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REVISTA BRASILEIRA DE Fiscalização resulta

EDOCUMENTAÇÃO em criação de cargos
E MENtACA no Interior

Nova Série - Vol. 1-Nº1 - 1ºSem. 1999 ai
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COMUNICAÇÃO . EA ;
Editorial EDUCAÇÃO por meio de depósitos na Caixa

EMT dmaçaoRa Econômica Federal e não se

Página 2 EUR identificaram. Quem procedeu

dsGAEA dessa forma deve enviar ao

Pá“=f 3 CRB-8, com urgência, cópia do

Federação Brasileira de Associações de Bibliotecários, Cientistas da + comprovante de depósito,

Informação e Instituições i p
Co-edição com Conselhos Regionais de Biblioteconomia juntamente com seus dados

pessoais, para que a situação

seja regularizada.

   
Atualização: repertório de unidades

Estamos atualizando os endereços a fim de criar um canal rápido de discussão
por: e-mail e um repertório de unidades de informação; Participe desta iniciativa

enviando o formulário encartado nesta edição com a maior brevidade possível:
O prazo final é 20 de setembro;
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Nos encontros com os Conse-

1hos Regionais de Biblioteconomia,

um ponto destacado e a impor亡会ncia

do investimento na fiscalizacao pre-

ventiva, un nOVO COnCeito de valori-

za申o da atividade bibliotedria.

Nesse sentido, eStamOS enCami-

nhando a Revista Brasileira de Bi-

blioteconomia e Documenta車o,

elaborada em co-edi6aO COm OS

CRB - 9a e lOa Regi6es e com a

FEBAB (Federacao Brasileira de

Bibliotecdrios) , marCando uma no-

va propositura desta gestわ. Salien-

tamos que, COm eSSa decisあ, eSta-

remos suprimindo uma edi辞o de

um dos ndmeros programados pa-

ra este ano do nosso Boletim.

A chave da sobrevivencia profis-

Sional e a atualizaeao contfnua.

DesenvoIvendo suas ap6es com esta

finalidade, O CRB-8 continua inves-

tindo em cursos, Semindrios e pa-

lestras. Estamos ampliando o ndme-

ro de fiscais com a contrata車o de

mais dois bibliotecdrios, eSCOlhidos

via processo seletivo.

Destacamos tamb6m a reuni肴o

PrOmOVida no Instituto FIorestan

Femandes com o objetivo de levan-

tar sugest6es para a gestfb de polftica

Cultural voltadas paras as bibliotecas

Pdblicas na cidade de Sfb Paulo・

O Conselho sugere aos biblio-

tecdrios residentes em outros muni-

CIPIOS que Se Organizem e discutam

PrOPOStaS de polftica cultural para

serem encaminhadas aos candidatos a

Pre筒tura de sua cidade.

Ressaltamos tanbem o apoio dado

aos estudantes de biblioteconomia,

estimulando a formacao de novas

lideraneas em nossa drea.

Ttmos participado ativamente de

reuni6es com o Secretdrio Nacional

do Livro e da Biblioteca, do MINC,

visando inserir o bibliotecdrio nas bi-

bliotecas p品licas de cada munlCIPIO.

物a αhあ助郷
Presidente
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Nos encontros com os Conse-

lhos Regionais de Biblioteconomia,
um ponto destacadoé a importância

do investimentonafiscalização pre-
ventiva, um novo conceito de valori-

zação daatividade bibliotecária.

Nesse sentido, estamos encami-

nhando a Revista Brasileira de Bi-

blioteconomia e Documentação,

elaborada em co-edição com os

CRB - 92 e 102 Regiões e com a

FEBAB (Federação Brasileira de

Bibliotecários), marcando uma no-

va propositura desta gestão. Salien-

tamos que, com essa decisão, esta-

remos suprimindo uma edição de
um dos números programados pa-

ra este ano do nosso Boletim.

A chave da sobrevivência profis-
sional é a atualização contínua.

Desenvolvendo suas ações com esta

  

finalidade, o CRB-8 continua inves-
tindo em cursos, seminários e pa-
lestras. Estamos ampliando o núme-
ro de fiscais com a contratação de

mais dois bibliotecários, escolhidos

via processo seletivo.
Destacamos também a reunião

promovida no Instituto Florestan

PSALITAIRA

TEMPOS MALUCOS EXIGEM

PROFISSIONAIS ADAPTÁVEIS
Fernandes com o objetivo de levan-
tar sugestões para a gestão de política
cultural voltadas paras as bibliotecas
públicas na cidade de São Paulo.
O Conselho sugere aos biblio-

tecários residentes em outros muni-

cípios que se organizem e discutam
propostas de política cultural para
serem encaminhadas aos candidatos à
prefeitura de sua cidade.

Ressaltamos também o apoiodado
aos estudantes de biblioteconomia,

estimulando a formação de novas
lideranças em nossa área.

Temosparticipado ativamente de
reuniões com o Secretário Nacional
do Livro e da Biblioteca, do MINC,
visando inserir o bibliotecário nas bi-
bliotecas públicas de cada município.

Regina Celi de Sousa
Presidente
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T6cn土cos em B土bl土o七econom土a: C土rcular

d土str土bu王da pelo CRB/8 esclarece s土tuagao
′ヽ′

O Conselho Regional de Bibliote-

COnOmia 8a regifb vem esclarecer aos inte-

ressados que solicitaram inscri辞o como

Tdenicos em Biblioteconomia o segulnte:

Desde a publica申o da Resolucao no

440/97, que disp6s sobre o exercfcio das

atividades de Tecnico em Biblioteconomia,

OS Conselhos Regionais passaram a questio一

nar o Conse皿o Federal de Biblioteconomia

(CFB) sobre a legalidade de criapao da pro-

fissわdosTdenicos por meio de Resoluc6es.

Com a publicacfo das Resoluc6es 455

e 456/98, OS CRBs foram obrigados a

atender as exig台ncias desses atos, iniciando

as inscric6es dos Tecnicos em Biblioteco-

nomia, aPeSar de continuar questionando

POLITiCA CUITURAL PARA

AS BIBL看O丁ECAS PUBLICAS

DA CIDADE DE SAO PAU」O

Com a participacao de 32 bibliotecdrios, O CRB-8 realizou um

encontro que teve por objetivo colher sugest6es que possam subsidiar

gestores p品licos na formula車o de polfticas suprapartid誼as, VOltadas ao

CreSCimento e desenvoIvimento da rede municipal de bibliotecas p品licas

da cidade de SわPaulo. O evento ocorreu dia 25/07, nO Instituto FIorestan

Femandes, na CaPital paulista・ O Instituto desenvoIve um trabalho de

analise e reflexao sobre polfticas p品licas com todos os segmentos

representativos da sociedade civil・ Os partlCIPanteS decidiran formar uma

COmissわque se encarregarまde sistematizar as propostas e encaminh祖as

ao Instituto e, POSteriormente, aOS geStOreS P品licos.

Dos resultados iniciais obtidos no encontro, e importante manif義tar

OS agradecimentos e participacao da comunidade profissional e a expectativa

de que as propostas se tomem realidade em prol da sociedade pa山stana.

POR丁O ALEGRE

Data: 24 a 30/09/00.

Evento: XIX Congresso Brasileiro de Biblioteconomia e

Documentaeわ, III Congresso Latino Americano de Biblioteconomia

e Documenta車o e VII Encontro Nacional de Infomac6es e

Documenta車o Juridica.

Local: Cen〔rO de Eventos da PUCRS - Porto AlegreIRS.

Informac6es adicionais: (051) 231-3000 ou pelo e-mail:

capacita@capacita.com.br. A MG hrismo estまof料ecendo um pacote

aos profissionais interessados em partlCIPar do evento. Informae6es

Ttlefone: (Oll) 3361-8188 - Sfb Paulo - SP

SÅ0脇IULO

Da岨: 07 a lOI12100.

Evento: IⅡ Encontro Regional dos Estudantes de Biblioteconomia

e Documentacao Sudeste/Centro-Oeste.

Ttma: “Informacfo: nOVaS PerS-PeCtivas".

Local: USP/Escola de Comunicac6es e Artes/SP

Informap6es adicionais: Andrea, tels.: (01 1) 38 1 8-4076, 38 1 8-4 1 07

0u Pelo e-m州毎@usp・山.

a legalidade das

meSmaS JuntO aO

CFB.

No dia 2う.03.

2000, OS Con-

Selhos Regionais

de Bibliotecono_

mla reunlram-Se

em Brasflia e en_

caminharam no_

vamente ao CFB

documentacfb solicitando que a lla

Gestあse posicionasse sobre o assunto.

Os CRBs e seus consultores juridicos

entendem que o CFB, 6rgfo normalizador

e hierarqulCamente COm POder de exlgl-

bilidade de cumprlmentO de suas normas,

deva proceder com todos os atos necessま一

rios a fim de que, atraVeS de proJetO de

lei, a PrOfissfb possa ser regulamentada.

Nfb podendo precisar o tempo neces-

Sdrio para que essas medidas sqam toma-

das, eSPeramOS COntar COm a COmPreenSわ

de todos os inscritos atdrecebermos posi-

Cionamento definitivo da nova gestfo do

Conselho Federal de Biblioteconomia.

Sfo Paulo, 07 de julho de 2000.

物aのみ助郷
Presidente CRB/8

錨B rev9ga

resolugoe§

O Conse肌o FさくfeIaI (te

BめIめteconomfa publ細ouJ

d由l棚OOO, a鳩-VOga鈎Oくねs

膚esoIu96es 45唇e 456, que di?p6em

SOb鳩o ngis〃o des Tさcnibos em

Bめ〃ofeconomfa. Salfenねmos que o

CFB es袴eねborancfo um p岬停めde

各menda a Lei ng g.67fty r応andb a

〃egufamenね鈎o佃pIO凧es舌oJ que

Se府discu伽COmめdbs os

m書eI℃SSadbs. Pedi加os aos

pno俺Sfona応que so〃Ciね帽m

加sc〃錆O neS書eくわnse仇o que

g哩伽ぬm o面eI)向g従s sabre os

novos procedimen噴que sel舌b

env由dbs por創rou偽嶋
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Técnicos em Biblioteconomia: Circular

distribuída pelo CRB/8 esclarece situação

O Conselho Regional de Bibliote-

conomia 8º região vem esclarecer aosinte-

ressados que solicitaram inscrição como

Técnicos em Biblioteconomia o seguinte:

Desde a publicação da Resolução nº
440/97, que dispôs sobre o exercício das

atividades de Técnico em Biblioteconomia,

os Conselhos Regionais passaram a questio-

nar o Conselho Federal de Biblioteconomia

(CFB) sobre a legalidade de criação da pro-

fissão dosTécnicos por meio de Resoluções.

