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Me血sage血de A血o Novo

O GR粥des窮a foda a comu血dade b丑肱o亡ec看zja,

Cdabo輪dozleS; PreSねdores de serⅥgO, prOfessores e

pa打od血adores, u鵬nOVO anO rePJe亡o de reaHzagoe$,

COm m出棺sa[王de, paZ e ha脚O血a.

Po巾O Feliz d急exe血p看o

de va案orizag尋o da Cu案tu冒a

O prefeito de Porto Feliz, nO Interior do Estado,

resoIveu inves七ir na preservagao da hist6ria da cidade.

A antiga estagao ferroviまria agora 6 a Estagao da

Mem6ria. Pagina 5
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AOS FORMANDOS DE 1975

Pede・§e aOS formandos de 1975 da FESP

que entrem em contato com Oscar

O§Wa萱do Campliglia para tratar da

COmemOra辞O do§ 25 anos de formatura..
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Ag各o dos Conselhos

O Conselho Federal e os Conselhos Regionais de

Biblioteconomia decidiram langar um manifesto em

PrOl da Biblioteca Nacional. P台gina 4

Planos de Gove獲れ○

○ CRB/8 encaminhou aos candida七os as

Prefeituras dos municipios do Estado de Sao Paulo

documento expondo sua preocupagao quanto a

import合ncia de politicas para as Bib止otecas P心blicas

e agora vai encaminhar documento aos prefeitos

eleitos. Pagina 5

Reu血i6n Naciona案

J各estfb disponlVelS Para COnSulta no

CRB/8 os Anais dos trabalhos

apresentados na 34a Reuni6n Nacional

de Bibliotec各rios, realizada em Buenos

Aires, Argentina, de 15 a 29 de abril

de 2000, Cujo tema foi

``El acceso a la informaci6n em

Amdica Latina’’.

A presidente do CRB/8

eSteVe PreSente・

A冒quivos

cO血V案鵬S

Infomamos que o arquivo即ucap肴o

Continuada foi enviado por hackers, em

23 de novembro批imo, COm Vrfus para um

grupo de bibliotec誼os, e n肴O Pelo CRB/8.

Dica: Sugenmos que antes de abrir

arqulVO aneXado s車utilizado um

antivrfus, Para eVitar

qualquer tipo de problema.
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Mensagem de Ano Novo

O CRB/8 deseja à toda a comunidade bibliotecária,

colaboradores, prestadores de serviço, professores e

patrocinadores, um novo ano repleto de realizações,

com muita saúde, paz e harmonia.

Porto Feliz dá exemplo Ação dos Conselhos
= x F lh ijonaide valorização da Cultura O Conselho ederal e os Conselhos Regionais de

Biblioteconomia decidiram lançar um manifesto em
O prefeito de Porto Feliz, no Interior do Estado, prol da Biblioteca Nacional. Página 4

resolveu investir na preservação da história da cidade.

A antiga estação ferroviária agora é a Estação da

Memória. Página 5
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O CRB/8 encaminhou aos candidatos às

prefeituras dos municípios do Estado de São Paulo

documento expondo sua preocupação quanto a

importância de políticas para as Bibliotecas Públicas

e agora vai encaminhar documento aos prefeitos
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Reunión Nacional Arquivos

com vírus
Já estão disponíveis para consulta no

CRB/8 os Anais dos trabalhos. E Informamosque o arquivo Educação
apresentados na 34º Reunión Nacional Continuada foi enviado por hackers, em

23 de novembro último, com vírus para um

grupo de bibliotecários, e não pelo CRB/8.

Dica: Sugerimosque antes de abrir

arquivo anexadoseja utilizado um

antivírus, para evitar

qualquer tipo de problema.

de Bibliotecários, realizada em Buenos

Aires, Argentina, de 15 a 29 de abril

de 2000,cujo tema foi

“El acceso a la información em

América Latina”.

A presidente do CRB/8

esteve presente.
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田dito寡ial

M案喜田N案O

Findo mais um ano. Preparamo-

nos para o balanco de realizac6es

PeSSOais e renovacao ou elabora車o

de novas esperancas e expectativas,

novos proJetOS que desejamos al-

cancar. Na realidade, trata-Se de um

Perfodo de significado marcante:

final do seculo XX.

亘o milenio iniciando uma nova

era. Para n6s, bibliotecdrios, e um

momento de seria reflex乙o.

Uma profissfo em mudanea que

necessita adaptar-Se aS realidades de

uma sociedade em transformacao, O

que se chama sociedade da informa-

車O Ou COnhecimento.

O CRB-8, 12a Gestfb, emPe-

nhou-Se em ProPOrCionar aos profis-

SionalS Paulistas, elementos de per-

CeP車O das realidades e de colabora-

車O COm educacao contfnua.

Foram vdrios os cursos levados as

comunidades do interior, CarenteS,

em alguns casos, de acesso a progra-

mas de atualizacao permanente.

No proxlmO anO’em ParCeria com

OS PrOPr10S PrOfissionais e instituic6es

localS que POSSibilitem a realizacao de

CurSOS e eVentOS, eSPeramOS redobrar

a of料ta de programas de atualiza車o

PrOfissional・

Em uma iniciativa inedita do

CRB-8, enCaminhamos um exemplar

CRB-8 e uma publicacao do Cbn∫e〃0

脚omlゐBib宏o舶OnOm寂- 8a碑- Rua

Maracaju, 58 -VIla Mariana - CEP: 04013-

020 - Fone/fax: (OXX-11) 5082-1404 -

Home-Page: WWW.Crb8.org・br - e-mail:

cons.re容.bibliot@uol.com.br. Presidente:

Rcgina Celi de Sousa; Vice-PreSidente: Leila

Rabello de Oliveira; la Secretaria: Maria

Luiza I七reira de Souza Lima; 2a Secret缶ia:

Neide Huldinea Franca;脆soureira: Anna

VEm de Andrade. CbM般S6勝臨一

Comis§aO de Tbmada de Contas: Maria da

Conceicao Gomes Bernardo; Maria das Mer-

CeS Pereira Ap6stoIo; Iara de Lima; Sigrid

Barbosa de Lima. Comis§fb de Fiscaliza辞o

do Exercfoio Profissional: Maria C会ndida de

Assis Figueiredo; Mirdes Marcilli Petroni;

Marildeia Bernardi. Comi§SaO de Etica:

Sandra Soller Dias da Silva; W柾da Maria

Penteado Coimbra; Iara de Lima.互助が6瓜

柚Comiss各o de Analise de

Ju§tificativa Eleitoral: Ana VAlqufria Niaradi;

Whida Maria Penteado Coimbra. Comiss50

de Apoio a Ttsouraria: Anna Vtra de An-

drade; Leila Rabello de Oliveira; Maria da

Conceicfo Gomes Bemardo; Sigrid Barbosa

妥

de uma revista da area, COntribuindo

COm a reativacao da Revista Brasileira

de Biblioteconomia e Documenta車o,

editada pela FEBAB, SOb coordena車o

da renomada professora Dra・ Neusa

Dias de Macedo. Para o proxlmO anO

e meta do CRB-8 lanear sua proprla

revista, COnSOlidando os investimentos

no maior patrim6nio que uma enti-

dade profissional pode ter: SeuS mem-

bros filiados.

Alem das atividades de educa車o

contfnua, O CRB-8 investiu na divul-

ga車o e valorizacao do Bibliotec誼o e

da Biblioteca no perfodo eleitoral,

questionando, indagando, enCami-

nhando propostas. Alem disto, tem

Participado das discuss6es e formula-

辞o de propostas de grupos de trabalho

do Instituto FIorestan Femandes.

脚"a α宏ああ鋤
Pres i dente

de Lima. Comi§S乞o de T6cnico em Biblio-

teconomia: Rosa Maria Rodrigues Correa;

Jeane dos Rcis Passos; Marildeia Bernardi.
Comis§fb de Modemizacfb Administrativa:

Neide Huldinea Franca; Mirdes Marcilli Pe-

troni; Ana VAlqufria Niaradi; Maria Ldcia de

Borba Rolim. Comis§fb de Divulga辞O e

Marketingリeane dos Reis Passos; Rosa Maria

Rodrigues Correa; Maria das Merces耽reira

Ap6stoIo. Comi§§fb de Licitac6e§: Guaraciaba

Aparecida de Almeida Domingues; Maria

Helena Paula de Oliveira Cardim; Sigrid Bar-

bosa de Lima. Comi§§5o de Bibliotecas

Pdblicas e Escolares: Maria Antonia Gaviolli

Mendes Botelho; Marilucia Bemardi; Sigrid

Barbosa de Lima. Comissao dc Legisla碑o e

Normas: Wbida Maria Penteado Coimbra;

Sandra Soller Dias da Silva; Iara de Lima. Con-

selheiros suplentes: Ana Valquiria Niaradi;

Antonia“正rezinha Marcantonio; Eliana Maria

de AImeida Barja; Emflia da Conceisao Ca-

margo; Guaraciaba Aparecida de Almeida Do-

mlngueS; Marcus Vinicius Rios Macedo;

Marilucia Bernardi; Maria Antonia Gaviolli

Mendes Botelho; Maria Helena Paula de

Oliveira Cardim; Maria Ldcia de Borba Rolim;

Marlene Aparccida de Castro Oliveira; Rosa

Maria Rodrigues Correa; Sigrid Barbosa de Lima・

Fiscais: Antonio Carlos Pereira; Debora Mendes

de Moraes; Ivanilde Zoqui de Freitas Cayres;

Norma Shizue Haru Funcionまrios: Anderson

Lopes dos Santos; Cristian Mまrcia耽reira dos

Anjos; Elaine Aparecida Biotto Pires; Elisa Fa-

gundes Gondves; Inaura Maria dos Santos; L血

cia Ne za I七reira da Silva; Marleide Neres Lima;

Paulo Roberto Marinheiro; Rodrigo Augusto B・

Cristino e “正re乙a Tiemi Hnaka.

Jomalista Responsまvel: Sandra Azevedo - MTb

no 14267.

Projeto gr鮪co e impre§Sfb:

P4ginas & Letras - Editora e Grまfica Ltda.

丁引s.: (11) 608-246l - 6の4-3449

e-mail: Daginas-e-letras@uol.com.br

嶋ragem: 6.500 exemplares・

耽rmitida a reprodu辞O de§de que citada a fonte.

重SSN: 0103一うう,2

CRB●8

2/2000

Editorial 

Findo mais um ano. Preparamo-

nos para o balanço de realizações
pessoais e renovação ou elaboração

de novas esperanças e expectativas,
novos projetos que desejamos al-
cançar. Na realidade, trata-se de um
período de significado marcante:

final do século XX.
É o milênio iniciando uma nova

era. Para nós, bibliotecários, é um
momento de séria reflexão.

