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L
; dezembro, por si só um período especialpara todos, não apenas porsinalizar.

mas também por permitirformular nossas esperanças para uma nova etapa que
É dezembro nele as nossas crenças realçam a espiritualidade da qual somos

Nesta oportunidade, quero enviar a todos os bibliotecários os melhores votos de um Nata
muito sol e sorrisos marcados por grandes conquistas.

Comunicamos que em breve estaremos enviando as principais legislações que regulam a ativ:

as mudanças legais ocorridas em 1998 na área. Ressaltamos, aqui, a nova Lei 9.674/98, q!
do bibliotecário, sancionada com vetos pelo Governo Federal (veja texto na página 6).

Outro impacto importante foi a Lei 9.649/98, com umasérie de inovações relativas à

poder público. Com a nova medida, os órgãos de fiscalização deixam de ser Autarquias Fec
direito privado. Perdem status de vinculação ao setor público, mas mantêm as prerrog;
Lei Federal e alguma flexibilidade de gestão. Em vista dessas alterações, as mudançasnão se,
acompanhar em relação à autonomia dos Conselhos Regionais, prejudicada por um mode

centralização administrativa, presente em um estatuto pouco flexível e em desalinho com

gestão descentralizada e participativa. ai

Porfim, as Resoluções CFB 455/98 e 456/98 criam e tornam obrigatória afigura do
Biblioteconomia, já prevista na própria Lei de Regulamentação Profissional, artigo 33,

CRB-8 estará prestando o serviço de orientação e registro para a novaclasse profissional. E
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14 a 16/01 -O Bibliotecário Criativo o o seu Papel na Escola do Futuro

Realização: Instituto Adventista de Ensino
Informações e inscrições: (011) 5511-4011

12 a 16/04 = XXXIII Reunion Nacional de Bibliotecarios

Tema: Utopias y Realidades en las Bibliotecas del Mercosur

Local: Buenos Aires — Argentina

E.mail: uniredPracing.mecon.ar

23 a 25/08 = 65º Conferência Geral da IFLA
Tema Geral: As Bibliotecas como uma Via para um Mundo Esclarecido

Tema para Concurso de Ensaios: O impacto do texto completo no mundo eletrônico: são os

bibliotecários ainda necessários?

Local: Bangcoc — Tailândia

Informações: (011) 6099-9497 (fone) e (011) 6099-9603 (fax), com Ivone Tálamo

04 a 08/10 - Congreso Internacional de Información
Tema: La informacióna las puertas de un nuevo milenio

Local: Havana — Cuba

Informações: 537-635500 (fone) e 537-338237 (fax)

E.mail: infoPceniai.inf.cu
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圃整醒萱堕圏国圏

A biblioteca pdblica teve e tem papel fundamental

no contexto hist6rico da constituicfb das entidades

bibliotecon6micas,’inclusive porque as prlnCIPalS

liderancas dessas entidades atuaram profissionalmente no

O CRB-8 dedica atencao especial ao tema, uma VeZ que

as bibliotecas pthlicas servem de portal de entrada para o

conhecimento e promovem a educa辞o’a informa辞o e o

lazer. Elas sfb e sempre serao Iocal de transforma辞O de

indivfduos em cidadわs’CapaZeS de encontrar a liberdade,

prosperidade e desenvoIvimento individual e da sociedade.

Nesse sentido, O CRB-8 constituiu uma Comissわde

Bibliotecas que tem desenvoIvido algumas linhas

de agiv, evidencian O O Seu PaPe no convivio

social. AIgumas das diretrizes executadas a curto prazo

foram o envio da legislaeao de incentivos fiscais a

bibliotecas pthlicas; Premia辞o aos pre筒tos que investem

no setor; elabora辞o de cartazes; Publica辞o e distribui辞o

do Manifesto das Bibliotecas Pdblicas. Outra acao em

andamento e a fiscaliza辞o das bibliotecas e dos concursos

pdblicos abertos para o preenchimento de vagas・

O desenvolvimento de parcerias, COm destaque para a

colaboracao do Departamento de Bibliotecas Pdblicas,

reflete a preocupa辞o e a dedicacao do CRB-8 para com

essas instituic6es. Juntamente com o Conselho, a

Comissfb tem buscado repensar, PrOPOr, COOrdenar e

reorientar ac6es para a promo辞o e divulga辞o de todas as

bibliotecas pdblicas do estado. O objetivo e a

conscientizacfo do poder polftico a respeito da importincia

do estabelecimento de mecanismos que fivorecam o

囲i i ∴上・・∴∴言、
㊧

㊨鮪盆$$㊧
Maria Antonia Gaviolli M. Botelho*

desenvoIvimento do setor nos municfpios・

AInda nesta gestao’Pretendemos realizar eventos na capital

e no interior do estado, COm a PartlCIPaefb de

bibliotecdrios, Prefeitos’SeCretarios de cultura e

comunidade, Visando disseminar o pensamento mundial’

inclusive de 6rghos como a ONU, de que educa辞o’

informa辞O, aCeSSO a Cultura e direito ao conhecimento

sfo a base para um futuro melhoL

手相勿巌Anタo巌GM Bo勃oんic印料猿nte ch CRB-8・

○○請jss名o d青s書面b岬j M鼻かj艇s書O da

U〃各S○○

A Comissho de Bibliotecas Pdblicas do CRB-8 elaborou

e encaminhou aos profissionais um folheto contendo o

Manifesto da UNESCO para Bibliotecas Pdblicas’

documento de extrema importincia aprovado em

novembro de 1994, durante o “PGI Council Meeting’’,

realizado em Paris.

O Manifesto proclama a crenga da UNESCO na biblioteca

pdblica como forca viva para a educa辞o, Cultura e

informa申o’e COmO agente eSSenCial para a promo辞o da

paz e bem-eStar eSPiritual da humanidade・ No texto, Sわ

elencadas as doze “Miss6es da Biblioteca P心bliくね:’, alem

dos itens αRecursos, Legislacao e Redes’’, ``Operacao e

Administra辞o,, e ``Implantacao do Manifesto’’・

Entre os princfpios aprovados, O Manifesto afirma que
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Sjblvtsca PÚblica &
Entjlades de Classs

Ã biblioteca pública teve e tem papel fundamental

no contexto histórico da constituição das entidades
biblioteconômicas, inclusive porque as principais

lideranças dessas entidades atuaram profissionalmente no

setor.
O CRB-8 dedica atenção especial ao tema, uma vez que

as bibliotecas públicas servem de portal de entrada para o
conhecimento e promovem a educação, a informação e o
lazer. Elas são e sempre serão local de transformação de

indivíduos em cidadãos, capazes de encontrara liberdade,

prosperidade e desenvolvimento individual e da sociedade.

Nesse sentido, o CRB-8 constituiu uma Comissão de

Bibliotecas Públicas, que tem desenvolvido algumas linhas
 

de ação,evidenciando o seu papel fundamental no convívio

social. Algumas das diretrizes executadas a curto prazo
foram o envio da legislação de incentivos fiscais a
bibliotecas públicas; premiação aos prefeitos que investem
nosetor; elaboração decartazes; publicaçãoe distribuição
do Manifesto das Bibliotecas Públicas. Outra ação em

andamento a fiscalização das bibliotecas e dos concursos

públicos abertos para o preenchimento de vagas.
O desenvolvimento de parcerias, com destaque para a

colaboração do Departamento de Bibliotecas Públicas,

reflete a preocupação e a dedicação do CRB-8 para com
essas instituições. Juntamente com o Conselho, a

Comissão tem buscado repensar, propor, coordenar e
reorientar ações para a promoção e divulgação de todas as

bibliotecas públicas do estado. O objetivo é a
conscientização do poder político a respeito da importância

do estabelecimento de mecanismos que favoreçam o

  

Maria Antonia Gaviolli M. Botelho*

desenvolvimento do setor nos municípios.
Ainda nesta gestão, pretendemosrealizar eventos na capital

e no interior do estado, com a participação de

bibliotecários, prefeitos, secretários de cultura e

comunidade,visando disseminar o pensamento mundial,

inclusive de órgãos como a ONU, de que educação,

informação, acesso à cultura e direito ao conhecimento

são a base para um futuro melhor.

