pau-

1ista Laura Russo・ A solenidade de entrega

aconteceu no Museu da Casa Brasileira, na

avenida Brigadeiro Faria Lima, 2705, em Sわ

Paulo. Na ocasiわforam homenageadas pes-

SOaS e instituic6es que se destacaram, nO anO

PaSSado, POr Seu incentivo e atuacao no de-

senvoIvimento da Biblioteconomia e dos

PrOfissionais no Estado de SわPaulo.

A indicacao dos premiados foi筒ta por

bibliotecdrios do Estado de SわPaulo, que Se

encarregaram de apontar a atua車o de pes-

SOaS e instituic6es que, na Sua OPinifo, Valori-

Zaram O eXerCfcio da profissfo de biblio-

tecdrio e sua importancia em todos os setores

da sociedade. Uma comissわde Conselheiras

do CRB/8 analisou as indicac6es e fez a selecfo

final. Ressaltamos o apoio da Aceco, de grande

Valia para a concretiza車O do evento.

Lista de Premiados

Li細mtum - Academia Paulista de Letras

力r巌でo - Associa車o dos Advogados de Sわ

耽ulo (AAS登

用幼めtictz - Fundacao SEADE e IBGE/SP

C抜んe c l吻el - BRACELPA

Cbmみoん_ SENAC/SP

乃確i7ゆふゎ手ABⅢNq

掲quんz壷やac訪高一INPE (Instituto Nacio-

nal de耽squisas Espaciais)

Bib宏oim P易b宏ag - Maria Helena Guimaraes

da Costa e Silva

M揚cim- PrOfrosor doutor Jose Antonio E

Ramirez

Bib宏o納りnOm宏一Faculdade de Biblioteco-

nomia e Ciencia da Informacわda Fun-

dacao Escola de SocioIogia e I硝tica de

S看o Paulo

Bibhotm Ecokr - Irm肴Brfgida de Campos

Cunha

CbnJuんm - PrOfessora doutora Carminda

de Castro Ferreira

Aγあ殺肱tf訪- PrOfessor doutor Jofo J.

Spinelli

B;bd第ん- Jose Mindlin

」跡onom寂- UNIBANCO

Au窃”初n∫uho巌一Ernst & Ybung

均印md巌tz - Pro-ES - Servicos Eletr∂nicos

Para Profissionais Liberais

αkuml - Instituto Cultural Ita心

Au”motic/0 - ANFAVEA

用磐nんaria/7訪comunicaf6cJ - Centro de

Informac6es Tecnicas (CIT) da Promon

併bdotm L諒oん諦めenひ0んimen印)一PrO鰹-

soras doutoras Maria Helena丁bledo Costa

de Barros (Unesp/Marflia) e Elisabeth

Mdrcia Martucci (UFSCAR)

Bib/io書e〇台rios e convidados par書ic句am de comemo帽9舌o

Ph加” Bibhotm htemtiu一COOrdenador

PrOfdssor Edmir Perrotti

」揚bhc易訪- Centro de Informa車o da J.

Ⅷter Thompson Bublicidade Ltda

放ba〃0 `わのmん高め`わcu∬0∫一

G radua申o

l) Emanuela Femandes Arantes (UNESP/

Marflia) `A biblioteca escolar frente a

POlftica educacional no Estado de Sfo
Paulo (1991 a 1999)’’e sua orientadora

PrOfessora doutora Maria Helena lbledo
Costa de Barros

2) Marcos Roberto Pereira de Souza

(UFSCAR) `A visわdo ingressante e do

graduando de Biblioteconomia e Ciencia
da Informa辞o quanto a sua profiss看o” e

Sua Orientadora professora doutora Eliane

Serrrfo AIves Mey

3) Gisele de Brito (ECA/USP) “Gerencia-

mento de informa車o para L鋤rni7讐Or-

g“n宏ation∫’’e seu orientador professor

doutor V脆ldomiro de Castro Santos

¥たrguei ro

4) Wilhame Santos Rodrigues, Roberto Julio
Gava, Gabriel Santos AIcaide e D6bora

Ferreira Santos (FESPSP) `Analise com-

Parativa e de consistencia entre repre-

SentaC6es automatica e manual de in-

formac6es documentarias’’e sua orien-

tadora professora Silvia Gagliardi Rocha

Doutomlカ

Asa F申no (ECA/USP), “Servieos de infor-

macao no processo de cooperacわUniver-

Sidade-Empresa: PrOPOSta de um modelo

de mediacao institucional para micro e

PequenaS emPreSaS’’e sua orientadora pro-

fessora doutora Johanna W Smit.

Quem foi Laura Russo?

Laura Garcia Moreno Russo nasceu

no Rio deJaneiro em 20 de fevereiro de

1915 e faleceu em SわPaulo em 30 de

abril ultimo. Bibliotec存ia formada em

1942 pela Escola de SocioIogia e Iblftica

de Sfo Paulo, fez Curso Superior de Bi-

blioteconomia e Arquivistica na Biblio-

teca Nacional de Madri, entre 1957 e

1958. Foi a primeira Presidente do Con-

selho Federal de Biblioteconomia, entre

1966 e 1968, e Presidente da FEBAB

em duas gest6es: 1959 a 1965 e 1966 a

1968. Tambem foi Secretdria da Seeao

Am6rica Latina da IFLA.

Como bibliotecdria, atuOu na Biblio-

teca Mdrio de Andrade, em SわPaulo,

na Santa Casa de Miseric6rdia de S肴o

Paulo, na Divisfo de Bibliotecas Infanto-

Juvenis de Sfb Paulo, nO Instituto de

Cultura Hispinica・ Laura Russo teve vま一

rios trabalhos publicados, entre eles: A

Biblioteconomia Brasileira: 1 91 5-1965.

Fez vdrias vlagenS aO eXterior e era

membro da ABM, da APB, da Associa-

車O Baiana de Bibliotec誼os e da Ame-

rican Library Association e com reglStrO

ativo no CRB/8.

Os bibliotec正us agradecem

LAURA GARCRA MORENO RUSSO

pela dedic鈍ao e engrmdecinento da pro航ssao.
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Comemoração
 

Prêmio e homenagens no Dia do Bibliotecário
aOPara comemorar o Dia do Bibliotecário,

o Conselho Regional de Biblioteconomia —

8: Região (CRB/8) promoveu, em 12 de

março, o III Prêmio Biblioteconomia Pau-

lista Laura Russo. A solenidade de entrega

aconteceu no Museu da Casa Brasileira, na
avenida Brigadeiro Faria Lima, 2705, em São

Paulo. Na ocasião foram homenageadaspes-
soase instituições quese destacaram, no ano

passado, por seu incentivo e atuação no de-
senvolvimento da Biblioteconomia e dos

profissionais no Estado de São Paulo.
A indicação dos premiadosfoi feita por

bibliotecários do Estado de São Paulo,quese
encarregaram de apontar a atuação de pes-
soase instituições que, na sua opinião,valori-

zaram o exercício da profissão de biblio-

tecário e sua importância em todos ossetores

da sociedade. Uma comissão de Conselheiras
do CRB/8 analisouas indicaçõese fez a seleção

final. Ressaltamoso apoio da Aceco,de grande
valia para a concretização do evento.

Lista de Premiados

Literatura - Academia Paulista de Letras

Jurídico - Associação dos Advogados de São
Paulo (AASP,

Estatística - Fundação SEADEe IBGE/SP

Celulose e Papel - BRACELPA
Comércio - SENAC/SP

Terceiro Setor- ABRINQ

Pesquisas Espaciais - INPE (Instituto Nacio-

nal de Pesquisas Espaciais)

Biblioteca Pública - Maria Helena Guimarães
da Costae Silva

Medicina- professor doutor José Antonio F
Ramirez

Biblioteconomia - Faculdade de Biblioteco-
nomia e Ciência da Informação da Fun-

dação Escola de Sociologia e Política de
São Paulo

Biblioteca Escolar - Irmã Brígida de Campos
Cunha

Consultora — professora doutora Carminda
de Castro Ferreira

Artista Plástico — professor doutor João J.
Spinelli

Bibliófilo - José Mindlin

Economia — UNIBANCO
AuditorialConsultoria - Ernst & Young

Informática - Pro-ES - Serviços Eletrônicos

para Profissionais Liberais
Cultural - Instituto Cultural Itaú

Automotivo - ANFAVEA

EngenharialTelecomunicações - Centro de
Informações Técnicas (CIT) da Promon

Biblioteca Escolar(desenvolvimento) - profes-

soras doutoras Maria HelenaToledo Costa
de Barros (Unesp/Marília) e Elisabeth

Márcia Martucci (UFSCAR)

Projeto Biblioteca Interativa — coordenador
professor Edmir Perrotti

Publicidade - Centro de Informação da J.
Walter Thompson Publicidade Ltda

Trabalho de conclusão de cursos —

Graduação
1) Emanuela Fernandes Arantes (UNESP/

Marília) “A biblioteca escolar frente à

política educacional no Estado de São
Paulo (1991 a 1999)” e sua orientadora
professora doutora Maria Helena Toledo

Costa de Barros
2) Marcos Roberto Pereira de Souza

(UFSCAR) “A visão do ingressante e do

graduando de Biblioteconomia e Ciência
da Informação quanto a sua profissão” e
sua orientadora professora doutora Eliane

Serrrão Alves Mey
3) Gisele de Brito (ECA/USP) “Gerencia-

mento de informação para Learning Or-

ganizations” e seu orientador professor

doutor Waldomiro de Castro Santos
Vergueiro

4) Wilhame Santos Rodrigues, Roberto Júlio

Gava, Gabriel Santos Alcaide e Débora

Ferreira Santos (FESPSP) “Análise com-

parativa e de consistência entre repre-
sentações automática e manual de in-

formações documentárias” e sua orien-
tadora professora Silvia Gagliardi Rocha

Doutorado
Asa Fujino (ECA/USP), “Serviços de infor-

mação no processo de cooperação Univer-
sidade-Empresa: proposta de um modelo
de mediação institucional para micro e
pequenas empresas”e sua orientadora pro-
fessora doutora Johanna W. Smit.