Uma profissão em mudança que

necessita adaptar-se às realidades de
umasociedade em transformação, o
que se chama sociedade da informa-
ção ou conhecimento.
O CRB-8, 12º Gestão, empe-

nhou-se em proporcionar aos profis-

sionais paulistas, elementos de per-
cepção das realidades e de colabora-

ção com educação contínua.
Foram vários os cursos levadosàs

comunidades do interior, carentes,

MILÊNIO

 

em alguns casos, de acesso a progra-

mas de atualização permanente.
No próximo ano, em parceria com

os próprios profissionais e instituições
locais que possibilitem a realização de

cursos e eventos, esperamos redobrar
a oferta de programas de atualização

profissional.
Em umainiciativa inédita do

CRB-8, encaminhamos um exemplar

de umarevista da área, contribuindo
com a reativação da Revista Brasileira

de Biblioteconomia e Documentação,
editada pela FEBAB,sob coordenação
da renomada professora Dra. Neusa
Dias de Macedo. Para o próximo ano
é meta do CRB-8 lançar sua própria

revista, consolidando os investimentos

no maior patrimônio que uma enti-

dade profissional pode ter: seus mem-
bros filiados.

Além das atividades de educação
contínua, o CRB-8 investiu na divul-

gação e valorização do Bibliotecário e

da Biblioteca no período eleitoral,
questionando, indagando, encami-
nhando propostas. Além disto, tem
participado das discussões e formula-
ção de propostas de gruposdetrabalho
do Instituto Florestan Fernandes.

Regina Celi de Sousa
Presidente
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Faca como as meしhores bibしioteca; do Brasil:

in§tale os Arquivos Deslizantes Aceco.

A脈ouiVo§ DESし1ZANTE§

露轍娯頚砂
+ Economia de espaap

トRapidez de localizacao de livros e documentos

トCompleta linha de acess崩os para melhor orgamzacao

トMaれuais e eletro-eletr6nicos

+ Conforto para o operado「

> Reducao dos custos operacionais

Central de Atendjmento (11) 5181 8199

W些a哩O・COm.br j

Co調書ira

Faculdade festeja 60 anos

No dia 25 de novembro, na Sede da

Funda車o Escola de SocioIogia e Polftica

de SわPaulo (Fesp), foram comemora-

dos os 60 anos da Faculdade de Biblio-

teconomia e Ciencia da Informa車o,

num evento que reuniu professores, alu-

nos e profissionais da area. Na ocasiわ,

foi laneado o livro comemorativo “Facul-

dade de Biblioteconomia.e Ciencia da

Informa申o, 1 940-2000: retratO de uma

escola:’, e aberta exposicao de documen-

tos, reglStrando momentos importantes

de sua hist6ria.

O CRBI8 parabeniza os organizado-

res do evento e todos os gestores dessa

renomada Institui車o.

A nota ao lado estまsendo inserida a

Pedido dos organizadores do livro co-

memOratlVO:

``Informamos que, POr mOtivos edi-

toriais, naO COnStam do mesmo, nOmeS

de alguns docentes que passaram por esta

Escola e de alguns que constitufram as

PrlmelraS turmaS de forrIlandos.

Ibr malS que tivessemos tido a preo-

CuPa車O em aPreSentar um documento

que retratasse fielmente parte da vida da

Faculdade, OCOrreram eStaS falhas.

Assim sendo, Vimos nos retra調peran-

te aquelas pessoas que, de certa forma,

foram atingidas, nわpor negligencia, maS

POr OCOrrenCias que escaparam ao nosso

controle. Procuraremos sanar esta falta com

a devida corre車o em novos exemplares.

Agradecemos a sua atencao e a com-

PreenS看o de todos’’・ Assinan o documen-

to, Dairy Pires Noronha, E‘mdaVtrri Ihu-

1ino e Maria das Merces I七reira ApostoIo.

ANUIDADE

2001

BIBLIOTECARIO

Ope6es de pagamento

Ⅵncimento Desconto VAIor

i n tegral

31.01.2001　　　　　15%　　R$ 156,40

28.02.2001　　　　　10%　　R$ 165,60

31.03.2001　　　　　05%　　R$ 174,80

Parcela Valor vencimento

115　　　　　　　R$ 36,80　　31.01.2001

2I5　　　　　　　　R$ 36,80　　28.02.2001

315　　　　　　　　R$ 36,80　　3 1.03.2001

4/5　　　　　　　　R$ 36,80　　30.04.2001

515　　　　　　　　R$ 36,80　　3 1.05.2001
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O ESPAÇO E A ORGANIZAÇÃO
QUE A BIBLIOTECA MERECE

Faça como as melhores bibliotecas do Brasil:
instale os Arquivos Deslizantes Aceco.

ARQUIVOS DESLIZANTES

Liceu Salesiano - Campinas SP Arquivo DeslizanteLinha 1080
a! "oCoUR

Comemoração

/JAGEGO,
» Economia de espaço

» Rapidez de localização de livros e documentos

» Completa linha de acessórios para melhor organização

» Manuais e eletro-eletrônicos

» Conforto para o operador

» Redução dos custos operacionais

Central de Atendimento (11) 5181 8199

| www.aceco.com.br

Faculdade festeja 60 anos
No dia 25 de novembro, na sede da

Fundação Escola de Sociologia e Política
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dade de Biblioteconomia e Ciência da Faculdade, ocorreram estas falhas. 2802200] h0% R$ 165,60

Informação, 1940-2000: retrato de uma Assim sendo,vimosnosretratar peran- 31.03.2001 05% R$ 174,80

escola”, e aberta exposição de documen- te aquelas pessoas que, de certa forma,
tos, registrando momentos importantes foram atingidas, não por negligência, mas

8 "TRA Pp 8 E É s18 Parcela Valor Vencimento
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renomada Instituição. Agradecemos a sua atenção e a com- 3/5 R$36.80 31.03.2001

A nota aolado está sendo inserida a reensão de todos”. Assinam o documen-
“ À j E . . b 4/15 R$ 36,80 30.04.2001

pedido dos organizadores do livro co- to, Daisy Pires Noronha, EvandaVerri Pau-
5/5 R$ 36,80 31.05.2001

memorativo: lino e Maria das Mercês Pereira Apostolo. 
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A轟igo Maria Cec描a Rizzi Lima

Ge冒enciando o
くくSe antes a terra e depois o capital, eram

OS fuores decisivos da producao・ ・・hoje o fator

decisivo e, Cada vez mais, O homem em si, Ou

Seja, Seu COnhecimento・’’(Papa Jofo Paulo

II, in Centesimus Annus, 1991).

A maioria das empresas bem sucedidas,

atribue seu sucesso a dois prlnCIPalS atlVOS:

PeSSOaS que trabalham na empresa e o conhe-

Cimento que possuem.

fu鯖cil encontrar un血ico setor; emPreSa

Ou Organizacao de qualquer esp純e, que nわ

tenha passado a fazer uso intensivo da infor-

mapfo, que nfo tenha se tomado dependente

do conhecimento, COmO fonte de atracao para

COnSumidores e clientes, e da tecnoIogia da in-

forma申o como instrumento gerencial・

Compartilhar e transmitir conhecimen-

to記avanc祖o, Para desenvoIvimento e trans-

formacわdo know-how individual em pro-

Priedade de um grupo, tem Sido, nOS temPOS

atuais, O maior de§afro das organizac6es que

Man i宣esto

co血heci血ento

Pretendem permanecer no mercado em

COnStante mudanca e exigencia・

O desenvoIvimento de sistemas para

CaPturar e aPlicar seus grandes depositdrios

de conhecimento e igualmente importante.

Neste sentido a tecnoIogia se alia aos especia-

1istas da informacao na gestfo do conheci-

mento (knowledge management); na reali-

dade, intensifica compartilhamento de infor-

macao em toda a Empresa, ate meSmO entre

ParCeiros comerciais. O prop6sito do
knowledge management e criar um anbiente

no qual a companhia alavanque todos os seus

ativos do conhecimento.

A metodoIogia usada pelas empresas que

investiram no desenvoIvimento do know

ledge management dif料e no uso da tecno-

logia (software, etC・); maS Sfo coincidentes

no gerenciamento do processo: disponibi-

1izam documentos, metOdoIogias e informa-

C6es. Compartilhan tais informac6es entre

血aS e血P案eSaS

todos os membros da empresa de forma que

Sabem o que estまacontecendo no desen-

VOIvimento de um trabalho espec純co, aSSim

COmO Verificam exempIos de documentos,

melhores praticas e metodoIogias aplicadas

Para OutrOS PrOJetOS.

Uma das ferramentas mais usadas para

o DesenvoIvimento dos Bancos de Dados

Para formacao do Centro de Informac6es, e

O Lotus Notes. E muitas sわas empresas que

Sentiram bene鮎ios significativos com a sua

implantacao: reducao de custos do proJetO;

tempo de negociacao mais r和ido; elimi-

nacao de erros e de redund会ncia; PreSerVACaO

do conhecimento, etC.

As empresas que possuem seus centros de

informac6es instalados e jまse beneficiam deles

SaO: W珊一Mart, Tbyota, ABB - Area Brown

Boveri, Ernest & Ybung, McKinsey; Coca

Cola, 3M, Monsanto, Dow Chemical, Ttxas

Instruments, Microsoft, Ford e muitas outras.

Ag各o dos Co血selhos du案a血te o CBBD

O Conselho Federal e os Conselhos

Regionais de Biblioteconomia, reunidos em

Porto Alegre, em Setembro de 2000, nO

XIX Congresso de Biblioteconomia e

Documentacao, decidiram lancar um ma-

nifesto em prol da Biblioteca Nacional face

a sociedade Brasileira e no contexto inter-

nacional, que foi aprovado nas moc6es do

Congresso ・

O documento considera sem funda-

mento a polemica envoIvendo erroneamen-

te a Biblioteca Nacional, que hま] 90 anos

serve a comunidade brasileira, e endossa a

definieao de Biblioteca Nacional da Con-

f五台ncia Geral da UNESCO (1970) que

estabelece: ``Q叫alquer que s垂a sua deno-

mina辞o, e reSPOnSivel pela aqulSICaO e

COnSerVa車O de exemplares de todas as pu-

blicac6es impressas no pais e funciona

COmO biblioteca de dep6sito, em Virtude

de disposic6es sobre o dep6sito legal, Ou

OutraS disposic6es. As Bibliotecas Nacionais

que nfb se enquadram nesta definicao nfo

deveriam classificar-Se na CategOria Biblio-

tecas Nacionais”.

O documento reconhece que, COm ba-

Se naS delimitac6es de func6es acima defi-

nidas - COmO guardi肴da Mem6ria Nacio-

nal Brasileira - aO aSSumir outras func6es

deverまfaz全-lo, desde que nわmenospreze

Sua reSPOnSabilidade de preservar; aCima de

tudo, SuaS COlec6es, que rePreSentam a he-

ranca intelectual de uma nacao para futuras

geraCOeS.