*Maria Antonia G.M. Botelhoé vice-presidente do CRB-8.

Comissão distribui Manifesto da
UNESCO
A Comissão de Bibliotecas Públicas do CRB-8 elaborou
e encaminhou aos profissionais um folheto contendo o
Manifesto da UNESCO para Bibliotecas Públicas,

documento de extrema importância aprovado em
novembro de 1994, durante o “PGI Council Meeting”,

realizado em Paris.
O Manifesto proclamaa crença da UNESCO nabiblioteca
pública como força viva para a educação, cultura e

informação, e comoagente essencial para a promoção da
paz e bem-estar espiritual da humanidade. No texto, são

elencadas as doze “Missões da Biblioteca Pública”, além

dos itens “Recursos, Legislação e Redes”, ima e

Administração” e “Implantação do Manifesto”.
Entre os princípios aprovados, o Manifesto afirma que
“os serviços fornecidos pela biblioteca pública baseiam-se
naigualdade de acesso para todos, independente de idade,
raça, sexo,religião, nacionalidade, língua ou status social”.
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POuCO menOS de dois anos do infcio do s6culo 21, O

mundo passa por s誼os abalos econ6micos que, numa fracao

de segundo, tranSformam economias estまveis dc nac6es em

frngilizados modelos financeiros, impingindo efまtos doIorosos

a todos os setores sociais.

Sem d血ida, aS mudan印tecno16gicas e econ6micas em curso

modificam dramaticamente a sociedade e o mercado de

trabalho.

O mundo, hpje, fuma rede de nac6es interconectadas, Onde

qualquer crise toma proporc6es globais, COmO, POr eXemPlo, a

do desemprego・

Empresas empreendem mudanqu intemas radicais e requlSltam

PrOfissionais que se adaptem rapidamente a essas

transformac6es.

Ncsta realidade, O bibliotecdrio deve ter metas pessoais de

CreSCimento e desenvoIvimento profissional compatfveis com

as caracterfsticas do mercado em que atua, Planejando sua

carreira e sabendo avaliar as novas tend全ncias intemas e extemas

まo堪aniza申〇・

Uma das maiores ireas emergentes e a da Inddstria da

Informa辞o que, nOS Estados Unidos, abriga mais da metade

dos profissionais e, Segundo a previsわde alguns autores, deve重ま

COnCentrar 80% da forca de trabalho no ano 2000.

Isso certamente tanbem comeca a ocorrer no Brasil, em eSPeCial

COm O SurglmentO e CreSCimento das redes eletr6nicas e

COnSeqdente estabelecimento e expansfo do comdrcio

eletr6nico・ Tbl fato jまdemonstra que novas atividades

PrOfissionais ou a readequa辞o e atualizacao de algumas

PrOfiss6es existentes sわnecessdrias para esta nova ambiencia

eletr6nica, incluindo aqul a atividade bibliotecon6mica.

E necessdrio que o bibliotecirio deixe de ser um profissional

Calcado no modelo tradicional de organizador e localizador de

informac6es impressas’Para tOmar-Se um PrOfissional da

informacao condizente com os novos tempos baseados em

informac6es digitais, globalmente acessiveis.

Deve possuir um domfnio dos conceitos e processos

bibliotecon6micos e a habilidade de acrescentar a estes outros

COnhecimentos em administra辞o’marketing e informatica.

Na verdade, e neCeSS各rio ir alem, mudando o pr6prio eixo da

a辞O PrOfissional.

Na biblioteca convencional, a diretriz prim誼a tem sido o

4

血肌は
脚m α宏わめの∽*

documento.亘preciso inverter essa vis細o s申ito deve vir

antes do objeto・ Instrumentais devem fomecer ao bibliotecdrio

COndicao de poder identificar nece§Sidades informacionais,

elaborar estrategias de busca e recupera辞O da informa辞o em

ambientes tradicionais e/ou digitais, inovando na elabora車o c

fomecimento de servicos de informa辞o.

O profissional deve ser um motivador do uso da informa車o e

nfo da tecnologia’Sendo cada vez menos um cumpridor de

tarefas burocraticas e cada vez mais um difusor isil da

informacao.

Estrategias de vendas, investlga車O Para localizacao de fontes

de informa辞o e um profundo conhecimento das necessidades

de seus clientes sfb imprescindfveis para assumir com

COmPetenCia uma imagem de gercnte, aSSeSSOr e COnSelheiro

no ambito de suas atividades・廿abalhar em sinergla COm OutrOS

Profissionais e em equlPeS multidisciplinarcs e outra tcndencia.

E conhecida a hist6rica insatisfa辞o dos bibliotec誼os com seus

Sa略rios, Carreiras, 6rgfos de classe, O POuCO PreSt屯io social que

desfrutan, aS dific山dades com educa辞o continuada e as falhas

na forma辞O PrOfissional.

Pbrさm, e PreCiso aglr Para alterar e superar as causas que geran

tais insatisfac6es.亘urgente a necessidade de assumirem total

responsal)ilidade pelo destino de sua§ Pr6prias carreiras, atuando

e pressionando, POSitivamente, em tOdas as instincias

relacionadas ao seu trabalho. A chave do suce§SO em qualquer

まrea da atividade humana esta, decisivamente, atrelada a

ef永ividade de planqamento, avaliac6es e capacitacao.

Somente assim o destino do bibliotecまrio poderまser presumido,

mas nfo determinado, POIS a trajet6ria seratracida por ele

mesmo, dnico a quem cabe escolher seu real caminho, numa

epoca de transformac6es e, POrtantO, Permeada de altemativas.

*物a α坊ゐ助郷〆p筋揚meゐCRB一&

調書"議〃書●
Lancado pela Editora Saber, O livro雌em - O hoemO Dc聖和

カ月寂m, de Jofo Antonio Zu鉦),鋤a sobre o proccsso dc

globaliza申o, aS COnSeqdencias da crescente informatiza車o c

SeuS reflexos no mercado de trabalho. O autor 6 professor do

Departamento dc Engcnharia El紺ica da Escola Polit6cnica.

da USP e foi um dos fundadores do Laborat6rio dc,

Microcletr6nica da USP i

Porspesilyias

O novo milênio e as
mudanças profissionais

pouco menos de dois anos do início do século 21, o
mundo passa porsérios abalos econômicos que, numa fração
de segundo, transformam economias estáveis de nações em
fragilizados modelos financeiros, impingindoefeitos dolorosos
a todos ossetores sociais.
Sem dúvida, as mudanças tecnológicas e econômicas em curso
modificam dramaticamente a sociedade e o mercado de
trabalho.
O mundo,hoje, é uma rede de nações interconectadas, onde
qualquer crise toma proporções globais, como, por exemplo,a
do desemprego.
Empresas empreendem mudanças internas radicais e requisitam

profissionais que se adaptem rapidamente a essas
transformações.