Com a publicação das Resoluções 455

e 456/98, os CRBs foram obrigados a

atender as exigências desses atos, iniciando

as inscrições dos Técnicos em Biblioteco-

nomia, apesar de continuar questionando

  

POLÍTICA CULTURAL PARA
AS BIBLIOTECAS PUBLICAS
DA CIDADE DE SAO PAULO

Com a participação de 32 bibliotecários, o CRB-8 realizou um

encontro que teve por objetivo colher sugestões que possam subsidiar

gestores públicos na formulação de políticas suprapartidárias, voltadas ao

crescimento e desenvolvimento da rede municipal de bibliotecas públicas

dacidade de São Paulo. O evento ocorreu dia 25/07, no Instituto Florestan

Fernandes, na capital paulista. O Instituto desenvolve um trabalho de

análise e reflexão sobre políticas públicas com todos os segmentos

representativos da sociedade civil. Os participantes decidiram formar uma

comissão que se encarregará de sistematizar as propostas e encaminhá-las

ao Institutoe, posteriormente, aos gestores públicos.

Dosresultados iniciais obtidos no encontro, é importante manifestar

os agradecimentose participação da comunidade profissional e a expectativa

de que as propostas se tornem realidade em prol da sociedade paulistana.
 
 

 

PORTO ALEGRE

Data: 24 a 30/09/00.

Evento: XIX Congresso Brasileiro de Biblioteconomia e
Documentação,II Congresso Latino Americano de Biblioteconomia
e Documentação e VII Encontro Nacional de Informações e
Documentação Jurídica.
Local: Centro de Eventos da PUCRS — Porto Alegre/RS.
Informações adicionais: (051) 231-3000 ou pelo e-mail:
capacitacapacita.com.br. A MGTurismoestá oferecendo um pacote
aos profissionais interessados em participar do evento. Informações
Telefone: (011) 3361-8188 — São Paulo - SP

SÃO PAULO

Data: 07 a 10/12/00.
Evento: III Encontro Regional dos Estudantes de Biblioteconomia
e Documentação Sudeste/Centro-Oeste.

Tema: “Informação: novas pers-pectivas”.
Local: USP/Escola de Comunicações e Artes/SP.
Informações adicionais: Andréa, tels.: (011) 3818-4076, 3818-4107

ou pelo e-mail fsCusp.br.

a legalidade das

mesmas junto ao

CFB.

No dia 25.03.

2000, os Con-

selhos Regionais

de Bibliotecono-

mia reuniram-se

em Brasília e en-

caminharam no-

vamente ao CEB

documentação solicitando que a 11º

Gestão se posicionasse sobre o assunto.

Os CRBse seus consultores jurídicos

entendem que o CEB,órgão normalizador

e hierarquicamente com poder de exigi-

bilidade de cumprimento de suas normas,

deva proceder com todos os atos necessá-

rios a fim de que, através de projeto de

lei, a profissão possa ser regulamentada.

Não podendoprecisar o tempo neces-

sário para que essas medidas sejam toma-

das, esperamos contar com a compreensão
de todos os inscritos até recebermosposi-

cionamento definitivo da nova gestão do

Conselho Federal de Biblioteconomia.

São Paulo, 07 de julho de 2000.

Regina Celi de Sousa

Presidente CRB/8

CFB revoga
resoluções

O Conselho Federal de
Biblioteconomia publicou,

dia 17/08/2000, a re-vogação das

Resoluções 455 e 456, que dispõem
sobre o registro dos Técnicos em

Biblioteconomia. Salientamos que o

CFB está elaborando um projeto de
Emenda à Lei nº 9.674/98, visando a

regulamentação da profissão, que
será discutido com todos os
interessados. Pedimos aos

profissionais que solicitaram

inscrição neste Conselho que

aguardem orientações sobre os
novos procedimentos, que serão

enviados por Circular.
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Técnicos em Biblioteconomia: Circular

distribuída pelo CRB/8 esclarece situação

O Conselho Regional de Bibliote-

conomia 8º região vem esclarecer aosinte-

ressados que solicitaram inscrição como

Técnicos em Biblioteconomia o seguinte:

Desde a publicação da Resolução nº
440/97, que dispôs sobre o exercício das

atividades de Técnico em Biblioteconomia,

os Conselhos Regionais passaram a questio-

nar o Conselho Federal de Biblioteconomia

(CFB) sobre a legalidade de criação da pro-

fissão dosTécnicos por meio de Resoluções.

Com a publicação das Resoluções 455

e 456/98, os CRBs foram obrigados a

atender as exigências desses atos, iniciando

as inscrições dos Técnicos em Biblioteco-

nomia, apesar de continuar questionando

  

POLÍTICA CULTURAL PARA
AS BIBLIOTECAS PUBLICAS
DA CIDADE DE SAO PAULO

Com a participação de 32 bibliotecários, o CRB-8 realizou um

encontro que teve por objetivo colher sugestões que possam subsidiar

gestores públicos na formulação de políticas suprapartidárias, voltadas ao

crescimento e desenvolvimento da rede municipal de bibliotecas públicas

dacidade de São Paulo. O evento ocorreu dia 25/07, no Instituto Florestan

Fernandes, na capital paulista. O Instituto desenvolve um trabalho de

análise e reflexão sobre políticas públicas com todos os segmentos

representativos da sociedade civil. Os participantes decidiram formar uma

comissão que se encarregará de sistematizar as propostas e encaminhá-las

ao Institutoe, posteriormente, aos gestores públicos.

Dosresultados iniciais obtidos no encontro, é importante manifestar

os agradecimentose participação da comunidade profissional e a expectativa

de que as propostas se tornem realidade em prol da sociedade paulistana.
 
 

 

PORTO ALEGRE

Data: 24 a 30/09/00.

Evento: XIX Congresso Brasileiro de Biblioteconomia e
Documentação,II Congresso Latino Americano de Biblioteconomia
e Documentação e VII Encontro Nacional de Informações e
Documentação Jurídica.
Local: Centro de Eventos da PUCRS — Porto Alegre/RS.
Informações adicionais: (051) 231-3000 ou pelo e-mail:
capacitacapacita.com.br. A MGTurismoestá oferecendo um pacote
aos profissionais interessados em participar do evento. Informações
Telefone: (011) 3361-8188 — São Paulo - SP

SÃO PAULO

Data: 07 a 10/12/00.
Evento: III Encontro Regional dos Estudantes de Biblioteconomia
e Documentação Sudeste/Centro-Oeste.

Tema: “Informação: novas pers-pectivas”.
Local: USP/Escola de Comunicações e Artes/SP.
Informações adicionais: Andréa, tels.: (011) 3818-4076, 3818-4107

ou pelo e-mail fsCusp.br.

a legalidade das

mesmas junto ao

CFB.

No dia 25.03.

2000, os Con-

selhos Regionais

de Bibliotecono-

mia reuniram-se

em Brasília e en-

caminharam no-

vamente ao CEB

documentação solicitando que a 11º

Gestão se posicionasse sobre o assunto.

Os CRBse seus consultores jurídicos

entendem que o CEB,órgão normalizador

e hierarquicamente com poder de exigi-

bilidade de cumprimento de suas normas,

deva proceder com todos os atos necessá-

rios a fim de que, através de projeto de

lei, a profissão possa ser regulamentada.

Não podendoprecisar o tempo neces-

sário para que essas medidas sejam toma-

das, esperamos contar com a compreensão
de todos os inscritos até recebermosposi-

cionamento definitivo da nova gestão do

Conselho Federal de Biblioteconomia.

São Paulo, 07 de julho de 2000.

Regina Celi de Sousa

Presidente CRB/8

CFB revoga
resoluções

O Conselho Federal de
Biblioteconomia publicou,

dia 17/08/2000, a re-vogação das

Resoluções 455 e 456, que dispõem
sobre o registro dos Técnicos em

Biblioteconomia. Salientamos que o

CFB está elaborando um projeto de
Emenda à Lei nº 9.674/98, visando a

regulamentação da profissão, que
será discutido com todos os
interessados. Pedimos aos

profissionais que solicitaram

inscrição neste Conselho que

aguardem orientações sobre os
novos procedimentos, que serão

enviados por Circular.
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11U血a Bibl呈oteca e血

cada mu血ic壬PIO,,: breve relato

Femando Modesto*

DesenvoIve-Se nO Pafs um projeto de

POliticas pdblicas envoIvendo Bibliotecas

Pthlicas. A implementa申o desse proJetO

tem causado manifestap6es de 6rgfos de

representacao bibliotec誼a que, aOS POu-

COS, tOmam COnhecimento das propostas

contidas no seu texto.

Na lei調ra do proJetO “Uma Biblioteca

em Cada Municfpio’’, Observa-Se a inten辞o

do crescimento da rede atual de bibliotecas

P品licas, a fim de estim山ar a forma申O de

leitores como uma condicfo bdsica de exer-

Cfoio da cidadania. Para a ooncrethacfo deste

Objetivo, O Ministerio da C山tura cita como

ParCeiros a Fundacao Biblioteca Nacional,
os Sistemas Estaduais e Nacional de Biblio-

tecas, Prefeituras, Govemos Estaduais, alem

do Minist誼o da Educacao e do Desporto.

Para obter maiores informac6es sobre

O Projeto pode-Se eSCreVer Para a Secretaria

de Iわlftica C山tural do Ministerio da Cul一

皿ra, localizada na Esplanada dos Minis-

tdrios, Bl. B, Sala 320, CEP: 70068-900 -

Brasflia/DF ou enviar um E-mail para

SPa@minc・fIOV・br ou spccgpc@minc.

gQ立堂. O Website do ministerio e型

WWWminc.gov.br.

No bojo do proJetO existem alguns pro-

granas’COmO: a Selecfo de acervo realizada

POr uma COmissわde especialistas biblio-

tecdrios escolhidos pela Secretaria em con-

v台nio com a Universidade de Brasflia e o

Curso de Capacitacfo para DinamlZaeaO e

Uso da Biblioteca Pthlica, Objetivando ca-

PaCitar pessoas da comunidade (leigos)

Para O exerCfcio das func6es de respons名veis

dinamizadores das bibliotecas pdblicas

municipais criadas.