Bibliotecários e convidados participam de comemoração
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teca Mário de Andrade, em São Paulo,
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Fez várias viagens ao exterior e era
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Os bibliotecários agradecem

LAURAGARCIAMORENORUSSO

pela dedicação e engrandecimento da profissão.
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A鳴igo

Extine各o da Biblioteca M各rio de Andrade e Criae急o do Co16gio S急o Paulo

A Pref前a de Sao Paulo, Marta Suplicy; enCa-

minhou, em 28 de maio, O 20o Projeto de Lei, nO

Ol-0281/200l, aCOmPanhado de exposicao de

motivos a Camara Municipal, Visando determi-

nar as novas e§truturaS de Secretarias Municipais,

criando e extinguindo cargos, bem como alteran-

do as formas de provimento aos cargos. O projeto

de lei, em tramitacao com solicitapわde urgencla,

estまna Comissわde Justica・ Ap6s, Serまencami-

nhado a Comissわde Administra車o Pdblica, Fi-

nancas e Orcamento para elabora車o de parecer.

Entre as mudancas, eStまprevista a extincao da

citada biblioteca, Chamada oficielmente de Divisわ

Tecnica. Matio de Andrade/.As unidades a ela

subordinadas言ntegrariam o Departamento do

Colegio SわPaulo, COm OS CargOS, atribuic6es’

acervo, Pe§SOal, material e recursos. O diretor de

departamento tecnico sera nomeado em livre pro-

vimento em comissfb, Pelo pref壷o, dentre os

POrtadores de diploma de nhel §uPerioL

Atualmente, Para O PrOVimen〔O do cargo de

diretor do Departamento Tecnico, depar〔amentO

de Bibliotecas Pdblias (BP) e Infinto Juvenis (BIJ),

exlge-Se dipIoma em curso superior de Bibliote-

conomia e experiencia mfnima comprovada de

cinco anos em atividades correspondentes ao cam-

PO funcional da Unidade.
Ⅵmos com grande preocup車o a proposta en-

caminhada a Camara Municipal. Primeiramen-te,

porque nfo fdram apresentadas justificativas para a

extincao da Divisfo Tecnica da Biblioteca.Em

§egundo lugar; O PrOJetO tambem visa modificar o

acesso para provimento do ca事go de diretor de de-

partanento tecnico, eXigindo-Se apenaS nhel s叩enor

Ressalvamos que, do ponto de vista juridico, a

Administracao P品lica pode atuar discricionaria-

mente, desde que sob a egide da lei. A atuac50

discriciondria consiste nos meios e modos de ad-

ministraL ``O fim 6 sempre imposto pelas leis e

regulamentos’’(Roger Bonnard, Precis de Droit

Administra〔if; 1.940).

Entendemos, POrtantO言n6cua e ilegal a ex-

POSicfo de motivos apresentada pela administracao,

uma vcz que nfb demonstra nas justificativas os

motivos de fato e de direito que levaram ao pedido

de extinc50 da Divisfo T6cnica, muito menos da

mudanca para provimento do cargo de direcao・

O oferecimento de justificativas, PreSta-Se a

permitir a antevisわda real necessidade para a

p血ica das medida§, a fim de que a efidcia da ati-

vidade administrativa esteJa COndicionada a lei’

sob pena de entrarem no campo do arbitrio, da ile-

galidade. ``In Caso’’a justifica〔iva nada demonstra.

A legisla和federal’aO dispor sobre a profissわ

de Bibliotecdrio, atribuiu aos Bachareis em Biblio-

teconomia: a C#巧めc c弼cuf勿cあJ JCr”i印∫巌nicの

みr申artirあp海h∽〆左脇i∫,飯aみaあmmici-

pa,∫ e au締りuica∫ e en少r鋤∫ particuん筋concer-

mnte∫命∫ mt諦a∫ e ati涼みみ∫讐unte5: a易ni-

諭tm佃O e d竹や0ゐbibhote`都; a O′敦n友a佃O e

d啓めんJerひi[のみ易でummta佃0.

Nfb re§ta d血idas quanto a obrigatoriedade

do exercfcio da fun申o por profissional habilitado.

Nfo se trata de cargo de natureza administrativa・ E

ca喜go de m調eza t6cnica da壷ね心b肌oteconomia.

Resta evidente que, aPeSar da proposta de extin-

cao estar atrelada江ntegracao das unidades subor-

dinadas ao Departamen〔O do Colegio SわPaulo,

sob a dire申o de diretor com graduncao universi章を一

ria, nem POr isso estまo ato administrativo aten-

dendo ao princfpio da legalidade, haja vista que,

para o exercfcio de tal fun9わ, neCeS§drio conheci-

mento tecnico, Of料ecido por profissional bachare-

1ado em biblioteconomia, COm reglStrO nO Conse-

1ho Regional de sua jurisd車o de atuacわ.

Exige-Se PrOfissional hab亜ado para o exer-

cfcio de determinada profissわporque os Cons-

tituintes, aCOlhendo os avancos cient舘cos e so-

ciais, O anSeio pelo lidimo exercfcio da cidadania,

fizeram, de forma democratica, atraVe§ de uma

Assembleia Nacional Con§tituinte, Valer a garantia

fundamental para as profiss6es regulamentadas,

que s6 0 Sfo por reconhecimento de sua tecnica’

de seu cunho cientifico, de seu saber pr6prio・ E

諺b巧啓拡e咋納めmmのみporんi鋤砺o

poγ mem atO a虎m碗毒力寂び0・

Assim’O Conselho Regional de Biblioteco-

nomia 8J Regiわ, COnVida toda a classe biblio-

tec誼a a se manife§tar SObre a ques〔わpor meio

do site www.crb8.or2.br visando, numa aCfb

conJunta, impedir a aprova亭O do Projeto de Lei

n. 01_028112001.

田血te血pos de muda血gas, adaptar鵜Se
Vivemos uma epoca em que a心nica

certeza e de mudancas. Mudancas de ordem

econ6mica’POlftica, de crencas e de valores e

as mudancas tecno16gicas, tfb velozes que

mal temos tempo de compreender e tudo

muda outra vez.

Algo que atlnge a tOdas as pessoas e profis-

s6es, incluindo n6s bibliotecdrios, afetados

pelos impactos das mudancas, em eSPeCial das

novas tecnoIogias.

Se a informatica e a Internet, POr eXem-

plo, PrOVOCaram mudancas nas profiss6es

modemizando-aS nOS SeuS PrOCedimentos, na

biblioteconomia hまuma interferencia radical.

Nfb se trata de alterac6es afeitas a

Organiza9fo e metodos・ maS uma revisfo vasta

de conteddo e forma. A Intemet prop6e uma

nova cultura nas relac6es humanas, impondo

uma nova postura profissional, COndizente

com a realidade existente que se transforma.

Em um ambiente mutまvel e desafiante,

obrigatoriamente a alternativa de sobrevi-

v台ncia e aprender a aprender膏ser adaptivel,

e ver e sentir um objeto ou uma situacao sob

suas diferentes formas ou pontos de vista. E

adotar um comportamento que mantenha um

exercfcio contfnuo da criatividade, COmunica-

CaO e relacionamento.

嶋1vez procedendo assim possamos con-

tinuar缶otejando a consolidacao da nossa

carreira, da nossa atividade por mais lOO anos・

Neste sentido, 12 de marco e a data marcada

como o dia dos profissionais org皿osos da pro-

fissわescolhida e que desejam v糾a aper筒-

coada e capacitada a enfientar os novos desafios

trazidos pela realidade tecno16gica. E um dia

de expor o sentimento de valorizacfo profis-

sional, renaSCido dentro de nossa alma e disse-

minado na projecao de uma imagem de

modemidade para a sociedade. E tempo de

mudancas, de aper筒coar as conqulStaS, de

reconhecer o trabalho realizado no passado e

olhar as expectativas de sucesso futuro.亘tem-

po de adaptacao’de adour soluc6es refinadas

e inovadoras para uma sociedade cada vez mais

informatizada, Cada vez mais sociedade da in-

fdrma at} E buscar a continua atualiz車o, O

desenvoIvimento de habilidades essenciais tan-
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as novas situac6es e decidir sobre as altemativas

e soluc6es adequadas a serem tomadas.

亘um tempo de valorizacao do rela-
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Artigo

Extinção da Biblioteca Mário de Andrade e Criação do Colégio São Paulo

A Prefeita de Sao Paulo, Marta Suplicy, enca-
minhou, em 28 de maio, o 20º Projeto de Lei, nº
01-0281/2001, acompanhado de exposição de
motivos à Câmara Municipal, visando determi-
nar as novas estruturas de Secretarias Municipais,

criando e extinguindo cargos, bem comoalteran-
do as formas de provimento aos cargos. O projeto
de lei, em tramitação com solicitação de urgência,

está na Comissão de Justiça. Após, será encami-

nhado à Comissão de Administração Pública, Fi-
nanças e Orçamento para elaboração de parecer.

Entre as mudanças, está prevista a extinção da

citada biblioteca, chamada oficielmente de Divisão
Técnica. Mário de Andrade/.As unidades a ela
subordinadas, integrariam o Departamento do
Colégio São Paulo, com os cargos, atribuições,
acervo, pessoal, material e recursos. O diretor de
departamento técnico será nomeado em livre pro-
vimento em comissão, pelo prefeito, dentre os
portadores de diploma de nível superior.

Atualmente, para o provimento do cargo de
diretor do Departamento Técnico, departamento
de Bibliotecas Públicas (BP) e Infanto Juvenis (BIJ),

exige-se diploma em curso superior de Bibliote-
conomia e experiência mínima comprovada de
cinco anos em atividades correspondentes ao cam-
po funcional da Unidade.

Vemos com grande preocupação a proposta en-
caminhada a Câmara Municipal. Primeiramen-te,
porque não foram apresentadas justificativas para a
extinção da Divisão Técnica da Biblioteca.Em

segundo lugar, o projeto também visa modificar o
acesso para provimento do cargo de diretor de de-
partamento técnico, exigindo-se apenas nível superior.

Ressalvamos que, do ponto de vista jurídico, a
Administração Pública pode atuar discricionaria-
mente, desde que sob a égide da lei. A atuação
discricionária consiste nos meios e modos de ad-
ministrar. “O fim é sempre imposto pelas leis e
regulamentos” (Roger Bonnard, Précis de Droit
Administratif, 1.940).

Entendemos, portanto, inócua e ilegal a ex-
posição de motivos apresentada pela administração,
uma vez que não demonstra nas justificativas os

motivos de fato e de direito que levaram ao pedido
de extinção da Divisão Técnica, muito menos da

mudança para provimento do cargo de direção.