Nesta realidade, o bibliotecário deve ter metas pessoais de
crescimento e desenvolvimento profissional compatíveis com
as características do mercado em que atua, planejando sua
carreira e sabendoavaliar as novas tendências internas e externas
à organização.

Uma das maiores áreas emergentes é a da Indústria da
Informação que, nos Estados Unidos, abriga mais da metade
dosprofissionaise, segundoa previsão de algunsautores, deverá
concentrar 80%da força de trabalho no ano 2000.

Isso certamente também começa a ocorrer no Brasil, em especial
com o surgimento e crescimento das redes eletrônicas e
conseqiiente estabelecimento e expansão do comércio

eletrônico. Tal fato já demonstra que novas atividades
profissionais ou a readequação e atualização de algumas
profissões existentes são necessárias para esta nova ambiência
eletrônica, incluindo aquia atividade biblioteconômica.
É necessário que o bibliotecário deixe de ser um profissional
calcado no modelo tradicional de organizadore localizador de
informações impressas, para tornar-se um profissional da
informação condizente com os novos tempos baseados em
informações digitais, globalmente acessíveis.
Deve possuir um domínio dos conceitos e processos
biblioteconômicose a habilidade de acrescentar a estes outros
conhecimentos em administração, marketing e informática.
Naverdade, é necessário ir além, mudando o próprio eixo da
ação profissional.
Na biblioteca convencional, a diretriz primária tem sido o

“

   

Regina Celi de Sousa*

documento. É preciso inverter essa visão: o sujeito deve vir

antes do objeto. Instrumentais devem fornecer ao bibliotecário
condição de poder identificar necessidades informacionais,

elaborar estratégias de busca e recuperação da informação em

ambientes tradicionais e/ou digitais, inovandonaelaboração e
fornecimento de serviços de informação.

O profissional deve ser um motivador do uso da informação e
não da tecnologia, sendo cada vez menos um cumpridor de
tarefas burocráticas e cada vez mais um difusor ágil da
informação.

Estratégias de vendas, investigação para localização de fontes
de informação e um profundo conhecimento das necessidades
de seus clientes são imprescindíveis para assumir com
competência uma imagem de gerente, assessor e conselheiro

no âmbito desuas atividades. Trabalhar em sinergia com outros
profissionais e em equipes multidisciplinares é outra tendência.
É conhecida a histórica insatisfação dos bibliotecários com seus
salários, carreiras, órgãos declasse, o poucoprestígio social que
desfrutam,as dificuldades com educação continuadae as falhas
na formação profissional.
Porém,é preciso agir para alterar e superar as causas que geram

tais insatisfações. É urgente a necessidade de assumirem total
responsabilidade pelo destino de suas próprias carreiras, atuando

e pressionando, positivamente, em todas as instâncias

relacionadas ao seu trabalho. A chave do sucesso em qualquer

área da atividade humana está, decisivamente, atrelada à
efetividade de planejamento, avaliações e capacitação.
Somente assim o destino do bibliotecário poderá ser presumido,
mas não determinado, pois a trajetória será traçada por ele
mesmo, único a quem cabe escolher seu real caminho, numa

época de transformaçõese, portanto, permeada dealternativas.
* Regina Celi de Sousa épresidente do CRB-8.
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乱掘b欄鵠欄詣
Intercontinental, nO RIo de Janeiro. Estiveram pre§enteS aO eVentO

PrOfissionais liberais da Franca, B61gica, AIemanha’Angola’

Estados Unidos e Brasil’num tOtal de aproximadamente 200

PartlCIPanteS das mais diversas areas de atua車o.

Ttndo como tema principal “O desafio da profissfo liberal diante

dos poderes tecno16gicos’eCOn6micos e sociais,,, O Congresso

apresentou v誼as palestras sobre assuntos da atualidade. Com

rela車o江nseguranca e vulnerabilidade da manipulacao das

informac6es de clientes ou pacientes, arquivadas em micro ou na

COmunica車o via Intemet, foram筒tas propostas de punlCaO a

quem violar arqulVOS alheios. A esse respeltO tambem餌sugerida

a idealiza車o de programas para a prote申o das informac6es,

garantindo que a vida privada seJa PreSerVada no plano
intemacional. Nesse mesmo itcm, OS PartlCIPanteS reSSaltaram a

importincia da etica profissional no trato sigiloso da informa辞o.

轍nみ5b侮r Diゐlあぷんa*

Diante da grande concorrencia entre os profissionais liberais, fu

recomendado o uso e o conhecimento das novidades tecno16gicas

COmO ferramenta para garantir a atualiza辞o e obter maior

fheilidade na execu車o de pesqulSaS’gaStando menos tempo com

VlagenS, eVitando desIocar-Se de escrit6rios e usando menos a

Biblioteca, POr enCOntrar na Internet e nos CDRoms as

informac6es necess誼as.

O Congresso concluiu tambem que o profissiona=iberal deve

aprender lfnguas estrangelraS e COntinuar independente’aPCSar

das press6es do mercado; aPrlmOrar Seu aCeSSO江eCnOIogia e

estabelecer sistema de protecao sofisticada. Adotando o termo
“mundializa辞o” em lugar de “globaliza車o,,, aS discuss6es sobre

O tema aPOntaram uma abertura fantdstica do saber, reSSalvando,

ao mesmo tempo, que a nOVidade tecno16gica da globaliza車o

POde liberar forcas incontroliveis e deteriorar o territ6rio do
homem, tOmando-O um ``brinquedo,, da informatica.

*級nd寂、簿侮r Dあ易携h肋〆memb7のみJ

αm壷ああ」動似eゐL唾k佃, e Nbrma∫ゐC勝一8.

c〃細萱細りlo細e○○軸〇億dadb

O CRB-8 ‘勤のOu nのmen勿f‘亮u pm con省or o cur巌uん4巌ct,易o∫ Cu棚霧enic切

Ap6s discuss6es realizadas com universidades, faculdades, institutos e associac6es ligadas ao setor de Biblioteconomia, O CRB-8

apresentou suas Recomenda96es para Currfculo Bまsico de Cursos de Form呼o de Tecnico em Biblioteconomia, aPrOVadas em

Plendria realizada no dia lO de novembro. As atividades pedag6gicas desenvoIvidas em sala de aula deverfro ser complementadas com

Visitas tecnicas e est怨io supervisionado equivalente a lO% da carga hordria total do curso.

l. Sociedadc e Infom呼fo

Espacos Informacionais (Bibliotecas, Arquivo§ C Muscus)

Informa申o para o dcsenvoIvimento (social c estrat6gica)

FlⅨ0,蝿po c Fontcs

2・嶋atamento da Infomapね

Rcgistro da Informa申O

Introdu申o a classificacfo

Introdu車o a catalogapfo

Preparo FIsico dos documentos

Armazenamcnto e conservapfo

3・ Servicos ao Cliente/us血io

Atcndimento ao dicnte/usuまrio

Rotinas dc circulapfo c emprdstimo

葦脇田関田′;

籠轟籠
uo e acesso a base de dados, Internet e Fontes de
Informa辞o on-1ine

5. Proce§SOS Administrativo§

Noc6e§ dc O錐M

‡蒜誌慧欝皿∽
芋窪霊詩語
Relac6cs Humanas no Habalho

6. L血gua Estrangeira Instrumental

葦霊持崩藍詳O e lei書ura

鴇窯d。 。応s。
Mercado Profissional

O CRB-8 recomenda enfase ao　　譲u

擬音臆臆臆臆臆臆臆臆臆臆臆臆臆単音隔

item Atendimento ao Cliente. Este

PrOgram deve竜ser seguido

tamb6m para o curso de 60 hora§.