AIem disso, lembra a responsabilidade

dos governos estaduais e municipais de su-

Prlrem aS neCeSSidades de bibliotecas p血

blicas e escolares, Vinculadas aos seus

PrOgramaS educacionais e culturais, em

PrOl da defesa do indivfduo e da sua

Cidadania, e rePudia o desvio das func6es

da Biblioteca Nacional, que S6 poderina-

zer preJulZOS a PerPetuidade de suas cole一

C6es, que desde 1808 alimentam a inte-

1igencia e a cultura brasileiras’em SuaS

manifestae6es escritas.

Assim, OS COnSelhos decidiran vir a p血

blico para prestar solidariedade a Biblioteca

Nacional em suas ac6es em prol da salva-

guarda de seu acervo, e louv祖a em suas

ac6es de suprir a demanda de atendimento

ao JOvem, atra‘竜s dos servicos of料ecidos em

suas Bibliotecas Pdblicas (Biblioteca Eudides

da Cunha, Biblioteca Demonstrativa de

埠
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Brasflia e PROLER), COm aCervO e local

aJuStados as suas necessidades e condama-

ram a sociedade brasileira a conscientizar-

Se da importincia da criacao de novas

bibliotecas e fortalecimento das jまexisten-

tes, Criando condic6es apropriadas aleitura,

COmPlementando os esforcos da Biblioteca

Nacional e de toda a rede de bibliotecas

Pdblicas do pafs, neSSe Sentido・

Out重o manifesto

Os Conselhos Regionais de Biblio-

teconomia tambem manifestaram sua in-

dignacfro com a forma como foi

COnduzido o Curso de Capacita辞o para

Dinamiza車o e Uso da Biblioteca Pdblica

do Ministerio da Cultura, que tem COmO

Objetivo capacitar pessoas da comunidade

(leigos) para o exercfcio das fune6es de

responsまveis dinamizadores das bibliotecas

Pdblicas. Rcssaltaram que os Conselhos

Regionais estfo empenhados na elabo-

ra辞o de uma proposta a ser enviada ao

MINC, Visando ampliar a participacao do

bibliotec誼o no proJetO, Para garantir a

excelencia da qualidade dos servi$OS Ofu

recidos para a comunidade.

Artigo Maria Cecília Rizzi Lima

Gerenciando o conhecimento nas empresas
“Se antes a terra e depois o capital, eram

os fatores decisivos da produção...hoje o fator
decisivo é, cada vez mais, o homem em si, ou

seja, seu conhecimento.” (Papa João Paulo
II, in Centesimus Annus, 1991).

A maioria das empresas bem sucedidas,
atribue seu sucesso a dois principais ativos:
pessoas quetrabalham na empresa e o conhe-
cimento que possuem.

É difícil encontrar um único setor, empresa
ou organização de qualquer espécie, que não
tenha passado a fazer uso intensivo da infor-
mação, que não tenha se tornado dependente
do conhecimento, como fonte de atração para
consumidorese clientes, e da tecnologia da in-
formação como instrumento gerencial.

Compartilhar e transmitir conhecimen-
to, alavancá-lo, para desenvolvimentoe trans-
formação do know-how individual em pro-
priedade de um grupo, tem sido, nos tempos
atuais, o maior desafio das organizações que

Manifesto

pretendem permanecer no mercado em
constante mudançae exigência.

O desenvolvimento de sistemas para
capturar e aplicar seus grandes depositários

de conhecimento é igualmente importante.
Nestesentidoa tecnologiase alia aos especia-
listas da informação na gestão do conheci-
mento (knowledge management); na reali-

dade, intensifica compartilhamento de infor-
mação em toda a Empresa, até mesmo entre
parceiros comerciais. O propósito do

knowledge managementé criar um ambiente
no qual a companhia alavanque todos os seus
ativos do conhecimento.

A metodologia usada pelas empresas que
investiram no desenvolvimento do know
ledge management difere no uso da tecno-
logia (software, etc.); mas são coincidentes

no gerenciamento do processo: disponibi-
lizam documentos, metodologias e informa-
ções. Compartilham tais informações entre

todos os membros da empresa de forma que
sabem o que está acontecendo no desen-
volvimento de um trabalhoespecífico, assim
como verificam exemplos de documentos,
melhores práticas e metodologias aplicadas
para outros projetos.

Uma das ferramentas mais usadas para
o Desenvolvimento dos Bancos de Dados
para formação do Centro de Informações,é
o Lotus Notes. E muitas são as empresas que

sentiram benefícios significativos com a sua

implantação: redução de custos do projeto;

tempo de negociação mais rápido; elimi-
nação deerros e de redundância; preservação
do conhecimento,etc.

As empresas que possuem seus centros de
informaçõesinstaladose já se beneficiam deles

são: Wal-Mart, Toyota, ABB — Area Brown

Boveri, Ernest & Young, McKinsey, Coca

Cola, 3M, Monsanto, Dow Chemical, Texas
Instruments, Microsoft, Ford e muitas outras.

 

Ação dos Conselhos durante o CBBD
O Conselho Federal e os Conselhos

Regionais de Biblioteconomia, reunidos em

Porto Alegre, em setembro de 2000, no

XIX Congresso de Biblioteconomia e
Documentação, decidiram lançar um ma-

nifesto em prol da Biblioteca Nacional face

à sociedade Brasileira e no contexto inter-

nacional, que foi aprovado nas moções do

Congresso.

O documento considera sem funda-

mento a polêmica envolvendo erroneamen-

te a Biblioteca Nacional, que há 190 anos

serve à comunidadebrasileira, e endossa a

definição de Biblioteca Nacional da Con-

ferência Geral da UNESCO (1970) que

estabelece: “Qualquer que seja a sua deno-

minação, é responsável pela aquisição e

conservação de exemplares de todas as pu-

blicações impressas no país e funciona

como biblioteca de depósito, em virtude

de disposições sobre o depósito legal, ou

outras disposições. As Bibliotecas Nacionais

que não se enquadram nesta definição não

deveriam classificar-se na categoria Biblio-

tecas Nacionais”.

O documento reconhece que, com ba-

se nas delimitações de funções acima defi-

nidas — como guardiã da Memória Nacio-

nal Brasileira — ao assumir outras funções

deverá fazê-lo, desde que não menospreze

sua responsabilidade de preservar, acima de

tudo, suas coleções, que representam a he-

rançaintelectual de uma nação para futuras

gerações.

Além disso, lembra a responsabilidade

dos governosestaduais e municipais de su-

prirem as necessidades de bibliotecas pú-

blicas e escolares, vinculadas aos seus

programas educacionais e culturais, em

prol da defesa do indivíduo e da sua

cidadania, e repudia o desvio das funções

da Biblioteca Nacional, que só poderá tra-

zer prejuízos à perpetuidade de suas cole-

ções, que desde 1808 alimentam a inte-

ligência e a cultura brasileiras, em suas

manifestações escritas.

Assim,os conselhos decidiram vir a pú-

blico para prestar solidariedade à Biblioteca

Nacional em suas ações em prol da salva-

guarda de seu acervo, e louvá-la em suas

ações de suprir a demanda de atendimento

ao jovem,através dos serviços oferecidos em

suas Bibliotecas Públicas (Biblioteca Euclides

da Cunha, Biblioteca Demonstrativa de

Brasília e PROLER), com acervo e local

ajustados às suas necessidades e conclama-

ram a sociedade brasileira a conscientizar-

se da importância da criação de novas

bibliotecas e fortalecimento das já existen-

tes, criando condições apropriadas à leitura,

complementando os esforços da Biblioteca

Nacional e de toda a rede de bibliotecas

públicas do país, nesse sentido.

Outro manifesto

Os Conselhos Regionais de Biblio-

teconomia também manifestaram sua in-

dignação com a forma como foi

conduzido o Curso de Capacitação para

Dinamização e Uso da Biblioteca Pública

do Ministério da Cultura, que tem como

objetivo capacitar pessoas da comunidade

(leigos) para o exercício das funções de

responsáveis dinamizadores das bibliotecas

públicas. Ressaltaram que os Conselhos

Regionais estão empenhados na elabo-

ração de uma proposta a ser enviada ao
MINC,visando ampliar a participação do

bibliotecário no projeto, para garantir a

excelência da qualidade dos serviços ofe-

recidos para a comunidade.
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seja, seu conhecimento.” (Papa João Paulo
II, in Centesimus Annus, 1991).

A maioria das empresas bem sucedidas,
atribue seu sucesso a dois principais ativos:
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Manifesto
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Documentação, decidiram lançar um ma-

nifesto em prol da Biblioteca Nacional face

à sociedade Brasileira e no contexto inter-

nacional, que foi aprovado nas moções do

Congresso.

O documento considera sem funda-

mento a polêmica envolvendo erroneamen-

te a Biblioteca Nacional, que há 190 anos
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estabelece: “Qualquer que seja a sua deno-
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blicações impressas no país e funciona

como biblioteca de depósito, em virtude

de disposições sobre o depósito legal, ou

outras disposições. As Bibliotecas Nacionais

que não se enquadram nesta definição não

deveriam classificar-se na categoria Biblio-

tecas Nacionais”.

O documento reconhece que, com ba-

se nas delimitações de funções acima defi-

nidas — como guardiã da Memória Nacio-

nal Brasileira — ao assumir outras funções

deverá fazê-lo, desde que não menospreze

sua responsabilidade de preservar, acima de

tudo, suas coleções, que representam a he-

rançaintelectual de uma nação para futuras

gerações.

Além disso, lembra a responsabilidade

dos governosestaduais e municipais de su-

prirem as necessidades de bibliotecas pú-

blicas e escolares, vinculadas aos seus

programas educacionais e culturais, em

prol da defesa do indivíduo e da sua

cidadania, e repudia o desvio das funções

da Biblioteca Nacional, que só poderá tra-

zer prejuízos à perpetuidade de suas cole-

ções, que desde 1808 alimentam a inte-

ligência e a cultura brasileiras, em suas

manifestações escritas.

Assim,os conselhos decidiram vir a pú-

blico para prestar solidariedade à Biblioteca

Nacional em suas ações em prol da salva-

guarda de seu acervo, e louvá-la em suas

ações de suprir a demanda de atendimento

ao jovem,através dos serviços oferecidos em

suas Bibliotecas Públicas (Biblioteca Euclides

da Cunha, Biblioteca Demonstrativa de

Brasília e PROLER), com acervo e local

ajustados às suas necessidades e conclama-

ram a sociedade brasileira a conscientizar-

se da importância da criação de novas

bibliotecas e fortalecimento das já existen-

tes, criando condições apropriadas à leitura,

complementando os esforços da Biblioteca

Nacional e de toda a rede de bibliotecas

públicas do país, nesse sentido.

Outro manifesto

Os Conselhos Regionais de Biblio-

teconomia também manifestaram sua in-

dignação com a forma como foi

conduzido o Curso de Capacitação para

Dinamização e Uso da Biblioteca Pública

do Ministério da Cultura, que tem como

objetivo capacitar pessoas da comunidade

(leigos) para o exercício das funções de

responsáveis dinamizadores das bibliotecas

públicas. Ressaltaram que os Conselhos

Regionais estão empenhados na elabo-

ração de uma proposta a ser enviada ao
MINC,visando ampliar a participação do

bibliotecário no projeto, para garantir a

excelência da qualidade dos serviços ofe-

recidos para a comunidade.
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Seri amplamente discutido com to-

dos os interessados. E necessdrio nao

apenas que n6s’PrOfissionais, man-

tenhamo-nOS atentOS aS din会micas

do mercado de trabalho. As insti-

tuic6es, fundamentalmente, neCeS-

Sitam captar os novos cen誼os e se

modernizar para nfo serem atrope-

ladas pelo seu pr6prio anacronismo.