O oferecimento de justificativas, presta-se a
permitir a antevisão da real necessidade para a
prática das medidas, a fim de que a eficácia da ati-
vidade administrativa esteja condicionada à lei,

sob pena de entrarem no campo do arbítrio, da ile-
galidade. “In Caso” a justificativa nada demonstra.

A legislação federal, ao dispor sobre a profissão
de Bibliotecário, atribuiu aos Bacharéis em Biblio-

teconomia: a direção e execução dos serviços técnicos

de repartições públicas federais, estaduais, munici-

pais e autárquicas e empresas particulares concer-

nentes às matérias e atividades seguintes: admi-
nistração e direção de bibliotecas; a organização e

direção dos serviços de documentação.

Não resta dúvidas quanto à obrigatoriedade
do exercício da função por profissional habilitado.
Nãosetrata de cargo de natureza administrativa. É
cargo de natureza técnica, da área da biblioteconomia.

Resta evidente que, apesar da proposta de extin-
ção estar atrelada à integração das unidades subor-

dinadas ao Departamento do Colégio São Paulo,
sob a direção de diretor com graduação universitá-

ria, nem por isso está o ato administrativo aten-

dendo ao princípio da legalidade, haja vista que,
para o exercício de tal função, necessário conheci-

mento técnico, oferecido por profissional bachare-
lado em biblioteconomia, com registro no Conse-
lho Regional de sua jurisdição de atuação.

Exige-se profissional habilitado para o exer-
cício de determinada profissão porque os Cons-
tituintes, acolhendo os avanços científicos e so-

ciais, o anseio pelo lídimo exercício da cidadania,
fizeram, de forma democrática, através de uma
Assembléia Nacional Constituinte, valer a garantia
fundamental para as profissões regulamentadas,
que só o são por reconhecimento de sua técnica,
de seu cunho científico, de seu saber próprio. E
são reguladas e regulamentadas por leifederal, não
por mero ato administrativo.

Assim, o Conselho Regional de Biblioteco-
nomia 8 Região, convida toda a classe biblio-
tecária a se manifestar sobre a questão por meio

do site www.crb8.org.br visando, numa ação

conjunta, impedir a aprovação do Projeto de Lei

n. 01-0281/2001.

Em tempos de mudanças, adaptar-se
Vivemos uma época em que a única

certeza é de mudanças. Mudanças de ordem
econômica, política, de crenças e de valores e
as mudanças tecnológicas, tão velozes que
mal temos tempo de compreender e tudo

muda outra vez.

Algo queatinge a todas as pessoas e profis-
sões, incluindo nós bibliotecários, afetados

pelos impactos das mudanças, em especial das
novas tecnologias.

Se a informática e a Internet, por exem-

plo, provocaram mudanças nas profissões
modernizando-as nosseus procedimentos, na
biblioteconomia há umainterferência radical.

Não se trata de alterações afeitas a

organização e métodos, mas umarevisão vasta
de conteúdo e forma. À Internet propõe uma
novacultura nas relações humanas, impondo
uma nova postura profissional, condizente
com realidade existente que se transforma.

Em um ambiente mutável e desafiante,

obrigatoriamente a alternativa de sobrevi-

vência é aprender a aprender, é ser adaptável,
é ver e sentir um objeto ou umasituação sob
suas diferentes formas ou pontos de vista. É
adotar um comportamento que mantenha um
exercício contínuodacriatividade, comunica-
ção e relacionamento.

Talvez procedendo assim possamos con-

tinuar festejando a consolidação da nossa
carreira, da nossa atividade por mais 100 anos.

Neste sentido, 12 de março é a data marcada
comoo dia dosprofissionais orgulhosos da pro-
fissão escolhida e que desejam vê-la aperfei-
çoadae capacitadaa enfrentar os novos desafios

trazidos pela realidade tecnológica. É um dia
de expor o sentimento de valorização profis-
sional, renascido dentro de nossa almae disse-

minado na projeção de uma imagem de
modernidade para a sociedade. É tempo de
mudanças, de aperfeiçoar as conquistas, de
reconhecer o trabalho realizado no passado e
olharas expectativas de sucesso futuro. É tem-

po de adaptação, de adotar soluções refinadas
e inovadoras para umasociedade cada vez mais

informatizada, cada vez mais sociedadeda in-
formação. É buscar a contínua atualização, o
desenvolvimento de habilidades essenciais tan-
to para o hoje quanto para o amanhã,o aper-
feiçoamento profissional e pessoal. Esta é a
postura que fortalece a profissão para vivenciar

as novassituaçõese decidir sobreas alternativas
e soluções adequadas a serem tomadas.

É um tempo de valorização do rela-

cionamento humanoe profissional, de diá-
logo e transparência das ações, de gerar

energia necessária que nos faça mais constru-

tivos para nossas carreiras e, principalmente,
para nossa profissão.

É preciso rever missões, objetivos e

paradigmas que nãoestejam mais servindo às
realidades que o milênio virtualmente nos
vislumbra. Atuamos num momento histórico

no qual a força de cada ser humanoé crucial

para umasociedade evoluída. Neste sentido,
cada um de nós tem enormeresponsabilidade
de construir, de concretizar a biblioteconomia
no formato moldado às necessidades da
sociedade. A biblioteconomia brasileira
precisa influir no ambiente ao invés de sentir-

se oprimida porele. Fazer, em vez de sim-
plesmente seguir passiva e silenciosa as ondas
dos acontecimentos.

A novagestão do CEB, 2000-2003, com
otimismo, vontade e prazer quer atuar para

encontrar, cooperativamente, novos caminhos
que ampliem e fortaleçam a categoria, nem

que seja apenas conseguindo dar um primeiro
passo, afinal o dia do bibliotecário é o dia de
valorização do trabalho em prol do desenvol-

vimento do ser humano.

Fernando Modesto é presidente do Conselho

Federal de Biblioteconomia
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Fisca賞izagao

Atuae急o na UNESP/Franca

O Conse皿o耽gional de Biblioteconomia

8J Regiわinforma que recebeu, em 14 de maio,

comunicado do diretor da UNESP/Franca,

PrOfessor doutor Luiz Antonio Soares Hentz,
dando ciencia da nomeapao da bibliotecdria

Silvana Le∂ncio Curci para a Coordenac5o

do Servico de Biblioteca e Documentacfo da

Fac山dade de Hist6ria, Direito e Servico Social,

da UNESP/Franca.

Assim, fica revogado ato ilegal de no-

meacao de profissional nfo habilitado para o

exercfcio de funeao.

Este e o resultado da acao conJunta do

CRB/8, atuando como fiscal do exercfcio

PrOfissional e da classe bibliotecon6mica, aten-

ta a fatos que constituem atos infracionais.

Ressaltamos que o exercfcio ilegal da pro-

fissfo constitui contravencao penal e, de

acordo com a nova resolucao que disp6e sobre

O PrOCeSSO fiscalizat6rio, reSPOnSabiliza o em-

Pregador pela contratacわ, admissわ, nOmea-

CaO Ou POSSe de pessoa仔sica ou juridica que

nfo possua o devido reglStrO nO Conse皿o Pro-

fissional (Resolu車o CFB n・0331200l, Pu-

blicada no DOU-I 28/03/200 1圧disposicわ,

na fntegra, nO Site wwwcrb8・Org・br)・ Th

resolucわbaseia-Se em disposICaO eXPreSSa do

Decreto no 56725/65, que regulamenta a Lei

4084/62, que rege a PrOfissao do bibliotec誼o.

Com tal acわ, O CRB/8 demonstra estar

atuante na defesa da classe bibliotecdria, na

valoriza車o do profissional e na efuivacfo da

Pratica da cidadania, aO retOmar a SOCiedade

atravds da atuaeわfiscalizat6ria, a qualifica車o

que retoma em qua」idade para o usudrio e

comunidade.

COMISSÅo DE FISCALIZACÅo/CRB-8

Resolu辞O CFB noO33/01 - Disp6e sobre o processo fiscalizat6rio dos

Conselhos Regionais de Biblioteconomia e penalidades apliciveis as pessoas

fisicas e jurfdicas e demais provid全ncias.

Sfntese da resolu辞o - Sfo consideradas infrac6es a Legisla申o Federal

Vlgen亡e:

. O exercicio da profiss肴o de Bibliotec誼o sem o devido reglStrO nO Conse皿o

耽gion祉

● A inexist全ncia de profissional bibliotec誼o junto a pessoas jurfdicas de

direito privado, que PreStem Serviaps na drea de biblioteconomia;

● A contratacao, admissfb ou posse de pessoa fisica ou jurfdica que nfo

POSSua O devido reglStrO de bibliotecまrio no CRB da Regiわ;

● Tbda e qualquer conduta que venha a obstruir e/ou dific止ar o trabalho da

fiscaliza申o do CRB.

Multas aplicaveis -Art. 13 - de l (uma) a 50 (cinquenta) anuidades vigentes,

Sem Prejufzo a imediata comunicacfo da contravencao ao Ministerio P品lico

VISiTASIFISCALIZAC6ES-JAN/ABRI」 2001

POR TIPO DE INSTITUICAO

2

Boas noticias

e/ou autoridade policial competente.

1. N心mero de Bibliotecas visitadas no perfodo de janeiro a abril de 200l.

2・ Visitas ef永uadas no perfodo de janeiro a abril de 200l, POr tipoIogia:

Capital: universitdrias, 38; eSCOlares, 41 ; eSPeCializadas, 46; P品licas, 4 1 ;

comuni庵rias, l. Tbtal: 167

Interior: universit誼as, 36; eSCOlares, 58; eSPeCializadas, 45; Pdblicas,

52; COmunitdrias, l. Tbtal: 192

3. Irregularidades solucionadas ap6s visita da fiscalizacao: Superintend全ncia

Administrativa do Hospital das Clfnicas da USP; Instituto Adolfo

Lutz; Colegio Nossa Senhora Aparecida; Instituto Butanta; UNESP de

Franca; Biblioteca Pdblica de Ibirま; Biblioteca Pdblica de Ilha Bela e

Obra Social Dom Bosco-Itaquera.