A9aO l富加e帽n書e
Prorrogadas as inscri96es para T6cnicos em Biblioteconomia at6 3 1/12/99

Acatando solicitacao dos 13 CRB’s remidos

no Encontro cm FIorian6polis, O CFB

aprovou a prorrog呼o do p胞ro para inscric6es

dos Tさcnicos em Biblioteconomia com direito

ao Registro Definitivo nos Conselhos

Regionais ate 31 de dezembro de 1999.

O CRB-8 protocoIou, ate 14 de dezembro

de 1 998, 840 inscric6es, SOlicitando reglStroS

definitivos e provis6rios. Em um trabalho

PIOneiro e itinerante, fiscais e funciondrios

estiveram em Santos, Aracatuba, hpi
P山ista, Presidente Prudente, A心mmtina,

Dracena e no SIBI/USP a16m do

atendimento realizado em nossa sede. Os

Pedidos es庵o sendo analisados por comiss6es

e, Para aqueles que forem de筒idos, Serfo

emitidas as respectivas carteiras de

identificacao profissional.

う

Inferme Proficcianel
 

O Profissional Liberal
De 15a 17 de abril de 1998, foi realizado o III Congresso
da União Mundial das Profissões Liberais, no Hotel
Intercontinental, no Rio de Janeiro. Estiveram presentes ao evento
profissionais liberais da França, Bélgica, Alemanha, Angola,
Estados Unidos e Brasil, num total de aproximadamente 200
participantes das mais diversas áreas de atuação.
Tendo comotemaprincipal “O desafio da profissão liberal diante
dos poderes tecnológicos, econômicos e sociais”, o Congresso
apresentou várias palestras sobre assuntos da atualidade. Com
relação à insegurança e vulnerabilidade da manipulação das
informações de clientes ou pacientes, arquivadas em micro ou na
comunicação via Internet, foram feitas propostas de punição a
quem violar arquivos alheios. A esse respeito também foi sugerida
a idealização de programas para a proteção das informações,
garantindo que a vida privada seja preservada no plano
internacional. Nesse mesmo item,os participantes ressaltaram a
importância da ética profissional notrato sigiloso da informação.

Sandra Soller Dias da Silva*

Diante da grande concorrência entre os profissionaisliberais, foi
recomendadoo uso e o conhecimento das novidades tecnológicas
como ferramenta para garantir a atualização e obter maior
facilidade na execução de pesquisas, gastando menos tempo com
viagens, evitando deslocar-se de escritórios e usando menos a
Biblioteca, por encontrar na Internet e nos CDRoms as
informações necessárias.
O Congresso concluiu também que o profissional liberal deve
aprender línguas estrangeiras e continuar independente, apesar
das pressões do mercado; aprimorar seu acesso à tecnologia e
estabelecer sistema de proteção sofisticada. Adotando o termo
“mundialização” em lugar de “globalização”, as discussões sobre
o tema apontaram umaabertura fantástica do saber, ressalvando,
ao mesmo tempo, que a novidade tecnológica da globalização
pode liberar forças incontroláveis e deteriorar o território do
homem, tornando-o um “brinquedo” da informática.

* Sandra Soller Dias da Silva é membro das
Comissões de Ética e de Legislação e Normas do CRB-8.

 

Currículo recomendado
O CRB-8 aprovou recomendações para compor o currículo básico dos cursos técnicos
Após discussões realizadas com universidades, faculdades, institutos e associações ligadas ao setor de Biblioteconomia, o CRB-8
apresentou suas Recomendações para Currículo Básico de Cursos de Formação de Técnico em Biblioteconomia, aprovadas em
plenária realizada no dia 10 de novembro. As atividades pedagógicas desenvolvidas em sala de aula deverão ser complementadas com
visitas técnicas e estágio supervisionado equivalente a 10% da carga horária total do curso.

Recomendações de Currículo Básico (300 horas)

 

Ação Itinerante
Prorrogadas as inscrições para Técnicos em Biblioteconomia até 31/12/99
Acatando solicitação dos 13 CRB's reunidos

no Encontro em Florianópolis, o CFB
aprovou a prorrogação do prazo para inscrições

dosTécnicos em Biblioteconomia com direito
ao Registro Definitivo nos Conselhos
Regionais até 31 de dezembro de 1999.

O CRB-8 protocolou,até 14 de dezembro
de 1998, 840 inscrições,solicitando registros
definitivos e provisórios. Em um trabalho
pioneiro e itinerante, fiscais e funcionários
estiveram em Santos, Araçatuba, Tupi
Paulista, Presidente Prudente, Adamantina,

Dracena e no SIBI/USP, além do
atendimento realizado em nossa sede. Os
pedidosestão sendo analisados por comissões
e, para aqueles que forem deferidos, serão
emitidas as respectivas carteiras de

 

 

identificação profissional.
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importância da ética profissional notrato sigiloso da informação.
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Biblioteca, por encontrar na Internet e nos CDRoms as
informações necessárias.
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aprender línguas estrangeiras e continuar independente, apesar
das pressões do mercado; aprimorar seu acesso à tecnologia e
estabelecer sistema de proteção sofisticada. Adotando o termo
“mundialização” em lugar de “globalização”, as discussões sobre
o tema apontaram umaabertura fantástica do saber, ressalvando,
ao mesmo tempo, que a novidade tecnológica da globalização
pode liberar forças incontroláveis e deteriorar o território do
homem, tornando-o um “brinquedo” da informática.
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Comissões de Ética e de Legislação e Normas do CRB-8.
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軸すれos心e
O CRB-8 encaminhou ao Comit台Mdrio

Covas suas propostas relativas ao setor para

compor o Plano de Govemo Estadual・ No

documento, OS PrOfissionais da

informacao, tendo em vista as carencias da

POPulac5o, aPreSentam SugeSt6es para as

quest6es de Educa辞o e Cultura・ Conheca

言um reSumO da contribuicao do CRB-8.
‡r Democratiza車o do ace§SO a fontes de

弓informa辞o:‘‘∵Participa辞o das comunidades; Direito da

膏crianca de acesso ao saber organizado;
Pt Difeito do analfabeto a informa申o e ao

’saber organizado; Fomento da divulgacao

醤e difusfro da heranca das diferentes

; comunidades (afro, indfgena; eurOPeia e

asiatica) ; Car全ncias da popula車o・

Forma辞o, de§enVOIvimento e defesa dos

direitos do cidad肴o, COm base na

Con§titui辞o Federal:

Deveres do poder pdblico: Valoriza申o do

bibliotec缶io nas ateas de Educacao e

Cultura, aPOntando a importincia do

profissional na forma車o do cidadfro.

・,雪山

G o叩e蘭調
Diretrizes Bまsicas das Propostas

_ Favorecer o exercfcio da cidadania e

garantir ao cidadfro o acesso ao saber
organizado por intermedio de Bibliotecas

Pdblicas e Escolares, Ca.ixas-Estantes,

Onibus-Biblioteca, Oficinas de Lazer c

Cultura, Q叫iosques da Cultura, Pracas de

Leitura, Centros de Vfdeo-Leituras,

Centros Populares de Cultura e outros・

一Apoiar, COmO agente Cultural・ a forma9fro

do leitor JOVem Ou adulto.

一Contribuir para a fixa辞o da crianca na

escola’POr meio do fomento de atividades

de lazer e cultura.