Esse programa de capacitacfo, fu for-

malizado via conv全nio de cooperacao e

intercambio celebrado entre a Secretaria do

Livro e da Leitura do Ministerio da C山一

tura, Forca Sindical e pelo Departamento

de Ciencia da InformacわUniversidade de

Brasflia e deveria ainda contar com a assi-

natura do Conselho Federal de Bibliote-

conomia. Foi referendado no dia 14/06,

durante o Seminまrio de lancamento do

Curso e da capacita亨fo de tutores (Coor-

denadores dos Sistemas Estaduais de Bi-

bliotecas P心blicas e Assistentes oontratados)

Para O gerenCiamento dos trabalhos. O
evento realizou-Se na Sede da Forca

Sindical, localizada na capital paulista.

A nova gestfo do CFB, reCem-emPOS-

Sada, nfo tinha conhecimento do programa

ou dos detalhes do convenio. Alem disso,

recebeu manifestacfo do Conselhos Regio-

nais, que tambem desconheciam os deta-

1hes do proJetO e do conv台nio.

Desconhecendo a real finalidade do

PrOgrama de capacitacao e analisando a

documenta辞O eXistente nos arqulVOS do

CFB, SOmada a escassa informa申o obtida

extemamente a respeito do assunto - e tudo

em menos de uma semana de gestfb一, a

nova equipe do Conselho Federal achou

POr bem circular informac6es reunidas

entre os seus Conselheiros e Conselhos

Regionais, Visando colher oplnlOeS SObre

OS documentos e a participa辞o do CFB

na assinatura do convenio. Ap6s posicio-

namento pela nfo assinatura, decorrente

de quest6es nfb per筒tamente esclarecidas

no programa abrangido pelo convenio de

bibliotec誼os registrados nos respec-

tivos Conselhos Regionais.

- Nfb ha previsわde, Pelo menos,

uma coordena辞o regional realizada

POr bibliotecdrio junto aos leigos,

auxiliares de bibliotecas (ex.: um bi-

bliotecdrio coordenador para tantas

bibliotecas com leigos capacitados) ,

jまque o ndmero insuficiente de

bibliotecdrios nfo pode ser justifica-

tiva para permitir-Se leigos em fun-

車o de bibliotec誼os.

Assim, em audiencia na Secretaria do

Livro e da Leitura, a importancia do papel

do bibliotecdrio dentro do proJetO foi sa-

1ientada pelo pr6prio Secret誼o. Na sua

anまIise, a longo prazo, haveria um cresci-

mento da procura pelos cursos de Biblio-

teconomia e, COnSeqdentemente, uma

ampliacao do mercado de trabalho. Po-

rem, nfo se visualizou no texto do proJetO

tal expectativa enunciada pelo Secretdrio.

互わやO脇嬢嬬kmbmr que o Cb%5幼0肱ml

ゐ悌b易虎仰のOmあ∫d飲めpor〆r誓ゐum

ki彫mlゐr撃ukme脇碑銘O p堆め%al

COOPera車O e do entendimento, naquele

momento, da exist全ncia de conflitos com

a legislacao bibliotecdria, gerOu-Se CertO

temor em rela辞o aos possiveis impactos

SObre a irea profissional.

Os pontos levantados foram apresen-

tados em documento enviado ao Secretdrio

do Livro e da Leitura, justificando a nfb

Participa和do CFB na assinatura do refe-

rido conv全nio de capacitapao. AIguns dos

POntOS COmentados:
一A observacao de que o programa

Previa a capacita車o de leigos nas

bibliotecas pdblicas, Sem menCionar;

em qualquer espaco, a PreVisfb

especffica da coordenacao, em Ca-

rまter permanente, de um biblio-

tecまri o.

- As func6es dos leigos na gestfo e ad-

ministra申O de bibliotecas, COnflitou

COm a lei que e clara no sentido de

que as atividades sfo prlVatlVaS dos

A 12a gestわdo CFB, face as car全ncias de

informap6es e reflex6es sobre a amplitude

do proJetO, OPtOu POr aguardar o posicio-

namento de suas instituic6es. Os Con-

Selhos Regionais, neSte Sentido, PromO-

veram discussoes JuntO is instituie6es de

representa申O (Associac6es, Sindicatos e

Escolas de Biblioteconomia) e, da mesma

forma, COlheram sugest6es e analises a

Serem aValiadas no diまIogo com a Secre-

taria do Livro e da Leitura.

E importante relembrar que o Con-

selho Federal de Biblioteconomia s6 existe

POr forca de uma lei federal de regulamen-

tacao profissional・ Basicamente’a legisla-

cao lhe incumbe de uma postura de defe§a

e valorizacao do espaeo bibliotecdrio. A

norma em vlgOr nfo permite mudancas

nesta postura, Sem que Seja alterada legal-

mente・ Embora para alguns, tal postura

do CFB ou dos CRBs sqa considerada

COrPOrativista, uma institui車o pthlica, re-

埠
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Desenvolve-se no país um projeto de
políticas públicas envolvendo Bibliotecas
Públicas. A implementação desse projeto
tem causado manifestações de órgãos de
representação bibliotecária que, aos pou-
cos, tomam conhecimento das propostas
contidas no seu texto.

Na leitura do projeto “Uma Biblioteca
em Cada Município”, observa-se a intenção
do crescimento daredeatual de bibliotecas
públicas, a fim de estimular a formação de
leitores como uma condição básica de exer-
cício da cidadania. Para a concretização deste
objetivo, o Ministério da Cultura cita como

parceiros a Fundação Biblioteca Nacional,

os Sistemas Estaduais e Nacional de Biblio-
tecas, Prefeituras, Governos Estaduais, além

do Ministério da Educação e do Desporto.

Para obter maiores informações sobre
o Projeto pode-se escreverpara a Secretaria
de Política Cultural do Ministério da Cul-
tura, localizada na Esplanada dos Minis-

térios, Bl. B, sala 320, CEP: 70068-900 —

Brasília/DF ou enviar um E-mail para
spaQminc.gov.br ou specgpcQminc.

gov.br. o website do ministério é http://

www.minc.gov.br.

Nobojo do projeto existem alguns pro-
gramas, como:a seleção de acervorealizada

por uma comissão de especialistas biblio-
tecários escolhidos pela Secretaria em con-
vênio com a Universidade de Brasília e o
Curso de Capacitação para Dinamização e
Uso da Biblioteca Pública, objetivando ca-

pacitar pessoas da comunidade (leigos)

para o exercício das funções de responsáveis
dinamizadores das bibliotecas públicas
municipais criadas.

 

Esse programa de capacitação, foi for-
malizado via convênio de cooperação e
intercâmbio celebrado entre a Secretaria do

Livro e da Leitura do Ministério da Cul-

tura, Força Sindical e pelo Departamento
de Ciência da Informação Universidade de
Brasília e deveria ainda contar com assi-

natura do Conselho Federal de Bibliote-

conomia. Foi referendado no dia 14/06,

durante o Seminário de lançamento do
Curso e da capacitação de tutores (Coor-

denadores dos Sistemas Estaduais de Bi-

bliotecas Públicas e Assistentes contratados)

para o gerenciamento dos trabalhos. O

evento realizou-se na sede da Força

Fernando Modesto*

Sindical, localizada na capital paulista.
A nova gestão do CFB, recém-empos-

sada, não tinha conhecimento do programa

ou dos detalhes do convênio. Além disso,
recebeu manifestação do Conselhos Regio-
nais, que também desconheciam os deta-

lhes do projeto e do convênio.
Desconhecendo a real finalidade do

programa de capacitação e analisando a
documentação existente nos arquivos do
CFB, somadaà escassa informação obtida

externamentea respeito do assunto - e tudo
em menos de uma semana de gestão -, a
nova equipe do Conselho Federal achou
por bem circular informações reunidas
entre os seus Conselheiros e Conselhos
Regionais, visando colher opiniões sobre
os documentos e a participação do CFB
na assinatura do convênio. Após posicio-
namento pela não assinatura, decorrente
de questões não perfeitamenteesclarecidas
no programa abrangido pelo convênio de

“Uma Biblioteca em
cada município”: breve relato

bibliotecários registrados nos respec-
tivos Conselhos Regionais.

- Não há previsão de, pelo menos,

uma coordenação regional realizada
por bibliotecário junto aos leigos,
auxiliares de bibliotecas (ex.: um bi-

bliotecário coordenador para tantas
bibliotecas com leigos capacitados),

já que o número insuficiente de
bibliotecários não pode ser justifica-
tiva para permitir-se leigos em fun-
ção de bibliotecários.

Assim, em audiência na Secretaria do
Livro e daLeitura, a importância do papel
do bibliotecário dentro do projeto foi sa-
lientada pelo próprio Secretário. Na sua
análise, a longo prazo, haveria um cresci-
mento da procura pelos cursos de Biblio-
teconomia e, consegiientemente, uma
ampliação do mercado de trabalho. Po-
rém,não se visualizou no texto do projeto

tal expectativa enunciada pelo Secretário.

 

 

É importante relembrar que o Conselho Federal
de Biblioteconomia só existeporforça de uma

leifederal de regulamentação profissional,
 

 

cooperação e do entendimento, naquele
momento, da existência de conflitos com

a legislação bibliotecária, gerou-se certo

temor em relação aos possíveis impactos
sobre a área profissional.

Os pontos levantados foram apresen-
tados em documento enviadoao Secretário
do Livro e da Leitura, justificando a não
participação do CFBnaassinatura do refe-
rido convênio de capacitação. Alguns dos
pontos comentados:

- A observação de que o programa
previa a capacitação de leigos nas
bibliotecas públicas, sem mencionar,

em qualquer espaço, a previsão
específica da coordenação, em ca-
ráter permanente, de um biblio-

tecário.
- As funções dosleigos na gestão e ad-

ministração de bibliotecas, conflitou

com a lei que é clara no sentido de
que as atividades são privativas dos

A 12º gestão do CFB,face as carências de
informaçõese reflexões sobre a amplitude
do projeto, optou por aguardar o posicio-
namento de suas instituições. Os Con-
selhos Regionais, neste sentido, promo-
veram discussões junto às instituições de
representação (Associações, Sindicatos e
Escolas de Biblioteconomia) e, da mesma

forma, colheram sugestões e análises a

serem avaliadas no diálogo com a Secre-
taria do Livro e da Leitura.