B必易舵毒rめ5eタや移q%eの"5鋤a肋i"堅甲k楊ああque α融∽宛窃m

毎雌ひ唾"めのmu%碕ue o Cb"∫e肋0砂mlあBibあiピル"Om寂

VISITAS I FISCALIZACOES -JANIABRIL 2001

「

VI RT UAL

A Biblioteca Municipal Nair Lacerda, de

Santo Andfe, na regiわdo ABC pa山ista, inau-

gurou sun Biblioteca Virtual de耽ri6dicos,

no dia 26 de Abril, COntendo: hemeroteca

digital (texto integral de artigos), ;m解磁ine

(colecao de jomais e revistas da biblioteca),

S宏nto And毒cm ;m讐m∫ (documentos do

acervo fotogr組co do museu da cidade) e

Servico de busca na Intemet, O “」敵鋤’’, Onde

Sわcadastrados apenas os sites com contendo

relevante・ A biblioteca pode ser visitada no

endereco : -SantOandre・SP・govbr/cultura/

BV/defa山t.htm.

NOS CLUBES

A presidente do CRB, Regina Celi de Sousa,

esteve presente na inauguracfo da nova

Biblioteca do Clube Paineiras do Morumbi.

Est孔inda e prazerosa. Espera-Se que OutrOS

Clubes tambem facam investimentos nesse

SetOr. Afinal, quem tem COnhecimento faz a

diferenca. Parabens aos idealizadores.

OSASCO

O UNIFIEO (Centro Universitdrio FIEO)

informa aos bibliotecdrios e a comunidade

PeSquisadora a aquisi車o da valiosa e erudita

Biblioteca do professor Segismundo Spina,

emerito da Faculdade de Letras da USP

O professor Segismundo Spina e autor de

mais de vinte obras, de in心meros artlgOS em

revistas especializadas, Criador da Revista

Camoniana e sua mais recente obra serま

Publicada pela FIEO. O acervo e composto
de 4.000 obras, a maioria rara, na drea de

Lfngua, Hist6ria da Literatura Portuguesa,

FiloIogia e outras, e eStまinstalada em sala

especial na Biblioteca Central onde poderま

Ser COnSultada a partir de agosto・ O endereco

e avenida Franz Vbegeli, 300, Vila Yara,

Osasco (SP).
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Fiscalização
 

Atuação na UNESP/Franca
O Conselho Regional de Biblioteconomia

8' Região informa que recebeu, em 14 de maio,
comunicado do diretor da UNESP/Franca,
professor doutor Luiz Antonio Soares Hentz,

dando ciência da nomeação da bibliotecária
Silvana Leôncio Curci para a Coordenação
do Serviço de Biblioteca e Documentação da

Faculdade de História, Direito e Serviço Social,
da UNESP/Franca.

Assim, fica revogado ato ilegal de no-
meação de profissional não habilitado para o

exercício de função.

Este é o resultado da ação conjunta do
CRB/8, atuando comofiscal do exercício
profissional e da classe biblioteconômica,aten-

ta a fatos que constituem atos infracionais.
Ressaltamos que o exercício ilegal da pro-

fissão constitui contravenção penal e, de
acordo com a novaresolução quedispõe sobre
o processofiscalizatório, responsabiliza o em-
pregadorpela contratação, admissão, nomea-
ção ou posse de pessoa física ou jurídica que
não possuao devido registro no Conselho Pro-
fissional (Resolução CEB n.033/2001, pu-

blicada no DOU-I 28/03/2001), à disposição,
na íntegra, no site www.crb8.org.br). Tal
resolução baseia-se em disposição expressa do
Decreto nº 56725/65, que regulamentaa Lei
4084/62, que rege a profissão do bibliotecário.

Com tal ação, o CRB/8 demonstra estar
atuante na defesa da classe bibliotecária, na

valorização do profissional e na efetivação da
prática da cidadania, ao retornar à sociedade

através da atuação fiscalizatória, a qualificação
que retorna em qualidade para o usuário e
comunidade.

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO/CRB-8

Resolução CFB nº033/01 - Dispõe sobre o processo fiscalizatório dos
Conselhos Regionais de Biblioteconomia e penalidades aplicáveis às pessoas
físicas e jurídicas e demais providências.

Síntese da resolução - São consideradas infrações à Legislação Federal
vigente:
e O exercício da profissão de Bibliotecário sem o devido registro no Conselho

Regional;
e À inexistência de profissional bibliotecário junto a pessoasjurídicas de

direito privado, que prestem serviços naárea de biblioteconomia;
e À contratação, admissão ou posse de pessoa física ou jurídica que não

possua o devido registro de bibliotecário no CRB da Região;
e “Toda e qualquer conduta que venhaa obstruir e/ou dificultar o trabalho da

fiscalização do CRB.
Multas aplicáveis - Art.13 - de 1 (uma) a 50 (cingienta) anuidades vigentes,

sem prejuízo a imediata comunicação da contravenção ao Ministério Público

e/ou autoridade policial competente.
1. Número de Bibliotecasvisitadas no período de janeiro a abril de 2001.
2. Visitas efetuadas no período de janeiro a abril de 2001, por tipologia:

Capital: universitárias, 38; escolares, 41; especializadas, 46; públicas, 41;
comunitárias, 1. Total: 167

Interior: universitárias, 36; escolares, 58; especializadas, 45; públicas,
52; comunitárias, 1. Total: 192
3. Irregularidades solucionadas apósvisita dafiscalização: Superintendência

Administrativa do Hospital das Clínicas da USP; Instituto Adolfo
Lutz; Colégio Nossa Senhora Aparecida; Instituto Butantã; UNESP de

Franca; Biblioteca Pública de Ibirá; Biblioteca Pública de Ilha Bela e
Obra Social Dom Bosco-Itaquera.

Bibliotecários, sempre que constatarem irregularidades que contrariem a
legislação vigente, comunique o Conselho Regionalde Biblioteconomia

VISITAS/FISCALIZAÇÕES-JAN/ABRIL 2001
POR TIPO DE INSTITUIÇÃO

2

BPUBLICA MESCOLAR UNIVERSITÁRIA

Boas notícias

 

IBESPECIALIZADA

400

350.
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50.
EBCOMUNITÁRIA

JANEIRO

EICAPIT AL

VISITAS/ FISCALIZAÇÕES-JAN/ABRIL 2001

BINTERIOR BTOTAL

359

 

JAN/ABRILFEV MAR ABRIL

 

VIRTUAL

A Biblioteca Municipal NairLacerda, de
Santo André, na região do ABCpaulista, inau-

gurou sua Biblioteca Virtual de Periódicos,

no dia 26 de Abril, contendo: hemeroteca

digital (texto integral de artigos), 7magazine
(coleção de jornais e revistas da biblioteca),
Santo André em imagens (documentos do

acervo fotográfico do museu da cidade) e

serviço de busca na Internet, o “Electus”, onde
são cadastradosapenas ossites com conteúdo
relevante. A biblioteca pode ser visitada no
endereço: www.santoandre.sp.gov.br/cultura/
BV/default.htm.

NOS CLUBES

A presidente do CRB, Regina Celi de Sousa,

esteve presente na inauguração da nova
Biblioteca do Clube Paineiras do Morumbi.

Está linda e prazerosa. Espera-se que outros
clubes também façam investimentos nesse

setor. Afinal, quem tem conhecimento faz a
diferença. Parabéns aos idealizadores.

OSASCO

O UNIFIEO (Centro Universitário FIEO)

informa aos bibliotecários e à comunidade

pesquisadora a aquisição da valiosa e erudita

Biblioteca do professor Segismundo Spina,
emérito da Faculdade de Letras da USP

O professor Segismundo Spina é autor de
mais de vinte obras, de inúmeros artigos em
revistas especializadas, criador da Revista
Camoniana e sua mais recente obra será

publicada pela FIEO. O acervo é composto
de 4.000 obras, a maioria rara, na área de
Língua, História da Literatura Portuguesa,
Filologia e outras, e está instalada em sala
especial na Biblioteca Central onde poderá
ser consultada a partir de agosto. O endereço
é avenida Franz Voegeli, 300, Vila Yara,

Osasco (SP).
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Atividades

Prestae急o de Contas das Atividades de 2000

Durante o exe重Cfcio de 2000, O CRB/8 desenvoIveu uma s6rie de atividades:

Promovemos um debate sobre Bibliotecas Pd-

blicas: PrOPOStaS de a申o para a Secretaria Na-

cional do Livro e da Leitura lMinisterio da

Cultura e aprovamos as propostas elaboradas

a pedido do CRB/8 pelas professoras:

Elisabe血Mまrcia Martucci e Maria HelenaTC.

Barros. As propostas foram enviadas ao CFB

Para que fossem encaminhadas ao Secret誼o

Nacional do Livro e da Leitura.

Outros trabalhos

Continuamos a atualizacao do Repert6rio de

Unidades de Informacao.

A partlCIPaCaO naS reuni6es da Camara dos

Profissionais Registrados nos Conselhos e

Ordens do Estado de Sfo Paulo, tem PrOPOr-

Cionado troca de experiencias e tambem per-

mitido divulgar a importancia do bibliotec誼o

Para OutraS CategOrias.

Participamos de v誼os eventos reglOnalS e

nacionais da nossa drea e de outras categorias.

Estivemos presentes em v誼as reuni6es com

POliticos, COm Objetivo de obtencao de me-

1horias para a classe.

Tivemos uma arrecadacao melhor, em Virtude

dos acordos efetivados em outubro de 1999,

que permitiu que os profissionais fizessem

ParCelamento dos debitos.

Finalmente, resSalto que as atividades executadas

durante o ano foram implementadas com a

colaboracao da Diretoria, das Comiss6es,

Conse皿eiros ef料ivos e suplentes, Funcion壷os,

Parceiros e Patrocinadores.

物a G巌ああ鋤
P胸元カme

Cu重重O露

30 dc junho - Intodu申o ao GED - COm a PrOf料ora

Regina Cabrino, das 9h as 13h. O evento acontece na

Unaerp de RibeirわPreto e a taxa de inscric5o e de R$

20,00. As inscric6es podem ser f読tas pelo telefone

(16) 603七945, COm Mar8aret.

Ju皿o - III Encontro Nacional dc Estudantc§ dc

B胱oteeono皿ia e Dooumen呼O - Posicionamento

profissional m sociedade da informacわ, na UniverL

sidade Federal do Rio Grande do Norte, em Nata1

24 a 27 dc julho - V Enouentto dc Directores y IV de

Do∝ntre§ dc Es即elas dc BibliotecoIo自a y Cienda

dc h II]fomad6n Dd Mcrco§ur - COm Organiz確o

de Carrera de BibliotecoIogia de la Facultad Poli

t6cnica, UMA, em San Lorenzo, Paraguai. W牝§itc:

http:〃www・ enCuentrO2001・DOl.una・DV/

2` a 28 dc §etembro - 1| Scmirfuo Ladno A血cric狐O

dc Educa缶o a Distincia - O Conhecimento sem

Fronteiras, em Campo Grande (MS)

25 a 29 de novembro - Intcgrar 2001 - lまCongre§§O

Intcmacional dc Arquivo§, Bibliotccas, Centro

de Documentacわ　e Mu§CuS. Visite

W.imprensaoficial.com.b/febabintegrar2001.