C ultura

Pesquisa

Bib賞iotecas que営em incrementar pesquisa on“案ine

Um grupo de bibliotecas pfrolicas e privadas

de todo o mundo estまdesenvoIvendo um servieo

de ref壷ncia on-1ine gratuito para responder as

PeSquisas筒tas pelos intemautas, frequentemente

surpresos quanto iriqueza de informac6es da In-

temet e incertos sobre a veracidade de suas fontes.

Um site na Intemet, que deverまestar dis-

ponivel em junho de 2001亘udarねdirecionar

uma pergunta para a biblioteca apropriada. O

mecanismo produziria respostas, POr eXemPIo,

fomecidas por uma biblioteca na Austrま1ia, Se a

questao se ref料ir a hist6ria dos abor毎ines.
``N6s conhecemos a qualidade de informa-

s6es que temos nas bibliotecas e queremos trazer

isso para a Intemet. Tambem conhecemos o caos

on-1ine’’, disse Donna Dinberg, da Biblioteca Na-

cional do Canadま, uma das prlmelraS PartlCIPan-

tes do Comprehensive Digital Ref料ence Service・

Os bibliotecまrios acreditam que suas especia-

1idades, COlec6es de pesqulSa e CatまIogos espe-

Cializados nわdisponiveis na Intemet permitiriam

aos servicos como As吋eeves, Google ou YahOO!

dar respostas r細idas, COmPletas e gratuitas.

Um teste comecou a ser筒to no mes pas-

sado, COm a Participacao de 60 bibliotecas. O

田stag各o da Me血6ria

e血Po獲to Ieliz

A populacao de Ibrto Feliz, COnhecida

como a脆rra das Monc6es, eStまde parabens.

Dentro de um programa de preservaeao e

difusわda cultura e da his〔6ria da cidade e

do pafs’O Pre筒to Leonardo Marchesoni

Rogado, determinou a restauracfo do antlgO

Predio da Estacfo Sorocabana, Para abrigrr

o Sistema de Informac6es Pthlicas: Bi-

blioteca P品lica Municipal Dr. Ces誼o

Motta J血ior e Arquivo Pdblico Municipal・

O Iocal, que hoje e conhecido como Es-

tacfo da Mem6ria, Oferece atendimento e

Orientacao a pesqulSaS, emPr料imo de livros,

revistas, quadrinhos e apostilas pre-VeSti-

bul叫consulta aos JOmais, aCeSSO a Intemet

COmO auXflio a pesquisa, Sala de video, alem

de outras atividades gerenciadas pela biblio-

tecまria Neide Maria de A」meida Souza.

ExempIos como esses, de sensibilidade

pelo social’de preservacao das rakes e de

de応sa e construcわda cidadania devem ser

Seguidos pelos pre筒tos de outras cidades.

O CRB/8a Regiわhomenagela a Pre筒tura

e os cidadaos de Ibrto Feliz pela iniciativa e

deseja que este trabalho se consolide e se

expanda cada vez mais.

teste, CuJOS reSultados nfo foram divulgados ate o

final desta edicao, PreVia que as unidades par-

tlCIPanteS deveriam aceitar pedidos de pesquisa de

usu誼os de qualquer parte do mundo. O aten-

dimento seria ser筒to por um membro do cons6r-

cio de bibliotecas, PeSSOalmente’POr e-mail, fax

ou telefone e transmitido adiante por uma rede

de comunicacわ.

耽lo prqIetO, Cada biblioteca completafa un per一

創que detalha sua especialidade em assuntos e lfn-

guas, horas de operacfo e outras informac6es. O
sistema usa aquela informa申o para direcionar a pes-

quisa筒ta na Intemet para a biblioteca apropriada・

A rede nfo estarまdirecionada apenas a acad全-

micos’maS tamb6m a qualquer um que precise de

informac6es que podem ser encontradas na

biblioteca, incluindo arte, mdsica ou informacao

tecno16gica・ O detalhamento vai dos estudos prさ-

escolares aos de graduacわ・

Entre os membros do cons6rcio estao as

universidades de Yale e Harvard, National Gallery

ofArt e a Biblioteca Nacional da AustrまIia. Biblio-

tecas voltadas a assuntos espec純cos tambem sわ

representadas, incluindo a Duke Universlty

Divinity School e a Canadian Agricultural Library

Planos do Govemo

Ag各o p○○ftica

junto aos candidatos
a P賞e宣eito

O CRB/8 encaminhou aos candidatos as

pre筒turas dos municfpios do Estado de SあPaulo

documento expondo sua preocupa辞o quanto a

situacわdas Bibliotecas Pthlicas, reSSaltando que a

informacわ, mOla mestra da evolucわda sociedade,

deve ser priorizada nos Planos de Govemo, COmO

fator de Educa車o, Cultura e La紺da populapao,

lembrando tambem que o Bibliotec誼o e o pro-

fissional capacitado a gerenci各la e a disponibilizd-

la para a comunidade. Solicitou as propostas de cada

candidato para a ref料ida irea. Os bibliotecirios de

cada cidade, asSim como a imprensa local, tanb6m

receberam c6pias do documento・

くくRecebemos in心meras respostas dos entfb

Candidatos e agora vamos partir para a pr6xima

fase do programa”, eXPlica Regina Celi de Sousa・

PreSidente do CRB/8. A pr6xima etapa preve o
envio, Para OS Pref読os eleitos em todo o Estado’

de propostas que possam ajudar na recupera辞o,

preservacao e difus肴o das bibliotecas pdblicas・

O CRBI8 agradece a colaborapわdos biblio-

tec誼os e dos auxiliares que contribufram para a

entrega dos documentos aos candidatos.
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Regulamentação..

Técnicos em

Biblioteconomia

Conforme informações enca-
minhadas aos Técnicos em Biblio-

teconomia, reiteramos o nosso

posicionamento quanto à regula-

mentação da profissão.

A atividade é uma realidade em

todo país e não incentivá-la é não
valorizar os serviços de informação.

Assim, desenvolver esforços para sua

regulamentação e buscar também a

melhoria dos serviços prestados aos
consumidores de informação é um

dos objetivos do Conselho Federal

de Biblioteconomia, queestá elabo-
rando projeto sobre a questão, que
será amplamente discutido com to-

dososinteressados. É necessário não

apenas que nós, profissionais, man-
tenhamo-nos atentos às dinâmicas

do mercado de trabalho. As insti-
tuições, fundamentalmente, neces-

sitam captar os novos cenários e se

modernizar para não serem atrope-
ladas pelo seu próprio anacronismo.

Cultura

Pesquisa
 

Bibliotecas querem incrementar pesquisa on-line

Um grupode bibliotecas públicas e privadas
de todo o mundoestá desenvolvendo um serviço

de referência on-line gratuito para responder às
pesquisas feitas pelos internautas, frequentemente
surpresos quantoà riqueza de informações da In-

ternet e incertos sobrea veracidade desuas fontes.
Um site na Internet, que deverá estar dis-

ponível em junho de 2001, ajudará a direcionar
uma pergunta para a biblioteca apropriada. O
mecanismo produziria respostas, por exemplo,
fornecidas por uma biblioteca na Austrália, se a
questão se referir à história dos aborígines.

“Nós conhecemos a qualidade de informa-
ções que temosnas bibliotecas e queremostrazer

isso para a Internet. Também conhecemos o caos
on-line”, disse Donna Dinberg, da Biblioteca Na-
cional do Canadá, uma das primeiras participan-
tes do Comprehensive Digital Reference Service.

Osbibliotecários acreditam que suas especia-
lidades, coleções de pesquisa e catálogos espe-
cializados não disponíveis na Internet permitiriam
aos serviços como AskJeeves, Google ou Yahoo!

dar respostas rápidas, completas e gratuitas.
Um teste começou a ser feito no mês pas-

sado, com a participação de 60 bibliotecas. O

 

Estação da Memória

em Porto feliz

 

A população de Porto Feliz, conhecida
como aTerra das Monções, está de parabéns.

Dentro de um programa de preservação e
difusão da cultura e da história da cidade e
do país, o prefeito Leonardo Marchesoni
Rogado,determinou a restauração do antigo

prédio da Estação Sorocabana, para abrigar
o Sistema de Informações Públicas: Bi-

blioteca Pública Municipal Dr. Cesário
Motta Júnior e Arquivo Público Municipal.

O local, que hoje é conhecido como Es-
tação da Memória, oferece atendimento e

orientaçãoa pesquisas, empréstimodelivros,

revistas, quadrinhos e apostilas pré-vesti-
bular, consulta aos jornais, acesso a Internet
comoauxílio à pesquisa, sala de vídeo, além
de outras atividades gerenciadas pela biblio-
tecária Neide Maria de Almeida Souza.

Exemplos comoesses, de sensibilidade
pelo social, de preservação das raízes e de
defesa e construção da cidadania devem ser
seguidos pelos prefeitos de outras cidades.
O CRB/8º Região homenageia a prefeitura
e os cidadãos de Porto Feliz pela iniciativa e
deseja que este trabalho se consolide e se

expanda cada vez mais.

teste, cujos resultados não foram divulgados até o
final desta edição, previa que as unidades par-
ticipantes deveriam aceitar pedidos de pesquisa de
usuários de qualquer parte do mundo. O aten- -
dimentoseriaser feito por um membro do consór-
cio de bibliotecas, pessoalmente, por e-mail, fax
ou telefone e transmitido adiante por uma rede
de comunicação.

Pelo projeto, cada biblioteca completará um per-
fil que detalha sua especialidade em assuntose lín-
guas, horas de operação e outras informações. O
sistema usa aquela informação para direcionara pes-
quisa feita na Internet para a biblioteca apropriada.

A rede não estará direcionada apenas a acadê-
micos, mas também a qualquer um queprecise de
informações que podem ser encontradas na
biblioteca, incluindo arte, música ou informação

tecnológica. O detalhamentovai dos estudos pré-
escolares aos de graduação.

Entre os membros do consórcio estão as
universidades de Yale e Harvard, National Gallery
ofArt e a Biblioteca Nacional da Austrália. Biblio-
tecas voltadas a assuntos específicos também são
representadas, incluindo a Duke University
Divinity School e a Canadian Agricultural Library.