É importante relembrar que o Con-
selho Federal de Biblioteconomia só existe
porforça de umalei federal de regulamen-
tação profissional. Basicamente,a legisla-
ção lhe incumbe de uma postura de defesa
e valorização do espaço bibliotecário. A
norma em vigor não permite mudanças
nesta postura, sem que seja alteradalegal-
mente. Embora para alguns, tal postura
do CFB ou dos CRBs seja considerada
corporativista, uma instituição pública, re-
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térios, Bl. B, sala 320, CEP: 70068-900 —

Brasília/DF ou enviar um E-mail para
spaQminc.gov.br ou specgpcQminc.

gov.br. o website do ministério é http://

www.minc.gov.br.
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por uma comissão de especialistas biblio-
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Curso de Capacitação para Dinamização e
Uso da Biblioteca Pública, objetivando ca-
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dinamizadores das bibliotecas públicas
municipais criadas.

 

Esse programa de capacitação, foi for-
malizado via convênio de cooperação e
intercâmbio celebrado entre a Secretaria do

Livro e da Leitura do Ministério da Cul-

tura, Força Sindical e pelo Departamento
de Ciência da Informação Universidade de
Brasília e deveria ainda contar com assi-

natura do Conselho Federal de Bibliote-

conomia. Foi referendado no dia 14/06,

durante o Seminário de lançamento do
Curso e da capacitação de tutores (Coor-

denadores dos Sistemas Estaduais de Bi-

bliotecas Públicas e Assistentes contratados)

para o gerenciamento dos trabalhos. O

evento realizou-se na sede da Força

Fernando Modesto*

Sindical, localizada na capital paulista.
A nova gestão do CFB, recém-empos-

sada, não tinha conhecimento do programa

ou dos detalhes do convênio. Além disso,
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nais, que também desconheciam os deta-

lhes do projeto e do convênio.
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os documentos e a participação do CFB
na assinatura do convênio. Após posicio-
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“Uma Biblioteca em
cada município”: breve relato

bibliotecários registrados nos respec-
tivos Conselhos Regionais.
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rém,não se visualizou no texto do projeto

tal expectativa enunciada pelo Secretário.
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筒coada pelas vias legais, maS nfb rasgada,

CaSO Sua interpretapわnわcorresponda aos

interesses pessoais ou de grupos.

Esta sintese nfo fecha um ponto de

vista do CFB e da mesma forma n乞o e uma

manifesta辞o oficial do 6rgfo, maS aPenaS

um breve relato dos acontecimentos. A in_

teneao 6 deixar claro que, em nenhum mo-

mento, O CFB se omitiu ou encerrou

Canais de diまlogo com a Secretaria. Nos

debates e manifestac6es nfo pretendemos

PrOmOVer O aCOdamento de qualquer pes-

SOa, POIS O nivel de discussfo se faz insti-

tucionalmente. O pr6prio CFB instituiu

uma Comissao de Conselheiros Federais

Visando estudar a questfo e definir estra-

t毎郷de a辞0.

E importante lembrar que nenhum

bibliotecdrio, COnSelho ou entidade de re-

PreSentaCaO PrOfissional da area bibliote-

con6mica e contra a abertura de bibliotecas

Pfrolicas pelo Brasil. Ao contr誼o, eSta e

uma proposta a ser sempre defindida, um

Pais historicamente carente desse tipo de

equlPamentO informacional. Mesmo entre

as bibliotecas pdblicas existentes e sabido

da dura luta pela sobrevivencia diante da

falta de recursos materiais.

Na busca de divulgar a questfo e os

f壷os que se desenrolaram como meio de

COletar opini6es, SugeSt6es ou crfticas, de-

mocraticamente, dentro de um tempo re-

lativamente curto, fez-Se uSO da Intemet

COmO meio de comunicacao. Na leitura

das mensagens recebidas boas ideias foram

apresentadas e arroladas por alguns dos Re-

glOnais a partir dos encontros promovidos.

Entres elas: Os Sistemas estaduais de Bi_

bliotecas deveriam ser responsまveis pelas

bibliotecas criadas que nfo possuem bi-

bliotec誼os; Um ndmero adequado de bi-

bliotec誼os deveria fomecer logfstica para

as bibliotecas, nあum心nico bibliotecdrio

responsまvel por 50, 100 ou 500 bibliotecas

municipais; O Sistema Nacional de Biblio-

tecas Pdblicas deveria ser fortalecido e as_

Sumir uma responsabilidade’pela manu-

tencao ou talvez capta車o de recursos para

alimentacfb da Rede de Bibliotecas

Pdblicas Brasileiras; Devia-Se COntemPlar

recursos, COmO boIsas de estudos para

reg10eS CarenteS, eStimulando que mem一

bros da comunidade pudessem realizar

CurSOS de formapao em Biblioteconomia.

AIem de tais sugest6es, Seria funda-

mental estabelecer recursos e programas

de parcerias que envoIvessem as escolas de

Biblioteconomia por meio de programas

de extensわem municfpios carentes. Esse

trabalho poderia, tamb6m, COntar COm a

Participa申O do programa da Comunidade

Soliddria, POSSibilitando aos estudantes de

Biblioteconomia desenvoIver estagios em

bibliotecas pdblicas.

H4 tambem, SugeSt6es de estimular a

PartlCIPaCfb de profissionais que se
interessassem em realizar, nO Seu temPO

livre, trabalho em comunidades mais

CarenteS. Nas reglOeS mais distantes, a

manutencao das pequenas bibliotecas con-

taria com eventual suporte especializado.

Mas tais iddias, entre OutraS Sugeridas,

PreCisam ser refinadas e avaliadas quanto

a sua pertin全ncia e legalidade. Por outro

lado, a figura do Tecnico em Biblio-

teconomia necessita ser transformada em

lei, Para garantir sua regulamentacao pelo

CFB. Sua exist全ncia e fundamental para a

PrOfissfb bibliotecatia e para atender

determinadas regi6es carentes de recursos

humanos realmente capacitados e nfo

adaptados, e a queStfo jまestまem discussわ

no CFB.

Mas, aSSim como cursos de capacitacfo

Oferecidos a leigos, CObrou-Se da Secretaria

recursos para capacitacao de bibliotecdrios,

POIS a COntfnua qualifica車o destes pro-

fissionais e essencial para a qualidade dos

Servicos de uma Biblioteca Pdblica.

Espera-Se que O dialogo possa encon-

trar caminhos que contribuam para a so-

Ciedade brasileira e que fortaleeam o

trabalho do bibliotecdrio, reSPeitando seu

espaco duramente conquistado. O lado

POSitivo dos fatos foi a possibilidade de

discutir sobre n6s mesmos e isto e neces_

Sdrio nos dias atuais. Hoje, aS redes ele-

tr6nicas de comunicacao mediadas por

COmPutadores transformam o fluxo de

informac6es e a maneira de manipul祖as.

Orgfos como o CFB e os CREs deveT
desenvoIver esforcos no sentido de estl-

mular cada bibliotec誼o a estar ``plugado”

na Rede e a desenvoIver uma fiscalizacao

PreVentiva, mais inteligente, VOltada para

a atualiza辞o profissional.
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gulada por legislação com a qual concor-
damos ou não, necessita sempre ser aper-
feiçoada pelas vias legais, mas não rasgada,
caso suainterpretação não correspondaaos

interesses pessoais ou de grupos.
Esta síntese não fecha um ponto de

vista do CEB e da mesmaformanão é uma
manifestaçãooficial do órgão, mas apenas

um breverelato dos acontecimentos. À in-
tenção é deixar claro que, em nenhum mo-

mento, o CFB se omitiu ou encerrou
canais de diálogo com a Secretaria. Nos
debates e manifestações não pretendemos
promover o açodamento de qualquer pes-
soa, pois o nível de discussão se faz insti-
tucionalmente. O próprio CFB instituiu
uma Comissão de Conselheiros Federais
visando estudar a questão e definir estra-
tégias de ação.

É importante lembrar que nenhum
bibliotecário, conselho ou entidade de re-
presentação profissional da área bibliote-
conômica é contra a abertura de bibliotecas
públicas pelo Brasil. Ao contrário, esta é
uma proposta a ser sempre defendida, um
país historicamente carente desse tipo de
equipamento informacional. Mesmoentre
as bibliotecas públicas existentes é sabido
da dura luta pela sobrevivência diante da
falta de recursos materiais.

Na busca de divulgar a questão e os
fatos que se desenrolaram como meio de
coletar opiniões, sugestões ou críticas, de-
mocraticamente, dentro de um tempo re-

lativamente curto, fez-se uso da Internet
como meio de comunicação. Na leitura

das mensagensrecebidas boasidéias foram
apresentadase arroladas por algunsdos Re-
gionaisa partir dos encontros promovidos.
Entres elas: Os Sistemas estaduais de Bi-
bliotecas deveriam ser responsáveis pelas
bibliotecas criadas que não possuem bi-
bliotecários; Um número adequado de bi-

bliotecários deveria fornecer logística para
as bibliotecas, não um único bibliotecário
responsável por 50, 100 ou 500 bibliotecas
municipais; O Sistema Nacional de Biblio-
tecas Públicas deveria ser fortalecido e as-
sumir uma responsabilidade: pela manu-
tenção ou talvez captação de recursos para
alimentação da Rede de Bibliotecas
Públicas Brasileiras; Devia-se contemplar

recursos, como bolsas de estudos para

regiões carentes, estimulando que mem-

bros da comunidade pudessem realizar
cursos de formação em Biblioteconomia.

Além de tais sugestões, seria funda-

mental estabelecer recursos e programas
de parcerias que envolvessem as escolas de
Biblioteconomia por meio de programas

de extensão em municípios carentes. Esse
trabalho poderia, também, contar com a

participação do programa da Comunidade
Solidária, possibilitando aos estudantes de
Biblioteconomia desenvolver estágios em
bibliotecas públicas.

Há, também,sugestões de estimular a

participação de profissionais que se
interessassem em realizar, no seu tempo
livre, trabalho em comunidades mais
carentes. Nas regiões mais distantes, a

manutenção das pequenas bibliotecas con-
taria com eventual suporte especializado.
Mas tais idéias, entre outras sugeridas,

precisam ser refinadas e avaliadas quanto
à sua pertinência e legalidade. Por outro
lado, a figura do Técnico em Biblio-
teconomia necessita ser transformada em
lei, para garantir sua regulamentação pelo

CFB. Suaexistência é fundamental para a
profissão bibliotecária e para atender
determinadas regiões carentes de recursos
humanos realmente capacitados e não
adaptados,e a questão já está em discussão
no CEB.

Mas,assim comocursos de capacitação
oferecidosa leigos, cobrou-se da Secretaria
recursospara capacitação de bibliotecários,
pois a contínua qualificação destes pro-
fissionais é essencial para a qualidade dos
serviços de uma Biblioteca Pública.