Outros ev印tOS Vrslte WWW"Crb8.org-br

Paulistas elementos de percepcao das atuais

realidades de mercado de trabalho e colaborou

Para a educ車o contfnua, Visando adapta辞o ds

transformac6es desse mercado. V誼os foram os

cursos levados as comunidades do interior, em

alguns casos, COm dificuldades de acesso a

PrOgramaS de atualizacao permanente・ Reali-

zamos tambem, na Capital, V誼as palestras e

CurSOS. Atendemos, COm eSte PrOgrama, CerCa

de 1631 profissionais, Sendo 640 do interior e

991 na capital, Objetivando assim os investi-

mentos na fiscalizacfo preventiva. Ressaltamos

a acao polftica realizada junto aos candidatos a

Pre筒tos de Sfo Pa山o, COm O enCaminhamento

de documento expondo a preocupacao quanto

a situa辞o das bibliotecas pthlicas, enfatizando

que a informa車o e a mola mestra da evolucao

da sociedade. Neste sentido, deve ser priorizada

nos Planos de Governo, COmO fator de Educa-

cao, Cultura e Lazer da popula車o, lembrando

que o bibliotec誼o e o profissional capacitado

a gerenci祖a e a disponibiliza-la para a comuni-

dade. Solicitamos as propostas de cada candi-

dato a pref壷o. Os bibliotec誼os de cada cidade,

assim comO aS imprensas Iocais, tambem rece-

beram c6pia do documento・ Preocupados com

a formacao de novas liderancas, Organizamos

reuni6es com representantes estudantis das

escolas de Biblioteconomia do Estado. Patro-

cinamos a ida de estudantes ao Encontro Na-

Cional em Brasflia e colaboramos na orgmlZaCaO

e patrocfnio do Encontro Regional dos Es-

tudantes de Biblioteconomia e Documenta辞o

(EREBD), em Sfo Paulo.

Ihl(tica Cultural para as Bibliotecas Pdblicas

da Cidade _ Convidamos os bibliotecdrios da

Cidade de Sわm山o para partlCIPar; nO Instituto

FIorestan Femandes, de reuni6es que tiveram

como finalidade obter sugest6es iniciais para

諾謹呈宝器露盤霊
desenvoIve um trabalho de anま1ise e de reflex五〇

SObre polfticas p品licas, COm tOdos os seg-

mentos representativos da sociedade civil・ O

CRB/8 esteve presente em todas as reuni6es.

Bibliotecas Escolares - Com o apoio do deputado

estadual Lobbe Neto, aPreSentamOS PrOPOStaS

a secretdria de Estado da Educacao, Rose

Neubauer, Visando a busca de solucao para

reativacao e modemiza辞o das bibliotecas

escolares, bem como com a Fundacao para o

DesenvoIvimento da Educa辞o, Onde apresen-

tamos proposta de diagn6stico das bibliotecas

escolares da rede p品lica do Estado・

Bibliotecas Pdblicas - Participamos e convocamos

reuni6es com o Secretまrio Nacional do Livro e

da Leitura do Ministerio da Cul〔ura e COm a

coordenadora responsまvel pelo treinanento do

Programa de Capacitacao para Dinamizadores

de Biblioteca, alem de reunifo com os repre-

sentantes da Forca Sindical, reSPOnSまveis pelo

FAT _ Fundo de AmDarO aOS Habalhadores.

Fiscaliza車o do Exercfcio Profissional - Foram

realizadas fiscalizac6es em , aPrOXimadamente,

200 locais do Estado, nO eXerCfcio de 2000,

visando detectar novas frentes de trabalho e

Orienta申o preventiva・ Os fiscais visitaram v誼as

bibliotecas munlCIPalS, eSCOlares e de empresas,

casas de cul〔ura e bibliotecas em museus. Ou-

tros trabalhos realizados: manual de proce-

dimentos para fiscalizacfb; levantamento das

regi6es administrativas do Estado para insta-

lacわde futuras Delegacias Regionais; treina-

mento de estagi誼os, de novos fiscais e apoIO

nas organizac6es dos eventos.

D噛o da Profissる0 - Para despertar o inter-

esse e conh∝imento da sociedade civil, O CRB/

8 investiu na div山gac5o da profissao por meio

de an心ncios veic山ados na mfdia, Outdoors,

adesivos para vefc山os automotores, boletins,

Palestras em escolas, falders etc. Fez g料ao junto

is autoridades govemamentais, nO Sentido de

divulgar a profissao, POr meio de o鮒oios, en-

COntrOS, reuni6es de trabalhos e convites para

eventos. Publica申o de 3 Bole〔ins Informativos,

3 Circ山ares e Co-edi申o da Revista da FEBAB.

Manutencfo do site do CRB/8-SP na Intemet

(wwwcrb8.org・br)・ Cria車o de logomarca para

o CRB/8-SP e confeccao de pastas e fom心証os

COm a logomarca・ Apoio a eventos, Visando a

divulgacao das atividades do CRB/8/SP e pro-

mocお品pro惰sわ・

Realizacao e Pal直icipa缶o em Eventos - O CRB/

8 esteve presente em todos os eventos e re皿i6es

de relevincia para a classe bibliotec誼a. Foram

58 eventos, entre reuni6es de classe, POSSeS de

couselhos壷rmaturas, inaugurac6es de biblio-

tecas e partlCIPaCaO em筒ras de livros.

Cursos de Capacita唾o e Atuhiza申O Profissional

- Foran筒tas parcerias com entidades de clas-

ses, esCOlas e皿iversidades, Para Of料ecer aos

Profissionais oportunidades de qualificacao e

desenvoIvimento profissional, PrOPiciando, in-

dusive, a fiscalizacfo preventiva. Foram 28 c田sos

e v揖as palestras, ministrados em todo o Estado.

Reparos, Adaptapわe Conservapfb de Bens -

Foram f壷os reparos e adap〔aCfo nas redes

eletrica e de computadores e ef示uada reforma

fisica em uma parte do im6vel.

Infomlatica _ Foram mantidos os trabalhos de

manutenc5o da rede por empresa habilitada

(hardware) e de manuten申o do banco de dados

(software). Aquisicao de quatro computadores

耽ntium III 600 MHz, dois Pentium IⅡ 550

MHz, uma impressora jato de tinta,田m Camera
「ぬshica e um scmner, nOVe tedados, OnZe mOu-

SeS, dois monitores de 14 polegadas, quatrO

monitores de 15 polegadas, dois luxfmetros

LX l O2, dois脆rmohigrometro e quatro estabi-

1izado重es.

Coment缶ios Gerais - O Conselho Regional de

Biblioteconomia 8a Rcgifo, na Sua 1 2∵ gestao,

empenhou-Se em ProPOrCionar aos profissionais
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Atividades 

Prestação de Contas das Atividades de 2000
Durante o exercício de 2000, o CRB/8 desenvolveu uma série de atividades:

Fiscalização do Exercício Profissional - Foram
realizadasfiscalizações em,aproximadamente,
200 locais do Estado, no exercício de 2000,
visando detectar novas frentes de trabalho e
orientação preventiva. Osfiscais visitaram várias
bibliotecas municipais, escolares e de empresas,
casas de culturae bibliotecas em museus. Ou-
tros trabalhos realizados: manual de proce-
dimentospara fiscalização; levantamento das
regiões administrativas do Estado para insta-
lação de futuras Delegacias Regionais; treina-
mento de estagiários, de novosfiscais e apoio
nas organizaçõesdoseventos.

Divulgação da Profissão - Para despertaro inter-
esse e conhecimento da sociedadecivil, o CRB/
8 investiu na divulgação da profissão por meio
de anúncios veiculados na mídia, outdoors,
adesivos para veículos automotores, boletins,
palestras em escolas, folders etc. Fez gestão junto
às autoridades governamentais, no sentido de
divulgar a profissão, por meio de ofícios, en-
contros, reuniões de trabalhos e convites para
eventos. Publicação de 3 Boletins Informativos,
3 Circulares e Co-edição da Revista da FEBAB.
Manutenção dosite do CRB/8-SP naInternet
(www.crb8.org.br). Criação de logomarca para
o CRB/8-SP e confecção de pastas e formulários
com a logomarca. Apoio a eventos, visando a

divulgação das atividades do CRB/8/SP e pro-
moçãoda profissão.

Realização e Participação em Eventos —O CRB/
8 esteve presente em todosos eventos e reuniões
de relevância para a classe bibliotecária. Foram
58 eventos, entre reuniõesde classe, posses de
conselhos, formaturas, inauguraçõesdebiblio-
tecase participação em feiras de livros.

Cursos de Capacitação e Atualização Profissional
— Foramfeitas parcerias com entidadesde clas-
ses, escolas e universidades, para oferecer aos
profissionais oportunidades de qualificação e
desenvolvimento profissional, propiciando,in-
clusive,a fiscalização preventiva. Foram 28 cursos
e várias palestras, ministrados em todo o Estado.

Reparos, Adaptação e Conservação de Bens -
Foram feitos reparos e adaptação nas redes
elétrica e de computadorese efetuada reforma
física em umaparte do imóvel.

Informática - Foram mantidos os trabalhos de
manutenção da rede por empresa habilitada
(hardware) e de manutenção do banco de dados
(software). Aquisição de quatro computadores
Pentium III 600 MHz, dois Pentium III 550
MHz, uma impressora jato detinta, uma câmera

Yashica e um scanner, nove teclados, onze mou-
ses, dois monitores de 14 polegadas, quatro

monitores de 15 polegadas, dois luxímetros
LX 102, doisTermohigrometro e quatroestabi-
lizadores.