Planos do Governo
 

Ação política
junto aos candidatos

a Prefeito

O CRB/8 encaminhou aos candidatos às
prefeituras dos municípios do Estado de São Paulo
documento expondo sua preocupação quanto à
situação das Bibliotecas Públicas, ressaltando que a
informação, mola mestra da evolução da sociedade,
deve ser priorizada nos Planos de Governo, como
fator de Educação, Cultura e Lazer da população,

lembrando também que o Bibliotecário é o pro-
fissional capacitado a gerenciá-la e a disponibilizá-
la para a comunidade. Solicitou as propostas de cada
candidato para a referida área. Os bibliotecários de
cada cidade, assim como a imprensa local, também
receberam cópias do documento.

“Recebemos inúmeras respostas dos então
candidatos e agora vamos partir para a próxima
fase do programa”, explica Regina Celi de Sousa,
presidente do CRB/8. À próxima etapa prevê o
envio, para os prefeitos eleitos em todo o Estado,

de propostas que possam ajudar na recuperação,
preservação e difusão das bibliotecas públicas.

O CRB/8 agradece a colaboração dos biblio-
tecários e dos auxiliares que contribuíram para a
entrega dos documentosaos candidatos.
 

CRBoB

2/2000

 

Regulamentação..

Técnicos em

Biblioteconomia

Conforme informações enca-
minhadas aos Técnicos em Biblio-

teconomia, reiteramos o nosso

posicionamento quanto à regula-

mentação da profissão.

A atividade é uma realidade em

todo país e não incentivá-la é não
valorizar os serviços de informação.

Assim, desenvolver esforços para sua

regulamentação e buscar também a

melhoria dos serviços prestados aos
consumidores de informação é um

dos objetivos do Conselho Federal

de Biblioteconomia, queestá elabo-
rando projeto sobre a questão, que
será amplamente discutido com to-

dososinteressados. É necessário não

apenas que nós, profissionais, man-
tenhamo-nos atentos às dinâmicas

do mercado de trabalho. As insti-
tuições, fundamentalmente, neces-

sitam captar os novos cenários e se

modernizar para não serem atrope-
ladas pelo seu próprio anacronismo.

Cultura

Pesquisa
 

Bibliotecas querem incrementar pesquisa on-line

Um grupode bibliotecas públicas e privadas
de todo o mundoestá desenvolvendo um serviço

de referência on-line gratuito para responder às
pesquisas feitas pelos internautas, frequentemente
surpresos quantoà riqueza de informações da In-

ternet e incertos sobrea veracidade desuas fontes.
Um site na Internet, que deverá estar dis-

ponível em junho de 2001, ajudará a direcionar
uma pergunta para a biblioteca apropriada. O
mecanismo produziria respostas, por exemplo,
fornecidas por uma biblioteca na Austrália, se a
questão se referir à história dos aborígines.

“Nós conhecemos a qualidade de informa-
ções que temosnas bibliotecas e queremostrazer

isso para a Internet. Também conhecemos o caos
on-line”, disse Donna Dinberg, da Biblioteca Na-
cional do Canadá, uma das primeiras participan-
tes do Comprehensive Digital Reference Service.

Osbibliotecários acreditam que suas especia-
lidades, coleções de pesquisa e catálogos espe-
cializados não disponíveis na Internet permitiriam
aos serviços como AskJeeves, Google ou Yahoo!

dar respostas rápidas, completas e gratuitas.
Um teste começou a ser feito no mês pas-

sado, com a participação de 60 bibliotecas. O

 

Estação da Memória

em Porto feliz

 

A população de Porto Feliz, conhecida
como aTerra das Monções, está de parabéns.

Dentro de um programa de preservação e
difusão da cultura e da história da cidade e
do país, o prefeito Leonardo Marchesoni
Rogado,determinou a restauração do antigo

prédio da Estação Sorocabana, para abrigar
o Sistema de Informações Públicas: Bi-

blioteca Pública Municipal Dr. Cesário
Motta Júnior e Arquivo Público Municipal.

O local, que hoje é conhecido como Es-
tação da Memória, oferece atendimento e

orientaçãoa pesquisas, empréstimodelivros,

revistas, quadrinhos e apostilas pré-vesti-
bular, consulta aos jornais, acesso a Internet
comoauxílio à pesquisa, sala de vídeo, além
de outras atividades gerenciadas pela biblio-
tecária Neide Maria de Almeida Souza.

Exemplos comoesses, de sensibilidade
pelo social, de preservação das raízes e de
defesa e construção da cidadania devem ser
seguidos pelos prefeitos de outras cidades.
O CRB/8º Região homenageia a prefeitura
e os cidadãos de Porto Feliz pela iniciativa e
deseja que este trabalho se consolide e se

expanda cada vez mais.

teste, cujos resultados não foram divulgados até o
final desta edição, previa que as unidades par-
ticipantes deveriam aceitar pedidos de pesquisa de
usuários de qualquer parte do mundo. O aten- -
dimentoseriaser feito por um membro do consór-
cio de bibliotecas, pessoalmente, por e-mail, fax
ou telefone e transmitido adiante por uma rede
de comunicação.

Pelo projeto, cada biblioteca completará um per-
fil que detalha sua especialidade em assuntose lín-
guas, horas de operação e outras informações. O
sistema usa aquela informação para direcionara pes-
quisa feita na Internet para a biblioteca apropriada.

A rede não estará direcionada apenas a acadê-
micos, mas também a qualquer um queprecise de
informações que podem ser encontradas na
biblioteca, incluindo arte, música ou informação

tecnológica. O detalhamentovai dos estudos pré-
escolares aos de graduação.

Entre os membros do consórcio estão as
universidades de Yale e Harvard, National Gallery
ofArt e a Biblioteca Nacional da Austrália. Biblio-
tecas voltadas a assuntos específicos também são
representadas, incluindo a Duke University
Divinity School e a Canadian Agricultural Library.

Planos do Governo
 

Ação política
junto aos candidatos

a Prefeito

O CRB/8 encaminhou aos candidatos às
prefeituras dos municípios do Estado de São Paulo
documento expondo sua preocupação quanto à
situação das Bibliotecas Públicas, ressaltando que a
informação, mola mestra da evolução da sociedade,
deve ser priorizada nos Planos de Governo, como
fator de Educação, Cultura e Lazer da população,

lembrando também que o Bibliotecário é o pro-
fissional capacitado a gerenciá-la e a disponibilizá-
la para a comunidade. Solicitou as propostas de cada
candidato para a referida área. Os bibliotecários de
cada cidade, assim como a imprensa local, também
receberam cópias do documento.

“Recebemos inúmeras respostas dos então
candidatos e agora vamos partir para a próxima
fase do programa”, explica Regina Celi de Sousa,
presidente do CRB/8. À próxima etapa prevê o
envio, para os prefeitos eleitos em todo o Estado,

de propostas que possam ajudar na recuperação,
preservação e difusão das bibliotecas públicas.

O CRB/8 agradece a colaboração dos biblio-
tecários e dos auxiliares que contribuíram para a
entrega dos documentosaos candidatos.
 

CRBoB

2/2000

 



MOV案M田NTO DOS PROC田SSOS D田PROF案SS量ONA量S

NO CRB“8 “ JU患HO A NOV国MBRO D田2000

Afastam entos
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3700, Lourdes Migliavacca CRB-8/1 377, Maria
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Adriana Rafael Pinto CRB-8/027IOO,

Processos deferidos em agosto

dia Elizabeth A. Franco CRB-8Il O9仰, Cristi-

na de Lourdes M. Bolanho CRB-811 10/00, Eli-

Sangela Marina dos Santos CRB-8/1 15/00.

Patrfoia Midori B.Yhara CRB-8/1 24roO, Paulo

丁bnon CRB-811 22/00, Rosangela Braga CRB-

8/= 7100, Sonia Gomes Pereira CRB-8/1 08/00

e Ttresa Cristina de O. S. Araujo CRB-81

1 1 9100.

Registro De鯖nitivo

Ana Claudia Giovanelli CRB-8/6427. Ana

Paula Martins CRB-8I6423, Aparecida

Marcelino AIves CRB-8I6369, Edna Mariana

da Silva CRB-816425, Francisco Henrique de

Carvalho CRB-816420, Gislaine Ferreira L. da

Silva CRB-8/6421 ;, Iris Esteves Feneira CRB-

Aparecida de Fatima S. Fermino CRB-811051

00 e Reginaldo Gabriel CRB-81100100.

Registro De鯖nitivo

Lucia Marta da S. L心cio CRB-8I641 7, Lucima-

ra Leite Machado Soriano CRB-8I64 1 4, Maria

da Gra9a G.M. Baneto CRB-8/6413, Patrieia

Cristina Marques CRB-8/6419, Rosane

Figueiredo Estevao CRB-81641 2 e Ttrezinha

Ma正a de Jesus Ribeiro CRB-8I6415.

Rei n tegra辞o

Maria Cecnia Biaty CRB-8I5982.

Renova辞o de Regi§trO Provi§6rio

Elaine Regina Montanini CRB-8/73I98 e

Eliana Ap.Bertin CRB-8/07 1I98.

816428, Javani Suerda Dias Ara亘io CRB-8I

6433, Katy Sanchez Lopez CRB-8/643 l , Me-

1issa Mazza M. de Freitas CRB_8I6424,

Patrfcia de Paula Ravaschio CRB-8I6426,

Pedra Margarete de Siqueira CRb-8/6429,

Rosimar Aparecida P Sim肴O CRB-8I6430,

VAleria de Oliveira CRB-816422 e vera L正cia

Rodrigues Mendes CRB-816434.

Rei ntegra辞o

Denise Lamartine Caldas CRB-813925.

Renova辞o de Registro Provis6rio

Marcelo Roberto Dozena CRB-81076/98 e

Marcos Rog6rio Gonealves CRB-81032I99.

Processos deferidos em setembro

A fastamen to

Ana Claudia G. Fialho Giunchetti CRB-8/

5627.

Cancelamento de Regi§trO

Benedito Edgard de Moraes CRB-8/4758,

Clarice Sanchez Bassalobre CRB-813349,

Giselda LQjmer CRB-8/1 9 1 2, Marcia Rosa L.

Pacheco CRB-8/4743, Patrfcia Leite Mar-

COndes CRB-8/5510, Sandra Borelli Trimer

CRB-8I5080 e Walmary de Faria CRB-

8I1422.

重nscri辞o e Registro Provis6rio

Dulce Ap.de Melo Luiz CRB-811 27roO, Maria

Lygia C. Kopke Santos CRB-8I129100,

Pat正cia Guidoni Marcondes CRB-811 30/00 e

Rosemary Ribeiro Silva CRB-8I1 28/00.

Registro De鯖nitivo

Simone Ang61ica Del Ducca Barbedo CRB-81

6437, Helena de Fatima C.Pereira CRB-8/6435,

Iara Machado CRB-8I6438. My正an S.Ferreira

Maia CRB-816436, Ricardo Tbmasiello Pedro

CRB-816440 e Simone Panonto CRB-8I6439.

Rei n tegra辞o

Carina Rocha de Lima CRB-8/5862, Dalva

Rachope Anderson CRB-813792 e Ines Celeste

Esposito CRB-8I1 633.

Transferencia de Registro

Alessandra C.Catanzaro CRB-8/639 1.