Espera-se que o diálogo possa encon-
trar caminhos que contribuam para a so-
ciedade brasileira e que fortaleçam o
trabalho do bibliotecário, respeitando seu

espaço duramente conquistado. O lado
positivo dos fatos foi a possibilidade de
discutir sobre nós mesmose isto é neces-
sário nos dias atuais. Hoje, as redes ele-
trônicas de comunicação mediadas por
computadores transformam o fluxo de
informações e a maneira de manipulá-las.
Órgãos como o CFB e os CRBs devem
desenvolver esforços no sentido de esti-
mular cada bibliotecário a estar “plugado”
na Rede e a desenvolver umafiscalização
preventiva, mais inteligente, voltada para

a atualização profissional.

  

Fernando Modesto

Presidente do Conselho

Federal de Biblioteconomia

124 Gestão

Professor-Assistente

do Curso de

Biblioteconomia - ECA/USP
 

 

 

Fiscalização

no interior

ITAPEVA - Parabenizamos a
cidade de ITAPEVA. A fiscal
Norma S. Haru, do CRB/8,visi-
tando as instalações da Biblioteca

Municipal da cidade, em
26.08.99, e nos contatospolíticos

com a SMC, Administração do

Município e Secretaria da Edu- |
cação, ressaltou a importância da |;

cidade contar, em seu sistema
público de informação, com um
profissional habilitado a prover
um serviço de qualidade às

necessidades da sociedade local.
Com a compreensão e sensibili-
zação dosgestorespúblicos, o con-
curso para provimento de bi-
bliotecário foi homologado em
junho de 2000. Desejamos que
a comunidade da cidade de Ita-
peva possa beneficiar-se de um
serviço informacionalcom consis-
tente reflexo contributivo para

seu contínuo desenvolvimento
social e econômico.

COLINA - 4pós ser notificada
pelo CRB/8, a Prefeitura Mu-
nicipal de Colina realizou con-
cursopúblicoparaprovimento do
cargo de Bibliotecário. Durante
a nova visita que o CRB/8 reali-
zou no município, emjulho/00,
com a finalidade de saber sobre
o andamento do processo, o De-
partamento de Pessoal do Mu-
nicípio informou que a lista de
aprovados seria publicada em
jornal local em 13/07/00.
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interessassem em realizar, no seu tempo
livre, trabalho em comunidades mais
carentes. Nas regiões mais distantes, a

manutenção das pequenas bibliotecas con-
taria com eventual suporte especializado.
Mas tais idéias, entre outras sugeridas,

precisam ser refinadas e avaliadas quanto
à sua pertinência e legalidade. Por outro
lado, a figura do Técnico em Biblio-
teconomia necessita ser transformada em
lei, para garantir sua regulamentação pelo

CFB. Suaexistência é fundamental para a
profissão bibliotecária e para atender
determinadas regiões carentes de recursos
humanos realmente capacitados e não
adaptados,e a questão já está em discussão
no CEB.

Mas,assim comocursos de capacitação
oferecidosa leigos, cobrou-se da Secretaria
recursospara capacitação de bibliotecários,
pois a contínua qualificação destes pro-
fissionais é essencial para a qualidade dos
serviços de uma Biblioteca Pública.

Espera-se que o diálogo possa encon-
trar caminhos que contribuam para a so-
ciedade brasileira e que fortaleçam o
trabalho do bibliotecário, respeitando seu

espaço duramente conquistado. O lado
positivo dos fatos foi a possibilidade de
discutir sobre nós mesmose isto é neces-
sário nos dias atuais. Hoje, as redes ele-
trônicas de comunicação mediadas por
computadores transformam o fluxo de
informações e a maneira de manipulá-las.
Órgãos como o CFB e os CRBs devem
desenvolver esforços no sentido de esti-
mular cada bibliotecário a estar “plugado”
na Rede e a desenvolver umafiscalização
preventiva, mais inteligente, voltada para

a atualização profissional.

  

Fernando Modesto

Presidente do Conselho

Federal de Biblioteconomia

124 Gestão

Professor-Assistente

do Curso de

Biblioteconomia - ECA/USP
 

 

 

Fiscalização

no interior

ITAPEVA - Parabenizamos a
cidade de ITAPEVA. A fiscal
Norma S. Haru, do CRB/8,visi-
tando as instalações da Biblioteca

Municipal da cidade, em
26.08.99, e nos contatospolíticos

com a SMC, Administração do

Município e Secretaria da Edu- |
cação, ressaltou a importância da |;

cidade contar, em seu sistema
público de informação, com um
profissional habilitado a prover
um serviço de qualidade às

necessidades da sociedade local.
Com a compreensão e sensibili-
zação dosgestorespúblicos, o con-
curso para provimento de bi-
bliotecário foi homologado em
junho de 2000. Desejamos que
a comunidade da cidade de Ita-
peva possa beneficiar-se de um
serviço informacionalcom consis-
tente reflexo contributivo para

seu contínuo desenvolvimento
social e econômico.

COLINA - 4pós ser notificada
pelo CRB/8, a Prefeitura Mu-
nicipal de Colina realizou con-
cursopúblicoparaprovimento do
cargo de Bibliotecário. Durante
a nova visita que o CRB/8 reali-
zou no município, emjulho/00,
com a finalidade de saber sobre
o andamento do processo, o De-
partamento de Pessoal do Mu-
nicípio informou que a lista de
aprovados seria publicada em
jornal local em 13/07/00.
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CFB tem novos conselheiros
Foram empossados no ultimo dia O6

de maio os segulnteS COnSelheiros para a 12種

Gestao do Conselho Federal de Biblioteco-

nomia, trienio 2000/2003:

P重eSidente: Jos6 Femando Modesto

da Silva - CRB/8/3191

VIce-Presidente: Maria Aparecida Sell

A.Cardoso - CRB/ 14/056

l’Secret缶ia: Ivone Job - CRB/10/624

2“ Secret缶ia: Rosa Maria Ferreira

Lima - CRB/13/134

丁もsoureira: Nelma Camelo de

Ara均0 - CRB16/1451

COMISSOES PERMANENTES:

Comis§fb de Divulga辞O

Regina Keilo Obata EAmaro - CRB-8/

3337 (Coordenadora); Rosa Maria Ferreira

Lima - CRB-13/134; AIzinete Maria

R.Bia.ncardi - CRB-1 2/068.

Comiss看o de Legisl呼fo e Normas

Raimundo Martins de Lima - CRB-1 1/039

(Coordenador); Maria Aparecida Sell
A.Cardoso - CRB-14/056; Nelma Camelo

Aradjo - CRB-6/145 l.

Comiss看o de Etica Profissional

Enriqueta Graciela D.Cuartas - CRB- 1 0/5 1 9

(Coordenadora); Italia Maria Falceta da
Silveira - CRB-10/321; Cosme Guimar託s

da Costa - CRB-1 1/022.

Comissをo de Tbmada de Contas

Maria Elizabeth B.C. AIbuquerque - CRB-

4/806 (Coordenadora); Ana Maria Ferracin
- CRB-4I754; ItまIia Maria Falceta da Silveira

- CRB-10132l.

Sites interessantes
《　　l　二　　三　∴　●■　　　　●　　●　　　　○　　　　○　-　　　　, ●　●　　‾

Å工Å
American LibraryAssociation

. News and Armouncements

. Events and Confe宣℃nCeS

・意ibrきりY A(lvocacY貧nd

§u哩o巾

・ E億uc鶏慣On

・ E和博10細田●nt

.ALA mterests and Ac帥筒es

・重nc M櫨重〃ke書冊l賀ce

・Memb●萱暢i腫n皿a皿寄

Se重Vice§

・ALA-s鵬富ⅢY

・ ALA Divisions,Units,

Site da American Library Association

httD://wwvw記a.org - ARA - American Library Association.

httD://bubl.ac.山一informac6es sobre instituic6es, joumal, livros e links

httD://wwwcrovdon・gOV山JDublica/DOr。roi.htm - Programa de a辞o que buscar

incrementar o crescimento dos servicos de bibliotecas p品licas na Unifo Europeia.

httD://www:ibict.br/bibvirtu/一Bibliotecas Virtuais - IBICT

httD://www;bn.br - Fundacao Biblioteca Nacional.

httD://wwwinstitutoflorestan.org.br - Eventos, discuss6es sobre polfticas sociais,

C山tura, POlftica urbana, etC.

http://wwwcg・Org・br/gt/gtbv/gtbvhtm - Bibliotecas Virtuais (GT - Comite

Gestor Intemet /Brasil).

httD://wwwsenado.gowbr/bdtextual/bib/home.htm - Biblioteca Lulz Viana

F正。S ( S。nad。 Fed。ral)

CONSELHEIROS

CRB/8 DA 12A GESTÅ0

- AFTERACÅo -

O pr窃JJiomlA揚んn A履脇%一

CR棚5彰移mn諭u ao `n′㌘あ

∫坪k嬢por mo房ひ0読物n〆誇nんああ

ゐmi協opam o烏殺めゐ履md・

O mcJmO#” ocor′t,u COm 4 Cbn一

∫e妨im母方脇克勿巌α∫勉肋猛i

Lima - CRB侶3101, pOr mO切のゐ

0宏m pr堆ioml Em ∫u妨tuiゆ

a∬umtu a bibhote(宏ria克urihicia

劫ma楊CR鵬2104

Alteragao de

agenda do

Microisis/SP

lO4a Reunifb - Companhia do Me-

tropolitano de Sfo Paulo - Metr6.

Data: 18109100 - 2a feira.

Ho重まrio: 14h30.

丁tma: Sistema de Controle de Em-

PreStimo de Publicae6es.

Endereeo: R. Augusta, 1626 - Audi-

t6rio G2, Metr6 Consola辞o - Saida

Augusta - Centro・

APOIO AOS

ES丁UDAN丁ES
Preocupado com a forma辞o de novas

lideraneas, O CRB低organizou uma

reuniわcom representantes estudantis

das Escolas de Biblioteconomia do

Estado de SわPaulo, nO dia lO dejunho

deste ano. Na ocasifo, a entidade suge-

riu um intercambio de estudantes das

Escolas de Biblioteconomia brasileiras

e estrangelraS’a Organizacao de um

evento estudantil para 200 1 , PrOP6s um

est怨io na sede da entidade e disponi-

bilizou espaco para os estudantes no

Boletim Informativo e na home-Page.