Comentários Gerais - O Conselho Regional de
Biblioteconomia 8º Região, na sua 12º. gestão,

empenhou-se em proporcionar aos profissionais
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paulistas elementos de percepção das atuais
realidades de mercado de trabalho e colaborou
para a educação contínua, visando adaptação às
transformações desse mercado. Vários foram os
cursos levados às comunidades do interior, em
alguns casos, com dificuldades de acesso a
programas de atualização permanente. Reali-
zamos também, na Capital, várias palestras e
cursos. Atendemos, com este programa,cerca
de 1631 profissionais, sendo 640 dointerior e
991 na capital, objetivando assim os investi-
mentosnafiscalização preventiva. Ressaltamos
a ação política realizada junto aos candidatos a
Prefeitos de São Paulo, com o encaminhamento
de documento expondo a preocupação quanto
à situação das bibliotecas públicas, enfatizando
que a informação é a mola mestra da evolução
da sociedade. Neste sentido,deveser priorizada

nos Planos de Governo, comofator de Educa-
ção, Cultura e Lazer da população, lembrando
que o bibliotecário é o profissional capacitado
a gerenciá-la e a disponibilizá-la para a comuni-
dade. Solicitamos as propostas de cada candi-
dato a prefeito. Os bibliotecários de cada cidade,
assim como as imprensas locais, também rece-
beram cópia do documento. Preocupados com
a formação de novas lideranças, organizamos
reuniões com representantes estudantis das
escolas de Biblioteconomia do Estado. Patro-
cinamosa ida de estudantes ao Encontro Na-
cional em Brasília e colaboramosnaorganização
e patrocínio do Encontro Regional dos Es-
tudantes de Biblioteconomia e Documentação
(EREBD), em São Paulo.

Política Cultural para as Bibliotecas Públicas
da Cidade - Convidamososbibliotecários da
cidade de São Paulo paraparticipar, no Instituto
Florestan Fernandes, de reuniões que tiveram
como finalidade obter sugestões iniciais para
apoiar gestores públicos na formulação de po-
líticas, de maneira suprapartidária. O Instituto
desenvolve um trabalho de análise e de reflexão
sobre políticas públicas, com todos os seg-
mentos representativos da sociedade civil. O
CRB/8esteve presente em todasas reuniões.

Bibliotecas Escolares - Com o apoio do deputado
estadual Lobbe Neto, apresentamos propostas
à secretária de Estado da Educação, Rose
Neubauer, visando a busca de solução para

reativação e modernização das bibliotecas
escolares, bem como com a Fundação para o
Desenvolvimento da Educação, onde apresen-
tamosproposta de diagnóstico das bibliotecas
escolares da rede pública do Estado.

Bibliotecas Públicas - Participamose convocamos
reuniões com o Secretário Nacional do Livro e
da Leitura do Ministério da Cultura e com a
coordenadora responsável pelo treinamento do
Programade Capacitação para Dinamizadores
de Biblioteca, além de reunião com os repre-

sentantes da Força Sindical, responsáveis pelo
FAT - Fundo de Amparo aos Trabalhadores.

Promovemos um debate sobre Bibliotecas Pú-
blicas: propostas de ação para a Secretaria Na-
cional do Livro e da Leitura /Ministério da
Cultura e aprovamos as propostas elaboradas
a pedido do CRB/8 pelas professoras:
Elisabeth Márcia Martucci e Maria HelenaTC.
Barros. As propostas foram enviadas ao CFB
para que fossem encaminhadas ao Secretário
Nacional do Livro e da Leitura.

Outros trabalhos

Continuamosa atualização do Repertório de
Unidades de Informação.
A participação nas reuniões da Câmara dos
Profissionais Registrados nos Conselhos e
Ordens do Estado de São Paulo, têm propor-
cionado troca de experiências e também per-
mitido divulgar a importância do bibliotecário
para outras categorias.
Participamos de vários eventos regionais e
nacionais da nossa área e de outras categorias.
Estivemos presentes em várias reuniões com
políticos, com objetivo de obtenção de me-
lhorias para a classe.
Tivemos umaarrecadação melhor, em virtude
dos acordos efetivados em outubro de 1999,
que permitiu que os profissionais fizessem
parcelamento dos débitos.
Finalmente,ressalto que as atividades executadas

durante o ano foram implementadas com a
colaboração da Diretoria, das Comissões,
Conselheirosefetivos e suplentes, Funcionários,
Parceirose Patrocinadores.

Regina Celi de Sousa
Presidente
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CRB marca presenea na Reuni急o da ABGRA/Argentina

O CRB18 esteve presente na 35a Reunion Nacional de

Bibliotec誼os’em Buenos Aires, na Argentina, que aCOnteCeu

de 16 a 19 de abril, e 〔eVe COmO tema “Las Bibliotecas, el

Ciudadano y el Derecho a la Informaci6n’’. A abertura,筒ta

POr Ana Maria Peruchena Zimmermann’PreSidente da

ABGRA, destacou que todos os profissionais da informa車o

Se enCOntram Vinculados as transformae6es que af永am a nova

sociedade do seculo 21.

O bibliotec誼o, entretantO, e quem deve ter maior cons-

Ciencia, que Se SuP6e seJam aS mudancas nas diferentes estru-

turas s6cio-eCOn∂micas, Para POder desenvoIver servicos e

Sistemas que permitam o acesso a informacao para um maior

n心mero de cidadをos.

Ttmos em nossas mわs uma drdua e di鯖cil tarefa, desenhar

no presente, SerVicos que permitam no futuro fomentar a

PartlCIPa車O, a lgualdade, a liberdade, O CreSCimento e o

desenvoIvimento do homem como tal, e dizer como pode ser

social.

John Berry; PreSidente da American Library Association

(AIA), abordou algumas ideias sobre liberdade e equidade no
acesso症nforma車o. Outros assuntos discutidos foram: COn-

S6rcio de bibliotecas, bibliotecas p品licas e populares, Sistema

legal nos EUA e na UniわEuropeia e Comunidade Europ錠,

direitos humanos, bibliotecas universit誼as’eSPeCializadas. Os

Anais com alguns trabalhos apresentados estわdisponiveis para

COnSulta no CRB/8, em disquete.

CONSELHO REGIONA」 DE BIB」音O丁ECONOM音A 8窒PEG音AO

RUA MARACAJU, 58 - C,N,PLJ,: 62,634,167伯OO「061

BALANeO FINANCEIRO DO EXERCfcIO DE 2000

RECEiTA

ORCAMENTARiA

RECEiTAS CORRENTES

RECEilAS DE

CONTRIBJIC6ES …………………. 371.693,81

RECEImS PAIRIMONIAiS ………… 17,194,94

RECEImS DE SERVICOS ………… 27.302,81

0JTRAS PECEllAS

CORRENTES …………………‥　172.135.75　588.327,31 588.327,31

EXTRAOReAMENTA剛A

DEVEDORES DA ENTIDADE …………………….　22,379,86

CONSIGNAC6ES 18.752,83

CREDORES DA ENTIDADE ………………………　167,934,08

ENTIDADES PJBLICAS CREDORAS ………‥　　76.458,24

DESPESAS DE PESSOALA PAGAR …………　15278750　438.312,51

SAしDOS DO EX輔CiCIO ANTERIOR　　　　　　　　　　　　70.993.66

重匝皿………………………‥∴…∴∴………"調……・・…… 1 ・007樹的

OReAMENTA剛A

DESPESA

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS COM CJSTEiO　　529.941 ,64

CONTRIBUIC6ES SOCIAIS.　1.17796　531.119,60

DESPESAS CAPllAL

INVESTIMENTOS

EX丁RAORCAM ENTA剛A

DEVEDORES DA ENTIDADE...…………..….

CONSELHO FEDERAL - CFB

CONSiGNAC6ES

CREDORES DA EN丁IDADE

EN丁IDADES PUBしICAS CREDORAS …..….

DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR.....….

18.856.50　549.976,10

22.378,37

5.858,64

1 8.764,74

166.618,30

81.687,78

152.787.50　448.095,33

SAしDOS DO EXERCiCIO SEGJiNTE ……………………………….　99.562,05

丁O鵬」

Obs・: A integra do Baianeo do exercfoio de 2000 esta na sede do CRB伯

1.097.633,48

REG/M CEL/ DE SOUSA AM VI≡RA DE ANDRADE JOILDE MENEGHESSO PRO囲幼

PPESIDENTE CRB 8宣- 2585　　　　　　7ESOUREIRA CPB 8合一1446　　　　　　　　　OT CPC ISPlO6.69烏/O-0
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Participação
 

CRB marca presença na Reunião da ABGRA/Argentina

O CRB/8 esteve presente na 35º Reunion Nacional de

Bibliotecários, em Buenos Aires, na Argentina, que aconteceu

de 16 a 19 de abril, e teve como tema “Las Bibliotecas, el
Ciudadano y el Derecho a la Información”. A abertura, feita

por Ana Maria Peruchena Zimmermann, presidente da
ABGRA,destacou que todos os profissionais da informação
se encontram vinculadosàs transformações que afetam a nova
sociedade do século 21.

O bibliotecário, entretanto, é quem deve ter maior cons-

ciência, que se supõe sejam as mudanças nas diferentes estru-

turas sócio-econômicas, para poder desenvolver serviços e
sistemas que permitam o acesso à informação para um maior

número de cidadãos.

Temos em nossas mãos uma árduae difícil tarefa, desenhar
no presente, serviços que permitam no futuro fomentar a
participação, a igualdade, a liberdade, o crescimento e o
desenvolvimento do homem comotal, e dizer como podeser
social.

John Berry, presidente da American Library Association
(ALA), abordou algumas idéias sobre liberdade e equidade no

acesso à informação. Outros assuntos discutidos foram: con-

sórcio de bibliotecas, bibliotecas públicas e populares, sistema
legal nos EUA e na União Européia e Comunidade Européia,
direitos humanos,bibliotecas universitárias, especializadas. Os
Anais com alguns trabalhos apresentadosestão disponíveis para
consulta no CRB/8, em disquete.

CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA 8º REGIÃO
RUA MARACAJU,58 - C.N.P.J.: 62.634.167/0001-61

BALANÇO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2000

ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS CORRENTES

RECEITAS DE
CONTRIBUIÇÕES....... 371.693,81

RECEITAS PATRIMONIAIS ........... 17.194,94

RECEITAS DE SERVIÇOS........... 27.302,81

OUTRAS RECEITAS
CORRENTES......... 17213575 588.327,31 588.327,31

EXTRAORÇAMENTARIA

DEVEDORES DA ENTIDADE........... 22.379,86

CONSIGNAÇÕES..........eee 18.752,83

CREDORES DAENTIDADE... 167.934,08

ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS.......... 76.458,24

DESPESAS DE PESSOALA PAGAR............ 152.787,50 438.312,51

SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR 70.993,66

 

ORÇAMENTÁRIA

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS COM CUSTEIO 529.941,64

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. 1.177,96 531.119,60

 

DESPESAS CAPITAL

  

INVESTIMENTOS..........istemeatermemes 18.856,50 549.976,10

EXTRAORÇAMENTARIA

DEVEDORES DA ENTIDADE ............. 22.378,37

CONSELHO FEDERAL- CFB........... 5.858,64

CONSIGNAÇÕES..........irem 18.764,74

CREDORES DA ENTIDADE........... 166.618,30

ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS......... 81.687,78

DESPESAS DE PESSOALA PAGAR.......... 152.787,50 448.095,33

SALDOS DO EXERCICIO SEGUINTE.......................... 99.562,05

Obs.: A íntegra do Balanço do exercício de 2000 está na sede do CRB/8

REGINA CELI DE SOUSA
PRESIDENTE CRB 8º - 2385

ANNA VERA DEANDRADE

TESOUREIRA CRB 8º - 1446
JOILDE MENEGHESSO PROVAZI

CT CRC 18P106.695/0-0

 

CRBo8

1/2001 iá



Processos

MOVIMENTO DA SECRETARIA

PI調esSus deferidus nas plen鉦as dos segl血直es dぬs:

1〃1〃2000, 16伯1化OOl, 1釧)u狐)1, 1310312001 e lα

04I200 1.

Inser呼O e Re如tro Provis6rio: DoIores Souza

Morales CRB-8/144/2000; Luciana Helena do

Nascimento CRB-8/148/2000; Regiane Yuri

Grosskopf Patuelo CRB-8/1 49/2側r); Rodrigo AIves

Pinto CRB-8/143/20co; Ana Ldeia Ramo§ de Olim

CRB-8/01 0/2001 ; Diana do Espirito Santo CRB-8/

009/200 1 ; Eliez6r Lino do§ Santos CRB-8仰5/200 1 ;

Juliana de Paula Rava§C軸o CRB-8/01 6/200 1 ; Luiz

Guilherme Ma血ns CRB-8/003/2001 ; Marcelo

Barbosa CRB-8個ol#00 1 ; Nat針ia Jingo T狐ara CRB-

8/032/2001 ; Ro§a Maria de Souza Martins CRB-8K) 1 1/

200 1 ; Ro§ane Rodigues de Barros CRB-8MW200 1 ;

Willane dos Santos Rorlrigue§ CRB-8/1 55/2(XX);AIla

Ldeia Moun Reis CRB-8/02 1 /200 1 ;Ana Paula Guedes

CRB-8/036/200 1 ; And竜as Leber CRB-8働2/200 1 ;

Arilda Aparecida Silva CRB-8/045/200 1 ; Cintia de

Souza Gome§ CRB-8仙/200 1 ; C山ene Do血ingues

CRB-8個6#00 1 ; Cristiane de Ilurde§ Sampieri CRB-

8/O19/2001 ; Elizabe血dos Santos Carvalho CRB-8/

03 1 /200 1 ; Emanuela FemandesArantes CRB-8/030/

2001 ; E血lene da Silva Ribeiro CRB-8ro5 1/2001 ;

Gi§ele Feneira de Brito CRB-8/035/2001 ; Gisele

Lopes Mello Feneira CRB-8ro43/2001 ; Gislaine

Cristina Candido CRB-8/025/2001 ; Janaina Lopes

CRB-8/029/200 1 ; Luc蝕aAparecida IJOpeS Cameiro

CRB-8/023/2001 ; Magda S田ei de L. Peres CRB-8/

026/2001 ; Maria Eduarda Santo§ Puga CRB-8/033/

200 1 ; Maria Pe血a da Silva Ohveira CRB-8ro22/200 1 ;

MariaTdeza de Lima CRB一親船t#001 ; Ma鵬Pedroso

de Oliveira CRB-8/027/200 1 ; Ncemia Braz Barros

CRB-8バ)20/200 1 ; Patrfoia Guidoni MaI℃Onde§ CRB-

8/1 30/2000; Raimunda Amorim Silva CRB-8/034/

2001 ; Re鏡naAparecida deA山eida CRB-8バ)3娩00 1 ;

Ales§andra Karyne Clemente de Souza CRB-8/056/

200 1 ;Anderson de Santana CRB-8Ml伍00 1 ; Cleonice

Aparecida de Souza CRB-8K)80/2001 ; Denise Pinheiro

Martin§ CRB-8仰8/200 1 ; Pjair Rodrigues de Souza

CRB-8/060/200 1 ; Elandio Robson feneira CRB-8/

053/2001 ; Eliane ColepicoIo CRB-8/055/2001 ;

Eli§ingela da Silva Herenio CRB-8/037/2001 ; EIoy

SundFeld Gindro CRB-8棚OO l ; Gi§elleAn血essa

Bueno CRB-8/059/2001 ; Gl各ucia Jeremia§ Rossi

CRB-8/092/200 1 ; Madalena Moniz GaI℃ia Franzon

CRB-8/0 1 4/200 1 ; MariaAparecida Espada Mendez

CRB-8ro 1 5/200 1 ; Milena PoIsine皿Rubi CRB-8仰2/

2001 ; PatrfoiaAn(脆ia Pae§ani Rossi CRB-8/06 1作OOl ;

Rosangela deAra句O Bueno CRB-8/067/200 1 ; T餌a

Izabel de Andrade CRB-8/01 3/2001 ; Val(虹a Souza

Castro CRB-8/0 1 2/200 1.

Re由§tro De血血ivo -And胎a Manhani Chorro CRB-

8働58; ClaudiaAra句o Martins CRB-8伯特7; Gl釦cia

ReginaVilas Boa§ CRB-8働53 ; Janalna Celoto GuerL

記ro CRB-8/6456; Janaina de Oliveira CRB-8/6452;

Rosiris Putini CRB-8/6459; Tdeza Cristina da Ma的

Oliveira CRB-8/645 1 ; Antonia JoanaVieira CRB-8/

6460; Maria do Sooorro Oliveira dos A巾OS CRB-8/

6304, Ldeia Hatsumi Sasaki CRB-8/6461 ; Daniel

Abrafb Pando CRB-8/6480; Juliana Catahna de O虹

Veira Mendonga CRB-8働83; Ju皿a Maria Del Nero

CRB-8働68; Marcos da Silva Gomes CRB-8/6491 ;

Mirte§Aparecida de Brito CRB-8働88; VEra Ldeia

Cabral Hemenegildo CRB-8/64 1 6

耽n垂心R唾同軸Ⅳ護轟0 -湖a M壷a S狐鵬

Femande§ CRB-8伯86伯8 ; Amanda Pedroso Garcia

CRB-8バ)23/2000; Ivanete da SilvaAbreu CRB-8伯24/

2(m; MacosAntonio de Lima CRB-8バ)36朋00; Ro-

bertoTndeu da Silva CRB-8伯37/98;Amanda Pedroso

Garcia CRB-8ro23/2on); Ivanete da SilvaAbreu CRB置

8伯24/2000; Mal℃OS Antonio de Lima CRB-8/036/

20co; Roberto嶋deu da Silva CRB-8伯37/98.

Reintegr辞o : Sonia Mari aAbrahめVbngine皿CRB -

8/3592;Adriana Bongiovani CRB-8竹522; Adelaide

Aparecida Fchandes LO§SO CRB -8β05 3 ; T餌aArce-

beⅢ CRB-8竹6 1 5; MariaTdeza Co巾ez CRB-8/ ;Ⅶrda

Lnian Lauande CRB-8/3365 ;

Site do CRB/8

鋤鞠機略櫛
Il物の●岬いきN`坤2〇〇〇ノブ○○l

Se桓be朋yか軸) A両肌8 db CRB七・

軸拘わの同朋b請の鴨かくねき網棚鋤簾酸 
劇場病odeAI和舶OC抑ゆめdbCo増ゆSdo 

胃軸富め 

どp種の七重鴫血重田S裏腹磐.l東)S甘月山b純情 

の関議的畦毎わき〃o備oMoFb脚のl膿0匁議題血筋寄oα養ン 

●.eゆくね●請側調の○リo錐ル畑む′ 

α雌Aα′農重基 

Q+em quiser saber
mais sobre a hist6ria

do CRB 8a Regifo,

conhecer sua diretoria

e ficar por dentro das

dltimas notfcias sobre

OS aSSuntOS Pertinen-

tes aos bibliotecdrios

tem agora um grande

aliado. O site do CRB

(ww耽crb8.or容.br) foi

totalmente reformu一

憲Iado e agora, mais

勘traz materias, artigos e notfcias atualizadas a.cada dia・ Quem acessar a home

page poderまfiner den血cias, aCeSSar links super-1ntereSSanteS, COnSultar a agenda

etc. Vale a pena conf料ir.

Cancelamento do Redstro: Ana Sue Couti血oAlves

de Campos CRB-8/5380; And重ea Ramela Falriano

Gongalves CRB - 8rs 1 87 ; AparecidaⅦderma Muner

CRB-8/2632; Edna Bordon CRB-8/352 1 ; Elisabete

AIca§Sa de Moraes CRB-8竹288; Eliza Moniwa CRB-

8/55 8 ; Irati Antonio CRB-8/300 1 ; MariaVictoria de

Menezes Camargo CRB-8/258; Sandra Cecflia Fi心za

CoIIca CRB-8/253 1 ; S師ia Regina Serra CRB-8rs404;

vera veiga de BaIroS CRB-8/1 368;veraYui CRB-8/

1 734; Claudia HelenaAn血ade Juliani - CRB-8竹773;

MariaAng61ica Gonealves Rodrigues CRB-8/3040;

Solange Cris血a RigoIo CRB -8/3774; Claudeti Marila

Ettnlri CRB-8/260 1 ; Maria das Dores do Na§Cimento

CRB-8竹365 ; Helena Olfmpia Hemann Cerqui血o

CRB-8/5663 ; Maria Cristina Maifei Guedes CRB-8/

5233; Maria Goreti Guedes da Silva; Emiko ThadaVha

CRB-8伯45 ; MariaTdesaAImeida Pina CRB-8β937;

Selene円reitas de Melo CRB-8/333 l.