Registro de Empresa

TNC File Documenta辞o e Infoma96es Ltda.

CRB-8I300.039.

MOVIMENTO DOS PROCESSOS DE PROFISSIONAIS

NO CRB-8 - JULHO A NOVEMBRO DE 2000

Afastamentos

Lauricy Fernandes Fassoni CRB-8/954, Maria

Auxiliadora de Souza CRB-8/4855, Regina

Célia Solino Araújo CRB-8/5831, Regina Lucia

Maximo CRB-8/4831, Silvana Artuso CRB-8/

5996 e Silvia Lucia Ribeiro CRB-8/771.

Averbação

Vera Lúcia Goldstein Rubio CRB-8/5294.

Cancelamento

Casimiro Martins de Macedo CRB-8/1921,

Cleusa Ap.S.Risadi CRB-8/6101,

Dulce Maria F.Rosaboni CRB-8/4246, Eliana

Dias Bartelega CRB-8/2331, Elinalva Castro

Arcari CRB-8/6125, Inês Yumi Shinozaki

Averbação

Sidelma Donizete Leite de Souza CRB-8/3136.

Cancelamento de Registro

Alice Maria Lima Ferreira CRB-8/936, Célia

Olinda R.Valejo CB-8/2630, Deise Bertoli de

Moraes CRB-8/3664, Greice Melles Me Greohl

CRB-8/4271, Lucia Vercesi Mader CRB-8/

3192, Mara Carnielli CRB-8/2261, Maria Ap.de

C. Mello CRB-8/2871, Maria Jose de Morais

CRB-8/2731, Mirian Amato CRB-8/3052,

Neusa Maria Tozzi CRB-8/3566 e Rosa Maria

Brassi CRB-8/5664.

Inscrição e Registro Provisório

Ana Maria O. Sautchuck CRB-8/116/00, Clau-

 

 

FATEA - Santo André /

Faculdade de

Biblioteconomia

Inscrições abertas para:

Curso de Pós-Graduação Latu —

Sensu em “Planejamento e Geren-

ciamento de Sistemas Automatiza-

dos de Informação”.

Período:

de 01/12/2000 à 28/02/2001

Informações:

Tel. 4438-7477

www.salesianas.com.br/teste

Coordenação:

Prof. João Bosco R.de Oliveira

e-mail: fateaO salesianas.com.br   

Processos deferidos em julho

CRB-8/5002, Jandira Maria Coutinho CRB-8/

3700, Lourdes Migliavacca CRB-8/1377, Maria

de Lourdes L.Bezerra CRB-8/4498, Maria Mori

CRB-8/1201, Nadia Samira J. Chibily CRB-8/

665, Rodolpho Rocha Junior CRB-8/508,

Rosemari Elisabeth Ferraroni CRB-8/5465,

Silvia Helena Mancuso CRB-8/4193, Silvia

Renata P.Caracho CRB-8/4929, Sueli

Ap.Sartori CRB-8/2540, Suely Ap.dos Santos

CRB-8/5224.

Cancelamento Registro Provisório

Cristiane B. da Costa CRB-8/012/99.

Inscrição e Registro Provisório

Adriana Rafael Pinto CRB-8/027/00,

Processos deferidos em agosto
dia Elizabeth A. Franco CRB-8/109/00, Cristi-

na de Lourdes M. Bolanho CRB-8/110/00, Eli-

sangela Marina dos Santos CRB-8/115/00,

Patrícia Midori B.Yhara CRB-8/124/00, Paulo

Tonon CRB-8/122/00, Rosângela Braga CRB-

8/117/00, Sonia Gomes Pereira CRB-8/108/00

e Teresa Cristina de O. S. Araujo CRB-8/

119/00.

Registro Definitivo

Ana Claudia Giovanelli CRB-8/6427, Ana

Paula Martins CRB-8/6423, Aparecida

Marcelino Alves CRB-8/6369, Edna Mariana

da Silva CRB-8/6425, Francisco Henrique de

Carvalho CRB-8/6420, Gislaine Ferreira L. da

Silva CRB-8/6421:, Iris Esteves Ferreira CRB-

Aparecida de Fátima S. Fermino CRB-8/105/

00 e Reginaldo Gabriel CRB-8/100/00.

Registro Definitivo

Lucia Marta da S. Lúcio CRB-8/6417, Lucima-

ra Leite Machado Soriano CRB-8/6414, Maria

da Graça G.M. Barreto CRB-8/6413, Patrícia

Cristina Marques CRB-8/6419, Rosane

Figueiredo Estevão CRB-8/6412 e Terezinha

Maria de Jesus Ribeiro CRB-8/6415.

Reintegração

Maria Cecília Biaty CRB-8/5982.

Renovação de Registro Provisório

Elaine Regina Montanini CRB-8/73/98 e

Eliana Ap.Bertin CRB-8/071/98.

8/6428, Javani Suerda Dias Araújo CRB-8/

6433, Katy Sanchez Lopez CRB-8/6431, Me-

lissa Mazza M. de Freitas CRB8/6424,

Patrícia de Paula Ravaschio CRB-8/6426,

Pedra Margarete de Siqueira CRb-8/6429,

Rosimar Aparecida P. Simão CRB-8/6430,

Valéria de Oliveira CRB-8/6422 e Vera Lúcia

Rodrigues Mendes CRB-8/6434.

Reintegração

Denise Lamartine Caldas CRB-8/3925.

Renovação de Registro Provisório

Marcelo Roberto Dozena CRB-8/076/98 e

Marcos Rogério Gonçalves CRB-8/032/99.

Processos deferidos em setembro

Afastamento

Ana Claudia G. Fialho Giunchetti CRB-8/

5627.

Cancelamento de Registro

Benedito Edgard de Moraes CRB-8/4758,

Clarice Sanchez Bassalobre CRB-8/3349,

Giselda Lejrner CRB-8/1912, Márcia Rosa L.

Pacheco CRB-8/4743, Patrícia Leite Mar-

condes CRB-8/5510, Sandra Borelli Trimer

CRB-8/5080 e Walmary de Faria CRB-

8/1422.

Inscrição e Registro Provisório

Dulce Ap.de Melo Luiz CRB-8/127/00, Maria

Lygia C. Kopke Santos CRB-8/129/00,

Patrícia Guidoni Marcondes CRB-8/130/00 e

Rosemary Ribeiro Silva CRB-8/128/00.

Registro Definitivo

Simone Angélica Del Ducca Barbedo CRB-8/

6437, Helena de Fátima C.Pereira CRB-8/6435,

Tara Machado CRB-8/6438, Myrian S.Ferreira

Maia CRB-8/6436, Ricardo Tomasiello Pedro
CRB-8/6440 e Simone Panonto CRB-8/6439.

Reintegração

Carina Rocha de Lima CRB-8/5862, Dalva

Rachope Anderson CRB-8/3792 e Ines Celeste

Esposito CRB-8/1633.

Transferência de Registro

Alessandra C.Catanzaro CRB-8/6391.

Registro de Empresa

TNC File Documentação e Informações Ltda.

CRB-8/300.039 .

 

 



Averba辞o

Cristiane S.de Moraes Boldorini CRB-8I5675

e Moema de Baptista Medina CRB-8/1776.

Afastamento

Ma正a das Dores do Nascimento CRB-814365

e Iza Elena da Silva CRB-8I6056.

Cancelamento do Registro

Dagma R.Feneira da Silva CRB-8/6047, VAnda

Ap. Loureneo Bertocco CRB-8/4876. Maria de

F各tima F. Sapateiro CRB-812779, Marina

Nakamotone Nazar CRB-8/3999, Celso Jose

Paio CRB-81126l, Edith B. de Freitas Loretti

CRB-8I158, Maria Emilia F de Medeiros Lima

CRB-8/4213, Maria Angelina de Souza CRB-

814092, Maria de Lourdes D. Nero Segal〃 CRB-

811830, Mari含ngela de Lucia Lobo CRB-8l

A fastame nto

Adriana Bongiovanni CRB-814522, Maria

Luiza Guimar肴es CRB-8I3947, Mauren

Mayumi Ono CRB-8I5551 e Ybne M.Inoue

Stocco CRB-815507.

Cancelamento de Empresa

Grupo Biblion SIC Ltda. - CamplnaS - CRB-

8I300.029.

Cancelamento de Registro

Heloisa LiberalIi Bellotto CRB-8〃19, Isabei

Peres Pereira CRB-8I2076, Luba Lichtensztajn

CRB-8/13 1 8. Maria de Lourdes Tbvares CRB-

8I5962, Maria Neusa C. Caetano CRB-8I2907,

Processos deferidos em outubro

5735, Ana Ttresa R. M. Luchesi CRB-8/2002,

Adriana Ribeiro da S. AIves CRB-815863 e

Maria do Rosario P P Chamon CRB-8I2462.

Inscri辞o e Registro Provis6rio

Antonio Jorge Va16rio CRB-8I13 1/00, Maria

Celia Pereira CRB-81132IOO, Simone

Pankowski Vieira CRB-8/134/00 e Sonia

Regina da Silva Petrosink CRB-811 33100・

Registro De鯖nitivo

Lucilaine Ap. de Azevedo CRB-8仰l , M征cia

Ap. Ribeiro CRB-8I6418 e Sueli Mitiko Yino

CRB -816442.

Reintegra辞o

Cristiane S. de Moraes Boldorini CRB-8I5675

e Maria Ismenia Sardela CRB-8A18l.

Processos deferidos em novembro

Rosemeire Marino Nastri CRB-8/22 1 6, Tbnia

Debora F de Freitas Ttlles CRB-8I5366 e vera

Beatriz S. Liebling CRB-8M573.

Inscri辞o e Registro Provis6rio

Eliane do N. Chagas Mateus CRB-8/135IOO,

Karina Manfr6 Froner CRB-811 40/00, Patrfoia

Guidoni Marcondes CRB-8/130IOO, Silvania

Renata de J. R. Cirilo CRB-8I136/00 e Simone

Ap. de Oliveira Bello CRB-8I138100.

Regi§trO De鯖nitivo

Adriana Loureneo CRB-8/6406, AIzira Duarte

de Barbosa CRB-8/6444, EIvira Villani CRB-

Renova辞O de Registro Provis6rio

Tbtiana Gazzotti Biunessa CRB-8I46I99 e

Elaine Ap. de Lima CRB-81054I99.

T十ansferさncia de Registro

Maria Christina M. Tavares CRB-8I2165 e

Silvia Lucia G. G. Guerreiro CRB-816345.

Regi§trO Secunddrio

Ana Valquiria Niaradi CRB-8I6203.

Registro Empre§a - Cance書amento

DOC - Assesso五a e Consultoria Ltda. CRB-8/

300.025.

Registro de Empre§a - Alt. Razao Social

Recall do Brasil Ltda. CRB-81300.028.