6
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Foram empossados no último dia 06
de maio os seguintes conselheiros para a 12"
Gestão do Conselho Federal de Biblioteco-
nomia, triênio 2000/2003:

Presidente: José Fernando Modesto

da Silva - CRB/8/3191

Vice-Presidente: Maria Aparecida Sell
A.Cardoso — CRB/14/056

1º Secretária: Ivone Job — CRB/10/624

2' Secretária: Rosa Maria Ferreira

Lima — CRB/13/134

Tesoureira: Nelma Camêlo de

Araújo — CRB/6/1451

 

COMISSÕES PERMANENTES:

Comissão de Divulgação

Regina Keilo Obata FAmaro — CRB-8/

3337 (Coordenadora); Rosa Maria Ferreira

Lima — CRB-13/134; Alzinete Maria

R.Biancardi — CRB-12/068.

Comissão de Legislação e Normas
Raimundo Martins de Lima — CRB-11/039

(Coordenador); Maria Aparecida Sell

A.Cardoso — CRB-14/056; Nelma Camêlo

Araújo — CRB-6/1451.

Comissão de Ética Profissional

Enriqueta Graciela D.Cuartas - CRB-10/519

(Coordenadora); Itália Maria Falceta da

Silveira — CRB-10/321; Cosme Guimarães

da Costa — CRB-11/022.

Comissão de Tomada de Contas

Maria Elizabeth B.C. Albuquerque — CRB-
4/806 (Coordenadora); Ana Maria Ferracin

— CRB-4/754;Itália Maria Falceta da Silveira

— CRB-10/321.

CFB tem novos conselheiros

CONSELHEIROS
CRB/8 DA 12* GESTÃO

- ALTERAÇÃO-

O profissional Adilson A Pavan —
CRB/8 5522 renunciou ao cargo de
suplentepor motivo de transferência de
domicílio para o Estado do Paraná.

O mesmo fato ocorreu com a Con-
selheira Efetiva Maria Cecília Rizzi
Lima - CRB/8 3101, por motivos de

ordem profissional. Em substituição,

assumiu a bibliotecária Marilúcia

Bernardi, CRB/8 2104.

 

  

  

Sites interessantes

 

     
 
   

  

   

 

 

  
* News and Announcements

  
* Events and Conferences

“Library Advocacy and

Support

 

* Education

* Employment

 

cultura, política urbana, etc.

Gestor Internet /Brasil). Filhos ( Senado Federal)

Zd Welcome to ALA - Microsoft Internet Explorer BEER

| Arquivo Edtar Exbé Favortos Feramentas Alda

Je->"0050GVIBGSPDESA
J Endereço [E) http://www ala org =] nm |Jimo a

THE VOICE OF AMERICA'S LIBRARIES

AmericanLibraryAssociation
s

Eh O*ALA Interests and Activities NY
A

- The Marketplace 4
O

* Membership Info and E

 

Services

*ALA's Library

“ALA Divisions,Units,

Site da American Library Association

http://www.ala.org — ALA — American Library Association.

hetp://bubl.ac.uk — informações sobre instituições, journal, livros e links

http://www.croydon.gov.uk/publica/porproj.htm — Programa de ação que buscar

incrementaro crescimento dosserviços de bibliotecas públicas na União Européia.

http://www.ibict.br/bibvirtu/ - Bibliotecas Virtuais - IBICT.

hetp://www.bn.br — Fundação Biblioteca Nacional.

http://wwwinstitutoflorestan.org.br — Eventos, discussões sobre políticas sociais,

http://www.cg.org.br/gt/gtbv/gtbv.htm - Bibliotecas Virtuais (GT - Comitê

 

http://www.senado.gov.br/bdtextual/bib/home.htm - Biblioteca Luiz Viana
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Alteração de

agenda do

Microisis/SP
1042 Reunião - Companhia do Me-

tropolitano de São Paulo — Metrô.

Data: 18/09/00 - 22 feira.

Horário: 14h30.

Tema: Sistema de Controle de Em-

préstimo de Publicações.
Endereço: R. Augusta, 1626 — Audi-
tório G2, Metrô Consolação — saída
Augusta - Centro.
 

 

 
APOIO AOS
ESTUDANTES

Preocupado com a formação de novas
lideranças, o CRB/8, organizou uma

reunião com representantes estudantis
das Escolas de Biblioteconomia do
Estado de São Paulo, no dia 10 de junho
deste ano. Na ocasião, a entidade suge-
riu um intercâmbio de estudantes das

Escolas de Biblioteconomia brasileiras
e estrangeiras, a organização de um
evento estudantil para 2001, propôs um

estágio na sede da entidade e disponi-
bilizou espaço para os estudantes no

Boletim Informativo e na home-page.
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MOV量M国NTO DOS PROc田SSOS D田PROF量SS量ONA量S

NO CRB"8 “ ABR量患A J葛朋NTHO D田200O

Processos deferidos em abril

Cancelamento do Reristro: Adalgiza

Milaneto Fonseca CRB-8/952; Astrid

Hajano CRB-8/1719; Christina Maria

Godoy CRB-8/815; Eliana Pettinatti

Marques CRB-8/522; Eu飴ia Camargo P

de Paula CRB-8/570; Flavia da Silveira

Lobo CRB-8/1 187; Lais Verges Silveira

Ibarra CRB-811750; Leila Magalhaes Z・

Mercadante CRB-8/263; Ligia Gullo

CRB-8/872; Maria da Concei申o Assis

CRB-8/5088; Maria de Lourdes G. de

Paula CRB-8/2667; Maria Elisa de La

Mano Paoli CRB-8/620; Maria Elisa P

Ttlles CRB-8/ 1 977; Maria Regina Barbosa

Abreu CRB-8/2369; Maria Regina Leal

Freitas CRB-8/814; Marie Hirota

Magalh盃es CRB-8/ 1 842; Marilena Brasoli

Gabra CRB-8I3057; M6nica Ang61ica

Pereto CRB-8/5074; Monica Aparecida

M全da CRB-8/5871 ; Neyde Pedroso P6voa

CRB-8/54; Regina Celia S. Guelfi CRB-

8/3692; Sonia Maria dos Santos Garcia

CRB-8I1292; Sonia Virginia R. da

Conceicao CRB-8/4870; Suzete Ap・ Braz

do Carmo CRB-8/4736; Tbioko Yamauti

CRB-8/4538; Valdelis Vinsbergs Nejn
白)●

CRB-8/5171; Valderez Leme Amaral

CRB-8/336

Afistamentos: Linda H. Liebert CRB-8/

2744; Maria Cristina B. Costa CRB-8/

2747; Massako Natubara CRB-8I184;

Monica de Castro Faria CRB-8/1 872; Ney

Marly de Moura CRB-8/4163; Zelinda

Apar∝ida Visconcelos CRB-8/288 1

Cancel劃血entO do Re容istro Provis6rio:

Maria Cristina da Silva CRB-8/45/98.

Inscriく至o e Reristro Prowis6rio: Alessandra

Angelim da Silva CRB-8/058/2000; Cesira

Concei辞o M. Porto CRB-8/059/2000;

Maria da Conceicfo G. de Oliveira CRB-

8/01 112000; Maria Helena B. Cella CRB-

8/06312000; Regina Moretti Bueno

CRB-81057/2000; Rosangela Paula

Moreira CRB-8/062/2000; Tirciana de

Souza Barbosa CRB-8/060/2000.

Renova辞O de Re壷stro Provis6rio: Icleir

Regina A・ Milioli CRB-8/062/98; Irani

Franca da Silva CRB-81043/98; Rita de

Cassia E de Sousa CRB-8/O10/99; Roseli

V Pedroso CRB-8/003/99.

Processos deferidos em maio

Can∝lanento do Redstro: Carmen S. Rodrigues Camargo CRB-8/2346; Maria de

Lourdes Bertachini CRB-8/2006; Maria Helena Guedes Crespo CRB-8/4 1 87; Maria

Rita Zamarian CRB-813553.

Afastamento§: Roberta Sanchez RIos CRB-8/5925.

In§Cricao e Re容istro Provis6rio: Ana Claudia Stella CRB-8/076/00; Ana Lucia de S.

M. Barbosa CRB-8/079100; Antonieta Arruda de Barros CRB-8/082/00; Elizabete

Estevan AIves CRB-8/077IOO; Erica Cristina de Carvalho CRB-8/078/00; Glauci

Elaine Damasio CRB-8/069/00; Hilda Lara Campos Parente CRB-8/075/00; Kelly

Cristina da Silva CRB-8/073/00; Luciana Ap. Brasil Martinez CRB-8/064/00; Marcia

Massako Inoue CRB-8/021/00; Marta Ap. da Silva CRB-8/067/00; Nivea Ap.de

Benedetto CRB-8/068/00; Ncel Paulo Damasceno CRB-8/072100; Renata Silveira

Dias CRB-8IO81/00; Rosana Evangelista CRB-8/070/00; Santa Marchini M.Olaia

CRB-8/084/00; Valeria Nunes de Oliveira CRB-8/083/00.

Renov響aO de RefIistro Provis6rio: Vinda dos Santos CRB-8/72/97.

Redstro Defihidvo: AIessandra Casella Catanzaro CRB-8/639 1 ; Ana Mara M. da Curha

Prado CRB-8/6382; Carla de AIbuquerque CRB-8/6397; Daniela Pereira dos Reis

CRB-8/6386; Eduardo Marcos Fahl CRB-8/6387; Jos6 Dionisio da Silva CRB-8/6393;

Juliana da Silva Santos CRB-8/6385; Maria Aparecida Iねvanelli CRB-8I6389; Maria

Cecflia Pinto CRB-8/6392; Maria Claudete Nascimento CRB-8/6395; M∂nica de

Oliveira CRB-8/6396; Paulo Jair Gutkoski CRB-816390; Sibely Damasceno P de

Oliveira Ordonho CRB-8/6383; Silvia Cristina da Silva CRB-8/6384.

TImsferencia de R車stro: Adilson Antonio Pavan CRB-8/5 522; Regina Celi Marques

da Silva CRB-8/5918.

Re壷vtro Definitivo: Aparecida Joana da Silva

CRB-816364; Aline Oliveros Corr全a CRB-8/

6365; Ana Lucia de L. Facini CRB-8/6363;

fabiana Araljo Lemos CRB-8/6377; Mada-

lene Marinho e Silva CRB-8/6376; Manoel

Pedro Martins CRB-8/6371; Mara Lucia

Gomes CRB-8/6372; Maria Aparecida de Sou-

Za CRB-8/636; Maria das Gracas Nascimento

CRB-8/6370; Patrfcia Fernandes Braghin

CRB-8/6378; Sandra Regina V Mata Reis

CRB-8/6374; Sergio Carlos Novaes CRB-8/

6380; Soraia Martins Magalh託s CRB-8/638 1 ;

VEm Lucia R. de Melo CRB-8/6388; Viviane

Guima庵es Sousa CRB-8/6379.