一Apoiar a capacita車o de pessoal envolvido

com Educa申O e Cultura utilizando recursos

e meios tecno16gicos de comunica辞o e

transmissfo de informac6e§ disponfveis・

一Efctivar parcerias com o poder constitufdo

e segmentos da sociedades civil, Para

cumprir a funcao de “democratizar o acesso

a fontes de informacfro e ao saber

Organizado’’・

一Promover a integracao do indivfduo na

sociedade, uSando a informacao como fator

de agregacao social.
●　賀′

層egufa軸en書a9aO P11o鮪Ssjonal
○○′

A nova Lei 9.674, que disp6e sobre a

regulamentacfro profissional do

bibliotecdrio, foi sancionada com vetos

pelo Governo Federal・ Segundo a

assessora parlamentar do CFB・

Doranildes Barbosa, OS VetOS n乙o

af示aram a ess全ncia da Lei. No CFB

雌rm de julho de 1998, P・ 4, ela diz:
``・・・ entendemos que o Govemo Federal’

permanecendo firme em suas diretrizes

intemacionais, nfb objetivou retirar a

modemidade da Lei, maS garantiu e

6

fortaleceu, nO COnteXtO dessa intema-

cionaliza申O, a funcao precfpua do sistema

CFB/CRBs que e a fiscalizacao do exercicio

profissional”. A nota誼nalizada com uma

considera辞o importante: “temOS Ciencia

das expectativas frustrantes・ No entanto,

o Govemo Federal vem deixando claro que

a continuidade ou nわde uma profissfb

regulamentada vai depender da

organizacao, eStrutura e funcionamento

dessa classe atraves de suas Entidades

representativas’’.

Lej do Dj11e打o Au富o11露I

A nova Lei 9610 - Direitos Autorais, Publicada no DOU-I’de

19/02/98’amPlia o conceito de livro e de quest6es como cessあde

direitos e contratos entre empresas e autores. Protege vers6es,

inclusive em meio eletrchico, Cria mecanismos para recolher direitos

repogr組cos e para combater c6pias ilfcitas’en耽OutrOS POntOS.

耽れos de

Djv〃吋a e看o

Elaborado pelos CRBs, O Plano Nacional

de Divulgacao da Profissfb do

Bibliotecatio pretende informar a

sociedade da import含ncia do profissional

da area. Estまaberto o convite para que

entidades de classe e fac山dades partlCIPem

desse proJetO・

O CRB-8 tambem elaborou um pr6-

proJetO de Plano para Divulg呼o do Livro

e das Bibliotecas, aP6s convite f宣to pela

Associa辞o Riograndense de Bibliotec誼os

e pela Associacao Brasileira de Rcpografia・

Jまforam f昂tas reuni6es com algumas

entidades e, a Partir do ano que vem, O

Conselho buscarまparceria com 6rgfos

pdblicos e privados. Maiores informac6es
na sede do CRB-8.

conseIhos

reunem〃Se

em FIo而an6poIjs

Divida ativa, fiscalhaGaO, dica e pro∝dimentos

sobre as inscric6es de tecnicos em

Biblioteconomia foram alguns assuntos

debatidos durante o Encontro dos Conse皿os

Regionais de Biblioteconomia’realizado de 1 5

a 17 de novembro, em Florian6polis・蝿mb6m

foram apresentados o ante-PrqietO do Plano

Nacional de Div山g車0 da Profissわe os dados

preliminares para elaboracao do Cadastro
Nacional de Bibliotecas.

Uma das decis6es mais importaJnteS tOmadas

pelos 1 3 Conse皿os Regionais presentes (apenas

o CRB-1 1 nao p6de comparecer) foi o envio ao

Conselho Federal da proposta

O l /97 para alteracfro do Esta調O. As mudancas

propostas referem-Se aO Art・ 1 1’que trata da

composicat) do Plenまrio do CFB; aO Art・ 66,

sobre prest呼o de contas dos Regionals; e aO

Art. 119’que trata do mandato dos atuais

Conse皿eiros Federais. Hpje, a COmPOS車o do

CFB e de 7 conse皿eiros eleitos e 7 sorteados

entre os tr筏nomes indicados pelos cursos de

Biblioteconomia do pais. Embora a Lei 9649/

98 garanta a represen申de todes os喝onals,

caso permaneca a fom呼O eXistente, O Plenまrio

do CFB n乙o te竜representantes, POr mais 18

meses, dos Conse皿os da la, 12a e 14a耽gi6es・

Alem disso, foi solicitado que.o CFB tanbem

preste contas aos CRBs’uma VeZ que isso estま

previsto em lei e a庵o momento apenas os CRBs

tem prestado contas ao Conse皿o Federal.

定
個
謹
賀
㌔
宣
　
〇
㌦
霊
草
宣
告
.
串
÷

き
よ
豊
∴
坤
言
∵
鴨
宮
∵
:
∵
三
、
〇
生
起
霧

Jodisjus
 

O CRB-8 encaminhou ao Comitê Mário
Covas suas propostasrelativas ao setor para
compor o Plano de Governo Estadual. No
documento, os profissionais da
informação,tendo em vista as carências da
população, apresentam sugestões para as
questões de Educação e Cultura. Conheça
um resumo da contribuição do CRB-8.

Democratização do acesso a fontes de
informação:
Participação das comunidades; Direito da
criança de acesso aosaber organizado;
Direito do analfabeto à informação e ao

saber organizado; Fomento da divulgação
e difusão da herança das diferentes
comunidades (afro, indígena; européia e
asiática); Carências da população.
Formação, desenvolvimento e defesa dos
direitos do cidadão, com base na

Constituição Federal:
Deveres do poder público:valorização do
bibliotecário nas áreas de Educação e

Cultura, apontando a importância do
profissional na formação do cidadão.

Diretrizes Básicas das Propostas
- Favorecer o exercício da cidadania e
garantir ao cidadão o acesso ao saber
organizado por intermédio de Bibliotecas
Públicas e Escolares, Caixas-Estantes,
Ônibus-Biblioteca, Oficinas de Lazer e
Cultura, Quiosques da Cultura, Praças de
Leitura, Centros de Vídeo-Leituras,
Centros Populares de Cultura e outros.
- Apoiar, comoagente cultural, a formação
doleitor jovem ou adulto.
- Contribuir para a fixação da criança na
escola, por meio do fomento de atividades
de lazer e cultura.
- Apoiar a capacitação de pessoal envolvido
com Educação e Cultura utilizando recursos
e meios tecnológicos de comunicação e
transmissão de informações disponíveis.
- Efetivar parcerias com o poder constituído
e segmentos da sociedades civil, para
cumprir a função de “democratizar o acesso
a fontes de informação e ao saber
organizado”.
- Promover a integração do indivíduo na
sociedade, usando a informação comofator
de agregação social.

Regulamentação profissional
A nova Lei 9.674, que dispõe sobre a
regulamentação profissional do

bibliotecário, foi sancionada com vetos

pelo Governo Federal. Segundo a
parlamentar do CEB,

Doranildes Barbosa, os vetos não

afetaram a essência da Lei. No CFB

Informa de julho de 1998, p. 4, ela diz:
“... entendemos que o Governo Federal,

assessora

permanecendo firme em suas diretrizes

internacionais, não objetivou retirar a

modernidade da Lei, mas garantiu e

fortaleceu, no contexto dessa interna-

cionalização, a função precípua do sistema

CFB/CRBsqueé fiscalização do exercício

profissional”. A notaé finalizada com uma

consideração importante: “temos ciência

das expectativas frustrantes. No entanto,

o Governo Federal vem deixando claro que

a continuidade ou não de uma profissão

depender da

organização, estrutura e funcionamento

regulamentada vai

dessa classe através de suas Entidades

representativas”.