AIdstamento: Lal正Iene Moreira CRB-8/5488; Anto-

nio Correa de Cas億O Fnho CRB-8/2682; Neun Dantas

deAIencar CRB-8β 1 46;冊eza C軸§血a氏neira D(証a

CRB-8/700; Andr6a Bastos Cameiro CRB-8/21 2 1 ;

Otoniel Correa da Silva CRB-8/5604; VIldirene de

Marcos Santos CRB-8/5835.

Tねnsfe血血prm o CRR依Jaciara Janu鉦o da Snva

CRB-8伯制; Regiva Helena de Castro CRB-8働65 ;

AIe§§andra Ca§ella Catanzaro CRB-8伯39 1 ; Marlene

da Conce頓o Ferreira CRB-8/6208; Cristina Maria

Carvalho Pereira CRB-8/6463 ; Lia Mara de S. Ho書dorf

CRB-8/6486; Eliane Lemos Pedro Santana CRB-8/

65(M; M6nica de Oliveira CRB-8働89; Berenice Go-

mes da Silva CRB-8/65 10; Cleudenice Machado

PoIvoa CRB-8/6509.

¶楓usfer6ncia para outro CRB: Nancy Marconde§

珊eiro CRB-8胤30 para CRB-6a Regiao; S餌a M.

M. Pires CRB-8伯1 58 para CRB-2a Regiao; Regina

Moreni Bueno CRB-8伯57/2000 para CRBザRe軸O.

A鵬血a辞0: AdelndeAparecida氏mandes LO§so CRB-

8β053.

Altera辞o Contratua書: Q†甲RO ELEMENTOS

CONSUIT E n肝ORMACAO S/C ITh. CRB-8/

3(肌)1.

Cancd糾nento POr紬ecinento: O血pia Martins山一

nhani CRB-8/1 70l.

Iuscri辞O e Regiv de Empr閥: i時cSerNet Con§ul-

toria, Assessoria e Representap6es Ltda. CRB-8/

300.(嶋1.

Co血unicad0
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Processos.

MOVIMENTO DA SECRETARIA
Processos deferidos nas plenárias dos seguintes dias:
12/12/2000, 16/01/2001, 13/02/2001, 13/03/2001e 10/

04/2001.

Inscrição e Registro Provisório: Dolores Souza

Morales CRB-8/144/2000; Luciana Helena do
Nascimento CRB-8/148/2000; Regiane Yuri
Grosskopf Pajuelo CRB-8/149/2000; RodrigoAlves

Pinto CRB-8/143/2000; Ana Lúcia Ramos de Olim

CRB-8/010/2001; Diana do Espírito Santo CRB-8/
009/2001; EliezérLírio dos Santos CRB-8/005/2001;

Juliana de Paula Ravaschio CRB-8/016/2001; Luiz
Guilherme Martins CRB-8/003/2001; Marcelo

Barbosa CRB-8/001/2001; Natália Jingo TaharaCRB-

8/032/2001; Rosa Mariade SouzaMartins CRB-8/011/
2001; Rosane Rodrigues de Barros CRB-8/004/2001;

Willame dos Santos Rodrigues CRB-8/155/2000;Ana

Lúcia Moura ReisCRB-8/021/2001;Ana PaulaGuedes
CRB-8/036/2001;Andréas Leber CRB-8/042/2001;

Arilda Aparecida Silva CRB-8/045/2001; Cíntia de

Souza Gomes CRB-8/044/2001; Cirlene Domingues
CRB-8/046/2001; Cristiane de Lourdes Sampieri CRB-
8/019/2001; Elizabeth dos Santos Carvalho CRB-8/

031/2001; Emanuela FernandesArantes CRB-8/030/
2001; Emilene da Silva Ribeiro CRB-8/051/2001;

Gisele Ferreira de Brito CRB-8/035/2001; Gisele
Lopes Mello Ferreira CRB-8/043/2001; Gislaine

Cristina Candido CRB-8/025/2001; Janaína Lopes

CRB-8/029/2001; LucéliaAparecida Lopes Carneiro

CRB-8/023/2001; MagdaShirlei de L. Peres CRB-8/
026/2001; Maria Eduarda Santos Puga CRB-8/033/
2001; Maria Penhada Silva Oliveira CRB-8/022/2001;

MariaTerezade LimaCRB-8/024/2001; MauraPedroso

de Oliveira CRB-8/027/2001; Noemia Braz Barros
CRB-8/020/2001; Patrícia Guidoni Marcondes CRB-

8/130/2000; Raimunda Amorim Silva CRB-8/034/

2001; ReginaAparecida deAlmeidaCRB-8/039/2001;
Alessandra Karyne Clemente de Souza CRB-8/056/

2001;Anderson de SantanaCRB-8/041/2001; Cleonice

Aparecida de SouzaCRB-8/080/2001; Denise Pinheiro

Martins CRB-8/048/2001; Djair Rodrigues de Souza

CRB-8/060/2001; Elandio Robson Ferreira CRB-8/
053/2001; Eliane Colepicolo CRB-8/055/2001;

Elisângela da Silva Herênio CRB-8/037/2001; Eloy
SundFeld Gindro CRB-8/040/2001; GiselleAndressa

Bueno CRB-8/059/2001; Gláucia Jeremias Rossi
CRB-8/092/2001; Madalena Moniz Garcia Franzon

CRB-8/014/2001; MariaAparecida Espada Mendez

CRB-8/015/2001; Milena Polsinelli Rubi CRB-8/002/

2001; PatríciaAndréia Paesani Rossi CRB-8/061/2001;
Rosangela deAraújo Bueno CRB-8/067/2001;Tânia

Izabel de Andrade CRB-8/013/2001; Valdira Souza

Castro CRB-8/012/2001.

Registro Definitivo -Andréia Manhani Chorro CRB-

8/6458; ClaudiaAraújo Martins CRB-8/6457; Gláucia
ReginaVilas Boas CRB-8/6453; Janaina Celoto Guer-

rero CRB-8/6456; Janaina de Oliveira CRB-8/6452;

Rosiris Putini CRB-8/6459;Tereza Cristina da Matta

Oliveira CRB-8/6451;Antonia JoanaVieira CRB-8/
6460; Maria do Socorro Oliveira dos Anjos CRB-8/

6304, Lúcia Hatsumi Sasaki CRB-8/6461; Daniel
Abraão Pando CRB-8/6480; Juliana Catarina de Oli-

veira Mendonça CRB-8/6483;Juliana Maria Del Nero

CRB-8/6468: Marcosda Silva Gomes CRB-8/6491;
MirtesAparecida de Brito CRB-8/6488; Vera Lúcia

Cabral Hermenegildo CRB-8/6416

RenovaçãodoRegistro Provisório -YedaMaria Santos
Fernandes CRB-8/086/98; Amanda Pedroso Garcia

CRB-8/023/2000;Ivanete da SilvaAbreu CRB-8/024/

2000; MarcosAntonio de LimaCRB-8/036/2000; Ro-
bertoTadeu da Silva CRB-8/037/98;Amanda Pedroso

GarciaCRB-8/023/2000;Ivanete da SilvaAbreu CRB-

8/024/2000; Marcos Antonio de Lima CRB-8/036/

2000; RobertoTadeu da Silva CRB-8/037/98.

Reintegração: Sonia MariaAbrahãoVerginelli CRB-

8/3592;Adriana Bongiovani CRB-8/4522:Adelaide

Aparecida Fernandes Losso CRB-8/3053;TâniaArce-
belli CRB-8/4615; MariaTereza Cortez CRB-8/;Vanda

Lílian Lauande CRB-8/3365;
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Cancelamento do Registro: Ana Sue CoutinhoAlves

de Campos CRB-8/5380; Andréa Ramela Fabiano
Gonçalves CRB-8/5187;AparecidaValderrama Muller

CRB-8/2632; Edna Bordon CRB-8/3521; Elisabete
Alcassa de Moraes CRB-8/4288; Eliza MoniwaCRB-

8/558; Irati Antonio CRB-8/3001; MariaVictoria de
Menezes Camargo CRB-8/258; Sandra Cecília Fiúza

CorreaCRB-8/2531; Silvia Regina Serra CRB-8/5404;
VeraVeiga de Barros CRB-8/1368;VeraYui CRB-8/

1734; Claudia HelenaAndrade Juliani -CRB-8/4773;
MariaAngélica Gonçalves Rodrigues CRB-8/3040;
Solange Cristina Rigolo CRB-8/3774; Claudeti Marila
Ettruri CRB-8/2601; Maria das Dores do Nascimento

CRB-8/4365; Helena Olímpia Hermann Cerquinho
CRB-8/5663; Maria Cristina Maffei Guedes CRB-8/

5233; Maria Goreti Guedesda Silva; EmikoTeradaVaz
CRB-8/945; MariaTeresaAlmeida Pina CRB-8/3937;

Selene Freitas de Melo CRB-8/3331.

Afastamento: Laurilene MoreiraCRB-8/5488; Anto-

nio Correade Castro Filho CRB-8/2682; Neuza Dantas
deAlencarCRB-8/5146;Tereza Christina Ferreira Dória

CRB-8/700; Andréa Bastos Carneiro CRB-8/2121;

Otoniel Correa da Silva CRB-8/5604; Valdirene de

MarcosSantos CRB-8/5835.

Transferência para o CRB/8:Jaciara Januário da Silva

CRB-8/6464; Regina Helena de Castro CRB-8/6465;

Alessandra Casella Catanzaro CRB-8/6391; Marlene
da Conceição Ferreira CRB-8/6208; Cristina Maria

Carvalho Pereira CRB-8/6463; Lia Marade S. Holdorf
CRB-8/6486; Eliane Lemos Pedro Santana CRB-8/

6504; Mônica de OliveiraCRB-8/6489; Berenice Go-

mes da Silva CRB-8/6510; Cleudenice Machado

Polvoa CRB-8/6509.

Transferência para outro CRB:Nancy Marcondes
Pinheiro CRB-8/6130 para CRB-6' Região; Sônia M.

M.Pires CRB-8/6158 para CRB-2º Região; Regina
Moretti Bueno CRB-8/057/2000 para CRB-9º Região.

Averbação: AdelaideAparecida Fernandes LossoCRB-

8/3053.

Alteração Contratual: QUATRO ELEMENTOS

CONSULT. E INFORMAÇÃOS/C LTDA. CRB-8/
300001.

Cancelamento porfalecimento: Olímpia Martins Lu-

nhani CRB-8/1701.

Inscrição e Registro de Empresa: TecSerNetConsul-
toria, Assessoria e Representações Ltda. CRB-8/

300.041.
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