8/6445, Gleise Ferreira Lino CRB-8I6447,

Maria Ines Corradi CRB-816454, Maristela

Strefezza Lopez CRB-816449, Rita de C金ssia

且de Souza CRB-8I6446, Rodney Zorzo EIoy

CRB-8I6450, Roseli Pires dos Santos CRB-8/

6448 e Silvana Ap. Fagundes CRB-816443.

Renova辞o de Registro Provis6rio

Ana Lucia Tribiolli CRB-8I1 08/99, Jos6 Carlos

de A.Junior CRB-8IlO4/99 e Lucia Hatsumi

Sasaki CRB-8/080/99.

鵜hansferencia de Registro

Alessandra C. Catanzaro CRB-8I639l.

Bibliotecas Pdblicas: Propostas de Ae急o para a Secretaria Nacional

do Livro e da Leitura‘/Ministerio da Cultura

No dia 17 de outubro deste ano,

PrOmOVemOS um debate sobre o tema

acima, que COntOu COm a PreSenCa de Jose

Fernando Modesto da Silva - Presidente

do Conselho Federal de Biblioteconomia,

de Regina Celi de Sousa - Presidente do

Conselho Regional de Biblioteconomia -

8a Regifo, de Maria Antonia Gaviolli

Mendes Botelho - Coordenadora da

Comissfo de Bibliotecas P心blicas e das

PrOfessoras Maria Helena T C. Barros -
UNESP/Marflia e Elisabeth Mまrcia

Martucci - Departamento de Ciencia da

Informa車o - UFSCAR.

Apresentamos, SuCintamente, aS PrO-

POStaS elaboradas pelas professoras em

questfo para o CRB-8 encaminhar ao Se-
cretdrio Nacional do Livro e da Leitura,

Visando fortalecer as polfticas e ac6es

estrategicas ・

A Professora Maria Helena prop6e

que:

> o Curso Tecnico em Biblioteconomia

SeJa regulamentado, fazendo-Se geSt6es

JuntO aO Conselho Federal de Biblio-
teconomia - CFB e as instまncias com-

PetenteS Para que isso aconteca
rapidamen te;

> os Cursos de Gradua辞o em Bibliote-

conomia, nO Estado de Sao Paulo, in-

Cluam em sua grade curricular dis-

Ciplinas ref料entes a biblioteca p品li-

Ca’a leitura e a orientapao a pesqulSa

bibliogr組ca;

> os cursos jまexistentes e que apresen-

tem as condic6es necess誼as para rea-

1izar cursos de especializacao em

biblioteca pdblica possam articular-Se

e oferecer o mesmo currfculo, COnCO-

mitantemente, e COm POSSivel inter-

Cambio de docentes, O que SuPrlrla aS

defici全ncias do mercado, alem de

qualificar os profissionais em nivel

nunca antes atingido.

A Professora Elisabeth prop6e como foco

Principal:
> a curto prazo, a amPlia辞O do ndmero

de bibliotecdrios nas unidades coor-

denadoras dos Sistemas Estaduais de

Bibliotecas Pdblicas, Para Orienta申O e

SuPervisfo dos funcionまrios capacitados

Pelo programa “Uma Biblioteca em

cada Municfpio’’;

> a m6dio prazo, a implementa辞o, Pela

Secretaria Nacional do Livro e da lei-

tura, de um programa nacional de in-

centivo a formacao de bibliotec誼os

Para atua辞O em bibliotecas pdblicas一
``um Bibliotecdrio em cada Municfpib’’;

> a especializacfo dos atuais biblio-

tecdrios em exercfcio profissional neste

mercado de trabalho.

C比鯵●8
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Averbação

Cristiane S.de Moraes Boldorini CRB-8/5675

e Moema de Baptista Medina CRB-8/1776.

Afastamento

Maria das Dores do Nascimento CRB-8/4365

e Iza Elena da Silva CRB-8/6056.

Cancelamento do Registro

Dagma R.Ferreira da Silva CRB-8/6047, Vanda

Ap. Lourenço Bertocco CRB-8/4876, Maria de

Fátima F. Sapateiro CRB-8/2779, Marina

Nakamotone Nazar CRB-8/3999, Celso José

Paio CRB-8/1261, Edith B. de Freitas Loretti

CRB-8/158, Maria Emilia F. de Medeiros Lima

CRB-8/4213, Maria Angelina de Souza CRB-

8/4092, Maria de Lourdes D. Nero Segall CRB-

8/1830, Mariângela de Lucia Lobo CRB-8/

Afastamento
Adriana Bongiovanni CRB-8/4522, Maria

Luiza Guimarães CRB-8/3947, Mauren

Mayumi Ono CRB-8/5551 e Yone M.Inoue

Stocco CRB-8/5507.

Cancelamento de Empresa

Grupo Biblion S/C Ltda. - Campinas - CRB-
8/300.029.

Cancelamento de Registro

Heloisa Liberalli Bellotto CRB-8/419, Isabel

Peres Pereira CRB-8/2076, Luba Lichtensztajn

CRB-8/1318, Maria de Lourdes Tavares CRB-

8/5962, Maria Neusa €. Caetano CRB-8/2907,

Processos deferidos em outubro

5735, Ana Teresa R. M. Luchesi CRB-8/2002,

Adriana Ribeiro da S. Alves CRB-8/5863 e

Maria do Rosário P. P. Chamon CRB-8/2462.

Inscrição e Registro Provisório
Antonio Jorge Valério CRB-8/131/00, Maria

Célia Pereira CRB-8/132/00, Simone

Pankowski Vieira CRB-8/134/00 e Sonia

Regina da Silva Petrosink CRB-8/133/00.

Registro Definitivo
Lucilaine Ap. de Azevedo CRB-8/6441, Márcia

Ap. Ribeiro CRB-8/6418 e Sueli Mitiko Yano

CRB-8/6442.

Reintegração

Cristiane S. de Moraes Boldorini CRB-8/5675

e Maria Ismenia Sardela CRB-8/4181.

Processos deferidos em novembro

Rosemeire Marino Nastri CRB-8/2216, Tania

Debora F. de Freitas Telles CRB-8/5366 e Vera

Beatriz S. Liebling CRB-8/4573.

Inscrição e Registro Provisório

Eliane do N. Chagas Mateus CRB-8/135/00,

Karina Manfré Froner CRB-8/140/00, Patrícia

Guidoni Marcondes CRB-8/130/00, Silvania

Renata de J. R. Cirilo CRB-8/136/00 e Simone

Ap. de Oliveira Bello CRB-8/138/00.

Registro Definitivo

Adriana Lourenço CRB-8/6406, Alzira Duarte

de Barbosa CRB-8/6444, Elvira Villani CRB-

Renovação de Registro Provisório
Tatiana Gazzotti Biunessa CRB-8/46/99 e

Elaine Ap. de Lima CRB-8/054/99.

Transferência de Registro
Maria Christina M. Tavares CRB-8/2165 e

Silvia Lucia G. G. Guerreiro CRB-8/6345.

Registro Secundário
Ana Valquiria Niaradi CRB-8/6203.

Registro Empresa - Cancelamento

DOC — Assessoria e Consultoria Ltda. CRB-8/

300.025.

Registro de Empresa — Alt. Razão Social

Recall do Brasil Ltda. CRB-8/300.028.

8/6445, Gleise Ferreira Lino CRB-8/6447,
Maria Inês Corradi CRB-8/6454, Maristela

Strefezza Lopez CRB-8/6449, Rita de Cássia

Fde Souza CRB-8/6446, Rodney Zorzo Eloy

CRB-8/6450, Roseli Pires dos Santos CRB-8/

6448 e Silvana Ap. Fagundes CRB-8/6443.

Renovação de Registro Provisório

Ana Lucia Tribiolli CRB-8/108/99, José Carlos

de AJunior CRB-8/104/99 e Lucia Hatsumi

Sasaki CRB-8/080/99.

Transferência de Registro

Alessandra C. Catanzaro CRB-8/6391.

 

 

Bibliotecas Públicas:

No dia 17 de outubro deste ano,
promovemos um debate sobre o tema
acima, que contou com a presença de José
Fernando Modesto da Silva — Presidente
do Conselho Federal de Biblioteconomia,
de Regina Celi de Sousa — Presidente do
Conselho Regional de Biblioteconomia —
8: Região, de Maria Antonia Gaviolli

Mendes Botelho — Coordenadora da
Comissão de Bibliotecas Públicas e das

professoras Maria Helena T. C. Barros —
UNESP/Marília e Elisabeth Márcia
Martucci — Departamento de Ciência da
Informação — UFSCAR.

Apresentamos, sucintamente,as pro-
postas elaboradas pelas professoras em
questão para o CRB-8 encaminhar ao Se-
cretário Nacional do Livro e da Leitura,
visando fortalecer as políticas e ações
estratégicas.

Propostas de Ação para a Secretaria Nacional

do Livro e da Leitura/Ministério da Cultura

A Professora Maria Helena propõe
que:
+ o Curso Técnico em Biblioteconomia

seja regulamentado,fazendo-se gestões
junto ao Conselho Federal de Biblio-
teconomia — CEB às instâncias com-
petentes para que isso aconteça
rapidamente;

> os Cursos de Graduação em Bibliote-
conomia, no Estado de São Paulo, in-

cluam em sua grade curricular dis-
ciplinas referentes a biblioteca públi-
ca, a leitura e a orientação à pesquisa
bibliográfica;

> os cursosjá existentes e que apresen-
tem as condições necessárias para rea-
lizar cursos de especialização em
biblioteca pública possam articular-se
e oferecer o mesmo currículo, conco-

mitantemente, e com possível inter-
câmbio de docentes, o que supriria as

deficiências do mercado, além de
qualificar os profissionais em nível
nunca antes atingido.

A Professora Elisabeth propõe comofoco
principal:

> a curto prazo, a ampliação do número
de bibliotecários nas unidades coor-
denadoras dos Sistemas Estaduais de
Bibliotecas Públicas, para orientação e
supervisão dos funcionários capacitados
pelo programa “Uma Biblioteca em
cada Município”;
a médio prazo, a implementação, pela
Secretaria Nacional do Livro e dalei-
tura, de um programa nacional de in-
centivo à formação de bibliotecários
para atuação em bibliotecas públicas —
“Um Bibliotecário em cada Município”;

> a especialização dos atuais biblio-
tecários em exercício profissional neste
mercado de trabalho.
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Ca量eれda営io das

Plena轟as para 2001

M台s Dia

Novem b ro

Dezembro

Nわん的寂や揚e嬢nの揚ゐ2ゑ26e 27みβめ

(αma掘りe l之13, 14e 15あab毒l伽mm轍m易

Sites indicados

・ Mapa bibliotecdrio y de servicos de informaci6n

de la Ciudad de Mexico (http:// infocuib.

laborales.unam・mX/mapabilio/)- O endereco

Permite realizar buscas em vdrias bibliotecas da

CaPital mexicana.

● Directorio de asociaciones de bibliotcc誼os y

PrOfdsiones afines de America Latina y el Caribe

(http://infocuib.laborales.unam.mx/asoc/).