Lei do Direito Autoral
A nova Lei 9610 — Direitos Autorais, publicada no DOU-I, de
19/02/98, amplia o conceito de livro e de questões como cessão de
direitos e contratos entre empresas e autores. Protege versões,
inclusive em meio eletrônico, cria mecanismos para recolher direitos

repográficos e para combater cópias ilícitas, entre outros pontos.

Planos de
Divulgação
Elaborado pelos CRBs, o Plano Nacional
de Divulgação da Profissão do

Bibliotecário pretende informar a

sociedade da importância do profissional
da área. Está aberto o convite para que

entidades de classe e faculdades participem

desse projeto.
O CRB-8 também elaborou um pré-

projeto de Plano para Divulgação do Livro

e das Bibliotecas, após convite feito pela
Associação Riograndense de Bibliotecários
e pela Associação Brasileira de Repografia.

Já foram feitas reuniões com algumas

entidades e, a partir do ano que vem, o

Conselho buscará parceria com órgãos
públicos e privados. Maiores informações
na sede do CRB-8.

Conselhos
reúnem-se
em Florianópolis
Dívida ativa, fiscalização,ética e procedimentos
sobre as inscrições de técnicos em

Biblioteconomia foram alguns assuntos
debatidos durante o Encontro dos Conselhos

Regionais de Biblioteconomia, realizado de 15
a 17 de novembro, em Florianópolis. Também
foram apresentados o ante-projeto do Plano
Nacional de Divulgação da Profissão e os dados
preliminares para elaboração do Cadastro
Nacional de Bibliotecas.
Uma das decisões mais importantes tomadas
pelos 13 Conselhos Regionais presentes (apenas
o CRB-11 não pôde comparecer) foi o envio ao

Conselho Federal da proposta
01/97 para alteração do Estatuto. As mudanças
propostas referem-se ao Art. 11, que trata da
composição do Plenário do CFB; ao Art. 66,
sobre prestação de contas dos Regionais; e ao
Art. 119, que trata do mandato dos atuais
Conselheiros Federais. Hoje, a composição do
CEB é de 7 conselheiros eleitos e 7 sorteados
entre os três nomes indicados pelos cursos de
Biblioteconomia do país. Embora a Lei 9649/
98 garanta representação de todos os Regionais,
caso permaneça a formaçãoexistente, o Plenário
do CFB nãoterá representantes, por mais 18
meses, dos Conselhos da 12, 122 e 142 Regiões.
Além disso, foi solicitado que o CFB também
preste contas aos CRBs, umavez que isso está
previsto em lei e até o momento apenas os CRBs
têm prestado contas ao Conselho Federal.
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葛のれ寄れO同
O CRB-8 organizou e esteve presente em diversas ap6es

POlftico-PrOfissionais durante o ano de 1998

漢▼e齢Ios細e回書雷書きdos pe看● C脈B○○

- Comemorando o Dia Nacional do Bibliotecdrio, O JOmalista

Gilberto Dimenstein apresentou a palestraくくO Aprendiz do

Futuro”, Seguido por apresentacao da cantora NまOzzetti, nO

Instituto Presbiteriano do Mackenzie.
一No mesmo Iocal, aCOnteCeu O CicIo de Palestras “Conversando

com o Cliente,,: `くMarketing Profissional’’’COm Prof Carlos

AIberto Jdlio, PreSidente da Iねlaroid do Brasil e “Cendrio de Curto

e Medio Prazo para a Economia BrasileirJ’, COm Jos6 Antonio

耽na Garcia, eCOnOmista-Chefe do BankBoston.

一No aniversdrio do CRB-8, foi distribuido o Premio Laura Russo

a 1 5 1 pre筒tos dos municfpios do estado de SあPaulo (ひ〆guadわ

霧‡緩窓絡毅霧u

▲録●露相調ゆめ●

n“物p毎im) ・

- Em parceria com o DepaLrtamen-

to Municipal de Bibliotecas

Pdblicas de Sfo Paulo, O CRB-8

Organizou a Semana Nacional do

Livro e da Biblioteca. Na ocasi肴o,

foi lan9ado o folder “Manifesto

da Unesco” e o Prof JoわAntonio

Zuffo ministrou palestra sobre o

tema ``Infoer諾A presidenre do

CRB-8, Rcgina Celi de Sousa, a

PreSidente da Associa車o Paulista

de Bibliotecdrios, Sueli Nemen,

e a diretora do Departamento de

Bibliotecas Pdblicas, Marlene

Gomes Martinez Hirata,

falaram sobre a importincia da

Biblioteca Pdblica.

一O CRB-8 publicou quatro

edic6es de seu Boletim

Informativo, um Informativo

Extraordinまrio com as

instruG6es para reglStrO dos

Tecnicos em Biblioteconomia e

Eventos, e O livreto `くBibliotecdrio Z接続殺誓諦肋勉めn楊
e Tecnico em Biblioteconomia: Legislacao,,, que Serまdistribuido

no infcio de 99.

一No ano passado’O CRB-8 apo10u a realizacao da III Reunifo da

ComissわPa山ista de Es調dantes de Biblioteconomia (COBEB) e o

Encontro Paulista de Estudantes de Biblioteconomia de S盃o Carlos.

Tim脆m apresentou Proposta para o Plano de Govemo Estadual.

M〃■`回れdo poesen!〃

O CRB-8 partlCIPOu de eventos e discuss6es de temas de interesse

da categoria’Sendo representado por sua presidente, Regina Celi

de Sousa ou por suas conselheiras. No total, foram mais de 40

atividades’entre Palestras’enCOntrOS PrOfissionais, aC6es politicas

e reuni6es. Tambem esteve presente nos debates sobre quest6es

relativas ao Mercosul visando descobrir oportunidades de atuacao

do profissional.

巾emjo血cen書jva a vaIo庇9aO dbさめIjo[ec香南o
○○′

巴 m comemora辞o aos seus 32 anos, O CRB-8 criou e entregou

o Pr全mio ``Biblioteconomia Paulista Laura Russo’’a 1 5 1 prefatos

dos municfpios do estado de Sfo Paulo que, POr meio de ap6es e

atuae6es polfticas, investiram na Biblioteconomia em suas reg10eS.

AIem de ressaltar as iniciativas p品licas, a distin辞o pretende

estimular a gera車o de oportunidades de trabalho para os

PrOfissionais da area.

Com o patrocfnio da Ripasa Papel e Celulose, O Premio foi

entregue em cerim6nia realizada no dia 26 de agosto’nO Museu

da Casa Brasileira. Durante o evento, a Ripasa promoveu o

lancamento da obra ``No Ttmpo dos Bandeirantes’’, do

caricaturista Belmonte, destinando 3.300 exemplares gratuitos a

todas as bibliotecas do pafs・

Laura Russo foi escolhida para nomear o pr台mio institufdo pelo

CRB-8, COmO forma de homenagear uma das bibliotec誼as mais

representativas do estado de SわPaulo e do Brasil’Pioneira na

defdsa da estrutura車o da Biblioteconomia como profissわ

regulamentada. Na entrega do pr全mio, Laura foi representada

POr Sua irma, Anna Auler.