Reintegra垂o: Sonia Regina Ende CRB-8/

3656; Vtm Lucia Santos Fuza CRB-8/3453.

Hansferencia de Re壷tro: Ana Cristina Braga.

S. Salgado CRB-8/4336; Aparecida Darci C.

Rubira CRB-8/2394.

Averb聾ao: Iraneuda M. Cardinalli CRB-8/

1597; Maria Cristina da S. Figueiredo CRB-

2埋da CIP沌iko K RussefCRB‾8/58詮

Processos deferidos

em junho

Cancelamento do Rc壷stro: Eliza_

be血G. de AImeida Campos CRB-

8/4060; Irene Goncalves Santana

CRB-813835; Maria PenhaT Seckler

CRB-8/571 8; Maria Regina D. Rosa

CRB-811986; Maria Stela Marques

脆desco CRB-8/1340; M6nica Ap.

Meda CRB-8/5871 ; Nanci Ap. Zu鉦)

Boaratte CRB-8/3482; Tdreza Funi-

ko Ouchi CRB-8/5376

Inscric肴o e Re曾istro Provis6rio: Ka_

rina Neves Sabino CRB-8/74/00.

Averbac肴o: Marione Hamabata de

Farias CRB-8/5496.

Afastamentos: Dalva Lusia G. do

Prado CRB-8/3558.
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MOVIMENTO DOS PROCESSOS DE PROFISSIONAIS

NO CRB-8 - ABRIL A JUNHO DE 2000

Processos deferidos em abril

Cancelamento do Registro: Adalgiza
Milaneto Fonseca CRB-8/952; Astrid

Trajano CRB-8/1719; Christina Maria
Godoy CRB-8/815; Eliana Pettinatti
Marques CRB-8/522; Eufélia Camargo P.
de Paula CRB-8/570; Flavia da Silveira
Lobo CRB-8/1187; Lais Verges Silveira
Ibarra CRB-8/1750; Leila Magalhães Z.
Mercadante CRB-8/263; Ligia Gullo
CRB-8/872; Maria da Conceição Assis

CRB-8/5088; Maria de Lourdes G. de
Paula CRB-8/2667; Maria Elisa de La

Mano Paoli CRB-8/620; Maria Elisa P.

Telles CRB-8/1977; Maria Regina Barbosa
Abreu CRB-8/2369; Maria Regina Leal

Freitas CRB-8/814; Marie Hirota

Magalhães CRB-8/1842; Marilena Brasoli
Gabra CRB-8/3057; Mônica Angélica
Pereto CRB-8/5074; Monica Aparecida

Mêda CRB-8/5871; Neyde Pedroso Póvoa
CRB-8/54; Regina Celia S. Guelfi CRB-
8/3692; Sonia Maria dos Santos Garcia
CRB-8/1292; Sonia Virginia R. da

Conceição CRB-8/4870; Suzete Ap. Braz
do Carmo CRB-8/4736; Toioko Yamauti
CRB-8/4538; Valdelis Vansbergs Nejn

CRB-8/5171; Valderez Leme Amaral

CRB-8/336

Afastamentos: Linda H. Liebert CRB-8/

2744; Maria Cristina B. Costa CRB-8/
2747; Massako Natubara CRB-8/184;
Monicade Castro Faria CRB-8/1872; Ney
Marly de Moura CRB-8/4163; Zelinda
Aparecida Vasconcelos CRB-8/2881

Cancelamen: o Registro Provisório:

Maria Cristina da Silva CRB-8/45/98.

Inscrição e Registro Provisório: Alessandra

Angelim da Silva CRB-8/058/2000; Cesira

Conceição M. Porto CRB-8/059/2000;
Maria da Conceição G. de Oliveira CRB-
8/011/2000; Maria Helena B. Cella CRB-

8/063/2000; Regina Moretti Bueno
CRB-8/057/2000; Rosangela Paula
Moreira CRB-8/062/2000; Tarciana de

Souza Barbosa CRB-8/060/2000.

Renovação de Registro Provisório: Icleir

Regina A. Milioli CRB-8/062/98; Irani

França da Silva CRB-8/043/98; Rita de

Cassia F. de Sousa CRB-8/010/99; Roseli

V. Pedroso CRB-8/003/99.

Processos deferidos em maio

Cancelamento do Registro: Carmen S. Rodrigues Camargo CRB-8/2346; Maria de

Lourdes Bertachini CRB-8/2006; Maria Helena Guedes Crespo CRB-8/4187; Maria

Rita Zamarian CRB-8/3553.

Afastamentos: Roberta Sanchez Rios CRB-8/5925.

Inscrição e Registro Provisório: Ana Claudia Stella CRB-8/076/00; Ana Lucia de S.

M. Barbosa CRB-8/079/00; Antonieta Arruda de Barros CRB-8/082/00; Elizabete

Estevam Alves CRB-8/077/00; Erica Cristina de Carvalho CRB-8/078/00; Glauci

Elaine Damasio CRB-8/069/00; Hilda Lara Campos Parente CRB-8/075/00; Kelly
Cristina da Silva CRB-8/073/00; Luciana Ap. Brasil Martinez CRB-8/064/00; Marcia

Massako Inoue CRB-8/021/00; Marta Ap. da Silva CRB-8/067/00; Nivea Ap.de

Benedetto CRB-8/068/00; Noel Paulo Damasceno CRB-8/072/00; RenataSilveira

Dias CRB-8/081/00; Rosana Evangelista CRB-8/070/00; Santa Marchini M.Olaia

CRB-8/084/00; Valéria Nunes de Oliveira CRB-8/083/00.

Renovação de Registro Provisório: Vanda dos Santos CRB-8/72/97.

Registro Definitivo: Alessandra Casella Catanzaro CRB-8/6391; Ana Mara M. da Cunha

Prado CRB-8/6382; Carla de Albuquerque CRB-8/6397; Daniela Pereira dos Reis
CRB-8/6386; Eduardo Marcos Fahl CRB-8/6387; José Dionisio da Silva CRB-8/6393;

Juliana da Silva Santos CRB-8/6385; Maria Aparecida Pavanelli CRB-8/6389; Maria
Cecília Pinto CRB-8/6392; Maria Claudete Nascimento CRB-8/6395; Mônica de

Oliveira CRB-8/6396; Paulo Jair Gutkoski CRB-8/6390; Sibely Damasceno P. de

Oliveira Ordonho CRB-8/6383; Silvia Cristina da Silva CRB-8/6384.

Transferência de Registro: Adilson Antonio Pavan CRB-8/5522; Regina Celi Marques
da Silva CRB-8/5918.

Registro Definitivo: Aparecida Joana da Silva
CRB-8/6364; Aline Oliveros Corrêa CRB-8/
6365; Ana Lucia de L. Facini CRB-8/6363;
Fabiana Araújo Lemos CRB-8/6377; Mada-
lene Marinho e Silva CRB-8/6376; Manoel
Pedro Martins CRB-8/6371; Mara Lucia

Gomes CRB-8/6372; Maria Aparecida de Sou-
za CRB-8/636; Maria das Graças Nascimento
CRB-8/6370; Patrícia Fernandes Braghin
CRB-8/6378; Sandra Regina V. Mata Reis
CRB-8/6374; Sergio Carlos Novaes CRB-8/

6380; Soraia Martins Magalhães CRB-8/6381;
Vera Lucia R. de Melo CRB-8/6388; Viviane

Guimarães Sousa CRB-8/6379.

 

Reintegração: Sonia Regina Ende CRB-8/

3656; Vera Lucia Santos Fuza CRB-8/3453.

Transferência de Registro: Ana Cristina Braga.
S. Salgado CRB-8/4336; Aparecida Darci C.

Rubira CRB-8/2394.

Averbação: Iraneuda M. Cardinalli CRB-8/

1597; Maria Cristina da S. Figueiredo CRB-

8/5866.

2: Via da CIP: Keiko K. RussefCRB-8/5850.

Processos deferidos

em junho

Cancelamento do Registro: Eliza-

beth G. de Almeida Campos CRB-
8/4060; Irene Gonçalves Santana
CRB-8/3835; Maria PenhaT. Seckler
CRB-8/5718; Maria Regina D. Rosa
CRB-8/1986; Maria Stela Marques
Tedesco CRB-8/1340; Mônica Ap.
Mêda CRB-8/5871; Nanci Ap. Zuffo
Boaratte CRB-8/3482;Tereza Fumi-
ko Ouchi CRB-8/5376

Inscrição e Registro Provisório: Ka-

rina Neves Sabino CRB-8/74/00.

Averbação: Marione Hamabata de

Farias CRB-8/5496.

 

Afastamentos: Dalva Lusia G. do

Prado CRB-8/3558.
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IIALESTRAS/CURS O S

PROMOVIDOS

PELO CRB-8

S ETEM B RO

F棚C雌BA

Da章a: 23IO9100

Professora: Dra.Regina Celia Baptista

Belluzo.

Durapfb: 8 horas.

V狙0麟R$ 20,00 - No de Ⅵg紙40・

Local: USP/ESALQ - Audit6rio da
Biblioteca Central.

Enderego: AvL Pまdun Dias, 1 1 - Piracicaba・

Infomap(ies adicionals: inscric6es ate 2 1/

09/00, com Marcia RM.Saad, tels. (019)

429431 1, 42,4140,魚Ⅹ. (019) 422-0244

ou pelo e-mail mmsand@capa.c車・usP・br.

捌NTOS

D虹繍2310…)IOO

Curso: A informa辞o estrategica para

inovapao em sistemas de informac6es"・

Profe§SOr: Raimundo Nonato.

Ⅶo重: R$ 20,00.

Local: UNIMONTE.

Endere印: AvISenador Feij6, 340/350, 2o

andar, Vila Ma血ias /Santos.

Informap6es adicionais: inscricfo ate 2 1 /

09/00 com Mah全, tel. (013) 228-2102 ou

e-mail biblioteca@unimonte.br ou no

CAP/UNIMONTE, tel. (013) 235-6510,

fax (013) 232-1070 ou pelo e- mail

caD@unimonte.br.

D虹雛30IO9100

Curso: “Gestfo da informacfo e do conhe-

cimento nas organizac6es em mudan a∴

Professora: Dra.Regina C61ia Baptista Be一

皿uz乙o.

Local: UNIMONTE.