Pr6Ⅹi軸os Eventos

Bueno§ Ai脆s - Argentina

16 a 19/04/200l - XXXV Reuni6n Nacional de

Bibliotecatios
“ Las Bibliotecas, el ciudadano y el Derecho a la

Informaci6n”

Local: Buenos Aires - Argentina

Informa95es: WWWab容ra.sisbi. uba.ar

e-mail: abgra@ciudad.com.ar

Boston - USA

19 a 25/08/2001 - 67th IFLACouncil and Gene-

ral Conf料ence: Libraries and Librarians: making

a di飾erence in the knowledge.

Infoma申0: httD://wwwifla200 l.org

Anai§ da 34a Reuni6n Nacional de Bibliotecdrio§

一心鯵nt血

Es屯o disponiveis para consulta no CRB-8 os anais

dos trabalhos apresentados na 34a Reuni6n

Nacional de Bibliotecarias, realizada em Buenos

AIres - Argentina, de 25 a 29/04/2000, COm O te-

ma “副Acesso a la Infomraci6n en America LatinJ’.

EVENTOS PROMOViDOS PEしO CRB“8 EM 2000

(pa hici pantes)

量れtemet

Grupos permitem

troca de informae6es e

a血alizae急o pro鯖ssional

A cada dia a Intemet demonstra sua

CaPaCidade de disseminar informac6es

e de permitir a aproximacao de pessoas

COm interesses comuns. Um servl印Cria-

do recentemente e totalmente gratuito,

POSSibilita que profissionais formem

grupos para discutir quest6es de suas

dreas, PrOPOnham altemativas e ate soli-

Citem auxflio em suas pesqulSaS Cientf-

ficas. Hata-Se do site wwwgrupo.com.

br que jalem em seus vdrios diret6rios,

grupos dedicados a discussfb de temas

relacionados a Biblioteconomia.

Ao acessar o site pela prlmelra VeZ,

Clique no botfo ``InscrlCaO Para Se Ca一

dastrar e receber uma senha. Siga esse

PrOCedimento mesmo que apareca uma

janela pedindo que voc全informe sua

Senha. Ap6s o preenchimento da ficha

de inscriefo, O Site lhe enviarfum e-mail

COnfirmando o seu cadastramento. Siga

as instruc6es desse e-mail para poder

COmeCar a uSar O ServlCO.

Atualmente, O Site possui os segulnteS

grupos na area de Biblioteconomia: 1)

Bibliotecas (lista de discussfo destinada

ao relacionamento e troca de informap6es

entre profissionais de Biblioteconomia,

Documentapao e Ci全ncia da Informa-

CaO); 2) Grupo de Bibliotecas Escolares

(destina-Se aOS bibliotecdrios interessados

na troca de informac6es e experiencias

ligadas ao trabalho com bibliotecas es-

colares); 3) MicroIsis (usuまrios do soft-

Ware MicroIsis para bibliotecas); 4)

Grupo de discussわda bibliotec誼a An-

gra (discussfb de assuntos pertinentes a

Educa辞o, a Biblioteconomia, aO Papel e

a situa辞o dos bibliotecま重ios nas escolas

da rede p品lica estadual e as bibliotecas

escolares da rede); 5) Grupo de Estudos

e Informapあem Bibliotecas P品licas e

Escolares (forum de discussfo aberto a

PrOfissionais, alunos e demais interessa-

dos no estudo da Ciencia da Informacfo

e dreas afins); 6) Grupo de Bibliotecas

Universitまrias (busca fomentar as discus-

S6es entre profissionais atuantes em uni-

versidades do Bras組e do Exterior; P品licas

e privadas, apOntar SOluc6es inovadoras e

discutir o cendrio atual da Biblioteco_

nomia no Brasil e na America Latina).

Caso nenhum desses grupos atenda

aos seus interesses, O ServlCO Permite que

SeJam Criados novos grupos. Para atrair

usu誼os, Periodicamente o site promove

Premiae6es entre os inscritos. Em dezem-

bro, eStaVa Sendo sorteado um DVD.

Outro site que reserva um espaco es-

PeCial para Biblioteconomia e o

Ola3・COm Open School (柵ola3.

COm). O servico, que Se autO-intitula

como “uma boIsa de Conhecimento’’,

Publica artlgOS de l・300 dreas・ Siga o

roteiro abaixo para chegar a textos que

Sfo do interesse de todos: eStando na pま一

glna Principal, Selecione na prlmelra Cai-

Xa de opc6es a area “Ciencias Sociais

Aplicadas’’, na Segunda caixa, Chamada
``grupo’’, Selecione “Ciencia da Informa-

CaO e, finalmente, na Caixa ``assunto’’

escolha os de seu interesse, COmO Cata-

loga辞o, disseminacao da informacao,

Estudo das Bibliotecas Universitdrias etc.

Um texto que merece aten辞o chama-Se

“Peri6dicos brasileiros especializados em

biblioteconomia e ci全ncia da informa-

CaO , Produzido pela professora Maria de

Lourdes Blatt Ohira. Ele estd disponivel

em wwwola3 ・COm/item.asp組em=6286.

O acesso ao Ola3・COm tambem e gra-

tuito. O site of料ece ainda acesso a vdrias

bibliotecas virtuais, naCionais e estran-

gelraS, e tambem a dicionまrios acr6nimos

(norte-americanos) , de Medicina, teCnO-

logia’arteS’eSPOrteS etC.

CRB●8
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Calendário das

Plenárias para 2001
 

Mês Dia

JaneiroitadomosnçaO

ReVereiro parts eco ce casas de atoSRra)

Março;2serrriesiãedadO

Maio ..sii carece scoese assARR
Junho.FASEETO
Julho ... 17
AgostojsMesasMrcoocanaartaesas NA
Setembro.H.stiseca dee conrecaaro Essa IO
Quiubro=NESIG
Novembrozsi.aU...cssnoniliB;

Dezembro=:RodSosIP nm

 

  

 

Não haverá expediente nosdias 25, 26e27defevereiro
(Carnaval) e 12, 13, 14 e 15 de abril (Semana Santa).

Sites indicados

* Mapa bibliotecário y de serviços de información
de la Ciudad de México (http:// infocuib.

laborales.unam.mx/mapabilio/)- O endereço

permite realizar buscas em várias bibliotecas da
capital mexicana.

e Directorio de asociaciones de bibliotecários y
profesiones afines de América Latina y el Caribe
(http://infocuib.laborales.unam.mx/asoc/).

Próximos Eventos

Buenos Aires — Argentina

16 a 19/04/2001 — XXXV Reunión Nacional de

Bibliotecários

“ Las Bibliotecas, el ciudadano y el Derechoa la
Información”

Local: Buenos Aires — Argentina

Informações: www.abgra.sisbi.uba.ar
e-mail: abgraciudad.com.ar

Boston — USA

19 a 25/08/2001 — 67'" IFLA Council and Gene-

ral Conference: Libraries and Librarians: making

a difference in the knowledge.

Informação: http://www.ifla2001.org

Anais da 34º Reunión Nacional de Bibliotecários

— Argentina

Estão disponíveis para consulta no CRB-8 os anais
dos trabalhos apresentados na 34º Reunión
Nacional de Bibliotecários, realizada em Buenos

Aires - Argentina, de 25 a 29/04/2000, com o te-
ma“E] Acesso a la Información en America Latina”.

 

EVENTOS PROMOVIDOS PELO CRB-8 EM 2000

(participantes)

 

Internet
 

Grupos permitem

troca de informações e
atualização profissional

A cada dia a Internet demonstra sua

capacidade de disseminar informações

e de permitir a aproximação de pessoas
com interesses comuns. Um serviço cria-

do recentementee totalmente gratuito,

possibilita que profissionais formem
grupos para discutir questões de suas

áreas, proponham alternativas e até soli-
citem auxílio em suas pesquisas cientí-

ficas. Trata-se do site www.grupo.com.
br quejá tem em seusvários diretórios,

grupos dedicados à discussão de temas
relacionados à Biblioteconomia.

Ão acessar o site pela primeira vez,

clique no botão “Inscrição” para se ca-
dastrar e receber uma senha. Siga esse

procedimento mesmo que apareça uma
janela pedindo que você informe sua
senha. Após o preenchimento da ficha
de inscrição, o site lhe enviará um e-mail

confirmando seu cadastramento. Siga

as instruções desse e-mail para poder
começara usar O serviço.

Atualmente,o site possui os seguintes

grupos na área de Biblioteconomia: 1)
Bibliotecas (lista de discussão destinada

ao relacionamentoe troca de informações
entre profissionais de Biblioteconomia,

Documentação e Ciência da Informa-

ção); 2) Grupo de Bibliotecas Escolares
(destina-se aos bibliotecários interessados

na troca de informações e experiências

ligadas ao trabalho com bibliotecas es-

colares); 3) Microlsis (usuários do soft-

ware Microlsis para bibliotecas); 4)

Grupode discussão da bibliotecária An-
gra (discussão de assuntos pertinentes à

Educação,à Biblioteconomia, ao papele
à situação dos bibliotecários nas escolas
da rede pública estadual e às bibliotecas

escolares da rede); 5) Grupo de Estudos

e Informação em Bibliotecas Públicas e
Escolares (fórum de discussão aberto a

profissionais, alunos e demais interessa-
dos no estudo da Ciência da Informação

e áreas afins); 6) Grupo de Bibliotecas

Universitárias (busca fomentar as discus-

sões entre profissionais atuantes em uni-

versidades do Brasil e do Exterior, públicas

e privadas, apontar soluções inovadoras e
discutir o cenário atual da Biblioteco-

nomia no Brasil e na América Latina).

Caso nenhum desses grupos atenda
aos seusinteresses, o serviço permite que

sejam criados novos grupos. Para atrair

usuários, periodicamente o site promove

premiaçõesentre os inscritos. Em dezem-

bro,estava sendo sorteado um DVD.

Outrosite que reserva um espaço es-
pecial para Biblioteconomia é o
Ola3.com Open School (www.ola3.
com). O serviço, que se auto-intitula

como “uma bolsa de Conhecimento”,

publica artigos de 1.300 áreas. Siga o

roteiro abaixo para chegar a textos que

são do interesse de todos: estando na pá-

gina principal, selecione na primeira cai-

xa de opções a área “Ciências Sociais

Aplicadas”, na segunda caixa, chamada
“grupo”, selecione “Ciência da Informa-
ção” e, finalmente, na caixa “assunto”

escolha os de seu interesse, como cata-

logação, disseminação da informação,

Estudodas Bibliotecas Universitárias etc.

Um texto que merece atenção chama-se
“Periódicosbrasileiros especializados em
biblioteconomia e ciência da informa-
ção”, produzido pela professora Maria de
Lourdes Blatt Ohira. Ele está disponível

em www.ola3.com/item.asp?item=6286.

O acesso ao Ola3.com também é gra-

tuito. O site oferece ainda acesso a várias

bibliotecas virtuais, nacionais e estran-
geiras, e também a dicionários acrônimos
(norte-americanos), de Medicina, tecno-

logia, artes, esportes etc.
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