。千言滴閣 篤霧a
min auめ謝

ゐpoゐrp必宏の
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Um ano de realizações
O CRB-8 organizou e esteve presente em diversas ações8 Pp Çç

político-profissionais durante o ano de 1998
Eventos realizados pelo CRB-8
- Comemorando o Dia Nacional do Bibliotecário, o jornalista

Gilberto Dimenstein apresentou a palestra “O Aprendiz do

Futuro”, seguido por apresentação da cantora Ná Ozzetti, no

Instituto Presbiteriano do Mackenzie.

- No mesmolocal, aconteceu o Ciclo de Palestras “Conversando

com o Cliente”: “Marketing Profissional”, com Prof. Carlos

Alberto Júlio, presidente da Polaroid do Brasil e “Cenário de Curto

e Médio Prazo para a Economia Brasileira”, com José Antonio

Pena Garcia, economista-chefe do BankBoston.

- No aniversário do CRB-8,foi distribuído o Prêmio Laura Russo

a 151 prefeitos dos municípios do estado de São Paulo (veja quadro

E nesta página).

Rei - Em parceria com o Departamen-
; id to Municipal de Bibliotecas

Públicas de São Paulo, o CRB-8

organizou a Semana Nacional do

Livroe da Biblioteca. Na ocasião,

foi lançado o folder “Manifesto
da Unesco” e o Prof. João Antonio

Zuffo ministrou palestra sobre o

tema “Infoera”. A presidente do
CRB-8, Regina Celi de Sousa, a

presidente da Associação Paulista
de Bibliotecários, Sueli Nemen,

e a diretora do Departamento de

  

É

Prof Carlos Alberto Júlio ministrou
j

 

tra sobre marketingprofissionalpai

Ação Estratégica

Bibliotecas Públicas, Marlene

Gomes Martinez Hirata,

falaram sobre a importância da

Biblioteca Pública.

- O CRB-8 publicou quatro

edições de seu Boletim
Informativo, um Informativo

Extraordinário com as

instruções para registro dos

Técnicos em Biblioteconomia e

Eventos,e o livreto “Bibliotecário

e Técnico em Biblioteconomia: Legislação”, que será distribuído
no início de 99.

- No ano passado, o CRB-8 apoiou a realização da III Reunião da

Comissão Paulista de Estudantes de Biblioteconomia (COBEB) e o

Encontro Paulista de Estudantes de Biblioteconomia de São Carlos.

Também apresentou Proposta para o Plano de Governo Estadual.

 

O painel Ciberética foi realizado no dia
21 de novembro.

Marcando presença
O CRB-8participou de eventos e discussões de temas de interesse

da categoria, sendo representado por sua presidente, Regina Celi
de Sousa ou por suas conselheiras. No total, foram mais de 40
atividades, entre palestras, encontros profissionais, ações políticas
e reuniões. Também esteve presente nos debates sobre questões
relativas ao Mercosulvisando descobrir oportunidades de atuação
do profissional.

 

Prêmio incentiva a valorização do Bibliotecário

Emcomemoração aos seus 32 anos, o CRB-8crioue entregou

o Prêmio “Biblioteconomia Paulista Laura Russo” a 151 prefeitos

dos municípios do estado de São Paulo que, por meio de ações e

atuações políticas, investiram na Biblioteconomia em suas regiões.

Além de ressaltar as iniciativas públicas, a distinção pretende
estimular a geração de oportunidades de trabalho para os

profissionais da área.

Com o patrocínio da Ripasa Papel e Celulose, o prêmio foi
entregue em cerimônia realizada no dia 26 de agosto, no Museu

da Casa Brasileira. Durante o evento, a Ripasa promoveu o

lançamento da obra “No Tempo dos Bandeirantes”, do

caricaturista Belmonte, destinando 3.300 exemplares gratuitos a

todas as bibliotecas do país.

 

Laura Russo foi escolhida para nomear o prêmio instituído pelo
CRB-8, como forma de homenagear uma das bibliotecárias mais
representativas do estado de São Paulo e do Brasil, pioneira na
defesa da estruturação da Biblioteconomia como profissão
regulamentada. Na entrega do prêmio, Laura foi representada

por sua irmã, Anna Auler.

A presidente do
Conselho, Regina
Celi de Souza,
entre autoridades
dopoderpúblico

 

 

Fr



O CRB-8 recebeu e agradece a carta enviada pelo vereador Jorge

蝿ba’lider dqPDT na Cまmara Municipal de Sfro Paulo, na qual

reglStra O reCebimento de o鮒oio e do exemplar do “Manifesto

UNESCO das Bibliotecas Pdblicas’’・ Na correspondencia, Jorge

Taba afirma sua total solidariedade para que se viabilize o

CumPrlmentO das 12 miss6es bdsicas explfcitas no Manifesto.

宝三三三≡≡ ●葛賀細島二二真二.葛●吉二二二
O CRB-8 vem realizando um trabalho intensivo de fiscalizacわ

na capital e no interior; CuJOS reSultados chegaram a 544 visitas

em Sfb Paulo e regiあdo ABCD pa山sta (Santo Andre, Sfo

Bemardo, Sfb Caetano e Diadema) e 291 no interior do estado,

CObrindo as regi6es administrativas de Presidente Prudente,

Andradina’Bauru’RibeirあPreto, CamplnaS, Bragan申Paulista,

Lorena, Sorocaba e Baixada Santista.

A partir dessas visitas, V誼as fientes de trabalho foran abertas

em prefuturas que nfo contavam com profissional habilitado

POr eSte Conselho・ Um exempIo marcante e o da cidade de

RibeirわPreto, que jatonta com o concurso de bibliotec誼os.

Tambem estao sendo tomadas providencias para estabelecer

ParCerias com os ministerios da Educacao e da Cultura, SeCretarias

de助uca車O e Cultura do estado e municfpios e pre筒turas, a

fim de criar ac6es conJuntaS.

Para o pr6ximo ano, a Comissfo de Fiscalizacわpretende estudar

e implantar a Educaefo Continuada como forma de conscientizar

O PrOfissional e tom祖o proativo na fiscaliza申o. No caso de

encont即qualquer irregularidade em sua pr6pria regifro’O Pr6prio

bibliotec誼o pode comunicar ao Conselho. O sigilo de eventuais

den血cias e absolutamente respeitado・

Comis§fo de Fiscalizapfb: Marlene A. Oliveira (coordenadora),

Antonio Carlos Pereira, Ivanilde Zoque de Freitas Cayres’Norma

Sizue Haru (fiscais).

A realiza辞o de nosso trabalho s6 fu possfvel gracas a parceria e

PartlCIPa車O dos funciondrios, faculdades, entidades de classe,

institutos, bibliotecas e voce・ O nosso muito obrigado a todos

que colaboraran conosco direta ou indiretamente.