Endere90: Av;Senador Feij6, 340/350, 2o

andar, Vila Ma血ias /Santos.

Infomac6es edicionais: inscricfo at6 2 1 /

09/00 com Mah台, tel. (013) 228-2102 0u

e-mail biblioteca@unimonte.br ou no

CAP/UNIMONTE, tel. (013) 235-65 10,

fax (013) 232-1070 0u Pelo e- mail

CaP@unimonte・br.

OUTUBRO

上面0以uLO低P

Data: 02/10/00

Curso: As bibliotecas e o direito do autor

na informacfo digital"・

Dura申o: das 9h as 13h e das 14h as 18h.

Ⅶ0麟R$ 30,00.

Data: 02/10/00.

Da岨: 03110100

Palestra: “O direito Autoral na Intemet’’

Hordrio: 19h30 as 21hOO

Insc重ね純競竜也

Palestrante: Juan Carlos Femandez Molina

Local: Servico Nacional de Aprendizagem

Cbmercial - SENAC

Endere90: R Dr. Vila Nova - 228 - Vila

Buarque・

Informa96es e inscricdes: Ttlefone (1 1)

236.2080 Fax (1 1) 257.1437 0u Pelo E-mail

cte@sD.SenaC.br

酬S
Data: 03 e O4/10/00

Cursos: “Q叫alidade de Atendimento ao

Cliente Rumo ao Seculo XXI" e “ A Gestao

da Informacao e do Conhecimento nas

Organizac6es em Mudan尋Pro争・ Dra.

Regina C61ia Baptista Be‖u物o

DⅢa密0: 8 ho簾購

V温o麟R$ 20,00

No de Ⅵg紙40

Inscric6es at6 1o de outubro com Luis

Vicentini, Pelo telefone (19) 289-1966 Fax

(19) 289.5806 0u E-mail: Vicentini@
unicamD.br

Endere印: Cid. Univers・ Zeverino V払lO3

D虹a: 04110IOO

Pale§tra: “O direito autoral na Intemet".

Profe§SOr: Juan Carlos Femandez Molina.

Horむio: 14h.

Inscri辞o gratuita.

Local: Biblioteca Pdblica Municipal “ Prof

Emesto Manoel Zink” - Salあ¥たrme皿o.

Endere印: Av; Anchieta, 200 - Pa印Muni-

Cip九・

Informa96es adicionais: Glfucia Maria

Mollo Pecora , tel.: (019) 735-0423 ou pelo

e-mail educabib@campinet.sp.goy上e.

R融O PRETO
D租: 16IO,IOO

Cur§0: “Q叫alidade de Atendimento ao

Cliente Rumo ao S6culo 2l" Profa. Dra.

Regina Celia Baptista Belluzzo

DuraGfb: 8 horas

Ⅶo重: R$ 20,00

No de vagas: 40

Local: UNAERP

Inscric6es ate 16 de setembro com Margaret

Barros, Pelo telefone (16) 603・6945 Fax(16)

603.701 5 ou E-mail: mDires@unaerD.br

Endere9O: AvL Costabile Romano, 2201

斬o]0痴DO Rro PRETO

Da畦は21110100

Curso:償Marketing profissional para profis-

sionais da informacao.

Professor: Femando Modesto.

Dura申O: 8 horas・

Ⅶ0麟R$20,00.

Local: UNESP - Campus S. J. do RIo Preto.

Endere90: R Cristovfo CoIombo, 2265 -

Jd. Nazare.

Infomac6es adicionais: inscric6es at封8/ 1 0,

com Maria do Carmo Junqueira, tel・:(017)

22l-2417, fir (O17) 22l-2462 ou pelo e-

mail mcarmo@bib.ibilce.unesD.br.

BA U樺U

Data: 27 e 28/10/00

Curso: “AACR - Pontos de Acesso e

Descritiva - Nivel Bまsico".

Profe§SOra: Rosa Maria Corr台a.

山血: UNESR

Endere90: Av. Eng. Luis Edmundo Coube,

S/no - Virgem Limpa.

V狙o重: R$ 20,00.

Infomap6es adicionais: inscric6es atさ25/ 1 0,

com Sandra, tel. (014) 221-6033, Ou Pelo e-

mail: gloria筋@bauru.com.br.

の0p碕or加のα広
尾r"aのみ場胸俄na細m o∫

5呼`わ納め`ん: Docめmあー

【hiひe榔幼くあ鋤のαあ

(物でu履dあBay
Documeタ脇で訪功Mあタ脇bタの初

のや0ゐhひ“確論n
Docume融切dd" Pa肋嵐幼め5

A級友ん㈱ per紅mcわ脇al

〃昭脇mゐみのの5〆諦め
助徹で毒ny `疑mああ展万物
くわAタuめんであ`℃bn∫0揚あでi(短くあ

くみやのゐh-ひ“嬢d巌

Aタuめんα鵜.
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PALESTRAS/CURSOS

PROMOVIDOS

PELO CRB-8

SETEMBRO

PIRACICABA

Data: 23/09/00

Professora: Dra.Regina Célia Baptista

Belluzo.

 

Duração: 8 horas.

Valor: R$ 20,00 — Nº de vagas: 40.

Local: USP/ESALQ - Auditório da

Biblioteca Central.

Endereço: Av. Pádua Dias, 11 — Piracicaba.

Informações adicionais: inscrições até 21/

09/00, com Marcia R.M.Saad,tels. (019)

429-4311, 429-4140,fax. (019) 422-0244

ou pelo e-mail mrmsaadPcarpa.ciagri.usp.br.

SANTOS

Data: 23/09/00

Curso: “A informação estratégica para

inovação em sistemas de informações”.

Professor: Raimundo Nonato.

Valor: R$ 20,00.

Local: UNIMONTE.

Endereço: Av.Senador Feijó, 340/350, 2º

andar, Vila Mathias /Santos.

Informações adicionais: inscrição até 21/

09/00 com Mahê,tel. (013) 228-2102 ou

e-mail bibliotecaunimonte.br ou no

CAP/UNIMONTE,tel. (013) 235-6510,

fax (013) 232-1070 ou pelo e- mail

capQunimonte.br.

Data: 30/09/00

Curso: “Gestão da informação e do conhe-

cimento nas organizações em mudança”.

Professora: Dra.Regina Célia Baptista Be-

Iluzzo.

Local: UNIMONTE.

Endereço: Av.Senador Feijó, 340/350, 2º

andar, Vila Mathias /Santos.

Informações adicionais: inscrição até 21/

09/00 com Mahê,tel. (013) 228-2102 ou

e-mail bibliotecaQunimonte.br ou no

CAP/UNIMONTE, tel. (013) 235-6510,

fax (013) 232-1070 ou pelo e- mail

capPunimonte.br.

OUTUBRO

SÃO PAULO/SP
Data: 02/10/00

Curso: “As bibliotecas e o direito do autor

na informação digital”.

Duração: das 9h às 13h e das 14h às 18h.
Valor: R$ 30,00.

Data: 02/10/00.

Data: 03/10/00

Palestra: “O direito Autoral na Internet”

Horário: 19h30 às 21h00

Inscrição gratuita

Palestrante: Juan Carlos Fernandez Molina

Local: Serviço Nacional de Aprendizagem
Comercial —- SENAC

Endereço: R. Dr. Vila Nova — 228 — Vila
Buarque.

Informações e inscrições: Telefone (11)
236.2080 Fax (11) 257.1437 ou pelo E-mail

ctesp.senac.br

CAMPINAS

Data: 03 e 04/10/00

Cursos: “Qualidade de Atendimento ao
Cliente Rumoao Século XXI” e “ A Gestão
da Informação e do Conhecimento nas
Organizações em Mudança” Profa. Dra.
Regina Célia Baptista Belluzzo

Duração: 8 horas

Valor: R$ 20,00

Nº de vagas: 40

Inscrições até 1º de outubro com Luis

Vicentini, pelo telefone (19) 289-1966 Fax

(19) 289.5806 ou E-mail: vicentiniQ

unicamp.br

Endereço: Cid. Univers. Zeverino Vaz, 103

Data: 04/10/00

Palestra: “O direito autoral na Internet”.

Professor: Juan Carlos Fernandez Molina.

Horário: 14h.

Inscrição gratuita.

Local: Biblioteca Pública Municipal “ Prof.
Ernesto Manoel Zink” — Salão Vermelho.

Endereço: Av. Anchieta, 200 - Paço Muni-

cipal.

Informações adicionais: Gláucia Maria
Mollo Pécora, tel.: (019) 735-0423 ou pelo

e-mail educabibQcampinet.sp.gov.br.

RIBEIRÃO PRETO
Data: 16/09/00
Curso: “Qualidade de Atendimento ao

Cliente Rumo ao Século 21” Profa. Dra.

Regina Célia Baptista Belluzzo

Duração: 8 horas

Valor: R$ 20,00

Nºde vagas: 40

Local: UNAERP

Inscrições até 16 de setembro com Margaret
Barros, pelo telefone(16) 603.6945 Fax(16)

603.7015 ou E-mail: mpiresQunaerp.br

Endereço: Av. Costabile Romano, 2201

SÃOJOSÉDO RIO PRETO
Data: 21/10/00

Curso: “Marketing profissional para profis-

sionais da informação”.

Professor: Fernando Modesto.

Duração: 8 horas.

Valor: R$20,00.

Local: UNESP — Campus. J. do Rio Preto.

Endereço: R. Cristovão Colombo, 2265 —
Jd. Nazaré.

Informaçõesadicionais: inscrições até 18/10,
com Maria do Carmo Junqueira, tel.:(017)

221-2417, fax (017) 221-2462 ou pelo e-

mail mcarmobib.ibilce.unesp.br .

BAURU

Data: 27 e 28/10/00

Curso: “AACR — Pontos de Acesso e

Descritiva — Nível Básico”.

Professora: Rosa Maria Corrêa.

Local: UNESL

Endereço: Av. Eng. Luis Edmundo Coube,
s/nº — Vargem Limpa.

Valor: R$ 20,00.

Informaçõesadicionais: inscrições até 25/10,

com Sandra,tel. (014) 221-6033, ou pelo e-

mail: gloriagfObauru.com.br.

(9) O professorJuan Carlos
Fernandez Molina tem os

seguintes títulos: Doctorado -
Universidad de Granada

(Facultad de Bºy
Documentación), Miembro del

Grupo de Investigación
Documentación para Estudios
Andalucesperte-neciente al
Programa de la Consejeria de

Educación y Ciencia de laJunta
de Andalucia “Consolidación de

Grupos de In-vestigación
Andaluces.
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