仙南蘭● 〃〃○○ ●

細川●h i重き●

A Resolu辞o No O2/98 do CFB manteve a anuidadc para o

Pr6ximo exercfcio, bem como as demais taxas:

Bibliotecdrio

耽ssoa Juridica

160 UFIR

320 UFIR

Tdenico cm Biblioteconomia ………………………… 32 UFIR

Integral :

1・ Com pagamento ate 31/01I99 obterま] 5% de desconto

2. Com pagamento ate 29/02199 obteratO% de desconto ’i三

3・ Com pagamento ate 31/03/99 obterま5% de dcsconto

Parcelado: 5 vezes de 32 UFIR

Vencimentos: 31101, 29/02, 31103, 30104 e 31105 de 1999 ,、“

Os boletos para recolhimento bancdrio serfo encaminhados

no mes de janeiro de 1999. Se voce nあreceber ate o dia 27

dc janeiro, PrOCure de imediato o CRB-8. As anuidades nわ:

rccolhidas ate 31/03/99 serわacrcscidas de lO% a tftulo de :

multa e JurOS mOrat6rios de l% ao mes sobre o valor corrigido主:

incidindo diariamente, nfo acumulativamente, a raZfb de l:、

0,033% ao dia. As multas c os JurOS incidirわainda sobre as ,:

ParCelas pagas em atraso. O cまIculo para cobranca da anuidadc ;

Ser講ito tomando-Se COmO base a UFIR mcnsal.　』

conse肌o層egfonal deきめ侃タ書econolnね○ ○g鳳eglaO

Lm%勿mmiひゐカneれa Nb物bタのゐ19主格

他t狐ento - 0う0

Cancelamento _ 168

Reintcgrapao - 020

Tiansferencia - O1 5

A鵬重ba車0 - 021

8

Definitivo - 101

Provis6rio - 1 13

耽nova車O do Provis6rio - 023

Registro de Empresas - 006

O鯖cios Enviados - 377

O鮒oios-Circulares Enviados - 6.581 (ate 15/12/98)

Correspondencias Rccebidas - 2.506

Convites Enviados - 17.500

Inscri申o de Tecnicos em Biblioteconomia - Provis6rios - 1 50

Inscricfo de T6cnicos em Biblioteconomia - Definitivos -5 1 5

細山p ` l血書●U血確聞相調●
Se voc全estまdesempregado, e aPOSentado ou nfo

estまexercendo a profissfb por outros motivos

qualSquer; evite transtomos com acdmulo de debitos

de anuidades・ SOlicitando um afastamento por dois

anos ou o cancelanento de reglStro. Salientamos que’

em ambos os casos’POderまser pedida a reintegracao

a qualquer tempo・ Os documentos necessdrios sfo:

requerimento fomecido pelo CRB; Carteira de

嘗餓陸∴ l申亭

Identidade Profissional do CRB (original); C6pia do

CTPS (da p毎ina da foto at6 o dltimo registro de

emprego, mais a seguinte em branco); nO CaSO de

aposentados, C6pia do ato oficial de concessfo da

aposentadoria ou do dltimo holerite; C6pia de

COmPrOVante de pagamento de taxa no valor de 16,00

UFIRs. Caso voc全tenha dthitos acum山ados, inclusive

multas eleitorais, entre em COntatO COnOSCO.

‡・∵亘や∴∴

Cartas
O CRB-8 recebeu e agradecea carta enviada pelo vereador Jorge

Taba,líder do, PDT na Câmara Municipal de São Paulo, na qual

registra o recebimento de ofício e do exemplar do “Manifesto
UNESCO das Bibliotecas Públicas”. Na correspondência, Jorge
Taba afirma sua total solidariedade para que se viabilize o

cumprimento das 12 missões básicas explícitas no Manifesto.

faredecinianta
A realização de nosso trabalho só foi possível graças à parceria e
participação dos funcionários, faculdades, entidades de classe,
institutos, bibliotecas e você. O nosso muito obrigado a todos
que colaboraram conosco direta ou indiretamente.

Amvídade para o

Fiscalizar é abrir frentes de trabalho Exercício de 1999
O CRB-8 vem realizando um trabalho intensivo de fiscalização

na capital e no interior, cujos resultados chegaram a 544 visitas

em São Paulo e região do ABCD paulista (Santo André, São

Bernardo, São Caetano e Diadema) e 291 nointerior do estado,

cobrindo as regiões administrativas de Presidente Prudente,

Andradina, Bauru, Ribeirão Preto, Campinas, Bragança Paulista,

Lorena, Sorocaba e Baixada Santista.

A partir dessas visitas, várias frentes de trabalho foram abertas

em prefeituras que não contavam com profissional habilitado

por este Conselho. Um exemplo marcante é o da cidade de

Ribeirão Preto, que já conta com o concurso de bibliotecários.
Também estão sendo tomadas providências para estabelecer

parcerias com os ministérios da Educação e da Cultura, secretarias
de Educação e Cultura do estado e municípios e prefeituras, a
fim de criar ações conjuntas.
Para o próximo ano, a Comissão de Fiscalização pretende estudar
e implantar a Educação Continuada como formade conscientizar
o profissional e torná-lo proativo na fiscalização. No caso de

encontrar qualquerirregularidade em suaprópria região, o próprio

bibliotecário pode comunicar ao Conselho. O sigilo de eventuais

denúncias é absolutamente respeitado.

Comissão de Fiscalização: Marlene A. Oliveira (coordenadora),

Antonio Carlos Pereira, Ivanilde Zoquede Freitas Cayres, Norma

Sizue Haru (fiscais).

A Resolução Nº 02/98 do CEB manteve a anuidade para o
próximo exercício, bem como as demais taxas:

DIDOTESEDO sraPitaPonsarcoeeaaea 160 UFIR

IEtarifatitao LADENqDRRAROREAA320 UFIR
Técnico em Biblioteconomia ..............ss 32 UFIR

 

Formas de Pagamento
o

Integral:
1. Com pagamento até 31/01/99 obterá 15% de desconto
2. Com pagamento até 29/02/99 obterá 10% de desconto
3. Com pagamento até 31/03/99 obterá 5% de desconto

Parcelado: 5 vezes de 32 UFIR

Vencimentos: 31/01, 29/02, 31/03, 30/04 e 31/05 de 1999

Os boletos para recolhimento bancário serão encaminhados

no mês de janeiro de 1999. Se você não receber até o dia 27
de janeiro, procure de imediato o CRB-8. As anuidades não
recolhidas até 31/03/99 serão acrescidas de 10% a título de
multa e juros moratórios de 1% ao mês sobre o valorcorrigido,
incidindo diariamente, não acumulativamente, à razão de
0,033% ao dia. As multas e os juros incidirão ainda sobre as
parcelas pagas em atraso. O cálculo para cobrança da anuidade
será feito tomando-se como base a UFIR mensal.

Conselho Regional de Biblioteconomia - 8º Região
Levantamento deJaneiro a Novembro de 1998

Afastamento - 050
Cancelamento - 168
Reintegração - 020
Transferência - 015
Averbação - 021

Definitivo - 101
Provisório - 113

Renovação do Provisório - 023
Registro de Empresas - 006
Ofícios Enviados - 377

Ofícios-Circulares Enviados - 6.581 (até 15/12/98)
Correspondências Recebidas - 2.506
Convites Enviados - 17.500
Inscrição de Técnicos em Biblioteconomia - Provisórios - 150
Inscrição de Técnicos em Biblioteconomia - Definitivos -515

Isto é de seu interesse
Se você está desempregado, é aposentado ou não
está exercendo a profissão por outros motivos
quaisquer, evite transtornos com acúmulo de débitos
de anuidades, solicitando um afastamento por dois
anos ou o cancelamento deregistro. Salientamos que,
em ambososcasos, poderá ser pedidaa reintegração
a qualquer tempo. Os documentos necessários são:
requerimento fornecido pelo CRB; Carteira de

Identidade Profissional do CRB (original); cópia do
CTPS (da página da foto até o último registro de
emprego, mais a seguinte em branco); no caso de
aposentados, cópia do ato oficial de concessão da
aposentadoria ou do último holerite; cópia de
comprovante de pagamento de taxa no valor de 16,00
UFIRs. Caso você tenha débitos acumulados, inclusive
multas eleitorais, entre em contato conosco.

 


