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Tempo de renovação
Iniciamos a 14ª Gestão do CRB-8 com muita disposição. Todo ato solene de posse de uma
nova gestão representa renovação. Assumimos,
inclusive, o compromisso de renovar a diretoria e os cargos das comissões, anualmente.
O trabalho do bibliotecário é árduo, permanente e profícuo. Entretanto, também necessita de renovação. Concomitantemente é
preciso buscar, acompanhar e compreender as constantes inovações técnicas e tecnológicas. A informação é a nossa ferramenta,
o conhecimento, que transforma e edifica, é nossa meta.
Conhecemos a nossa responsabilidade social e sabemos que
nosso trabalho, por si só, não bastaria para resolver os graves
problemas nacionais. Entretanto, temos certeza, é parte integrante de soluções. A importância da biblioteca está evidenciada em
vários programas, como o Plano Nacional do Livro e Leitura e
São Paulo um Estado de Leitores. A biblioteca está tendo o destaque que merece. Todavia, não o respeito de que é digna. Inaugurase, inaugura-se... E depois? O bibliotecário é esquecido!
Nosso principal objetivo é mostrar que a atuação do bibliotecário é fundamental. Faz a diferença. É o mediador de acesso a
conteúdos, dissemina o conhecimento nas comunidades, é agente
da cultura e facilitador na formação do cidadão crítico. Vamos
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trabalhar juntos!
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Site CRB-8
O website do CRB-8
(www.crb8.org.br) está passando por uma reformulação
completa, com o objetivo de
aumentar a interatividade.
O novo site contará com
espaço para a divulgação de
dicas do mercado, verbetes
de informação, link de sites relacionados à Biblioteconomia
no Brasil e exterior, legislação
básica sobre a área, com ênfase no Estado de São Paulo, além de divulgação de cursos e novidades.

CALENDÁRIO DAS
PLENÁRIAS DE 2006
05 de janeiro
18 de janeiro
08 de fevereiro
14 de março
18 de abril
16 de maio
12 de junho
18 de julho
15 de agosto
19 de setembro
17 de outubro
14 de novembro
19 de dezembro
Sempre às 14 horas

Contatos CRB-8
GERAL
crb8@crb8.org.br
COORDENAÇÃO
adm@crb8.org.br
SECRETARIA
secretaria@crb8.org.br
FINANCEIRO
financeiro@crb8.org.br
COMISSÃO DE ÉTICA
etica@crb8.org.br
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
fiscalizacao@crb8.org.br
COMISSÃO DE DIVULGAÇÃO
divulgacao@crb8.org.br

Ética
nos cartorial. Os conselhos de classe fazem parte da construção de uma sociedade que busca a
ética e a justiça, num mundo de trabalho socialmente equânime.
Existem pontos básicos que podem ajudar nessa reflexão, entre eles: a necessidade de profissionais mais éticos e competentes, fragilidade das
instituições e das pessoas, desemprego e violência, falta de escolas e professores adequadamente
reciclados e motivados, declínio das religiões, esfacelamento da organização familiar, enfraquecimento das relações de amizade que, diante das
incertezas, leva à solidão, perda de credibilidade da relação educação-empregabilidade e mercantilização de diplomas.
Todos esses pontos refletem a distância entre o
saber, o saber fazer e o saber ser. Existe um distanciamento entre formação e habilitação, especialmente no caso dos estágios. Há muito investimento (nos estudos pagos) e pouco resultado, seja
no aproveitamento de aptidões, seja na questão
da empregabilidade. Nesse sentido, numa reportagem editada pela Revista Rumos, em janeiro de
2006, o bibliófilo José Mindlin afirmou que “a
responsabilidade pelo desenvolvimento educacional é de TODOS.” Ética não é virtude. É sentimento de auto-respeito. A ética nos estrutura.
Marlene Aparecida de Castro Oliveira
Coordenadora da comissão de Ética do CRB-8

Convergência, multidisciplinaridade
e profissionais de informação
O termo convergência está em voga na área
de comunicação, designando, a grosso modo, que
há uma tênue fronteira entre diferentes tecnologias que se mesclam. Por exemplo, o celular e a
Internet, o acesso à televisão em modo fixo e
móvel, telefones híbridos (celular e fixo) etc. Em
paralelo, a multidisciplinaridade pode ser plenamente aplicada ao universo dos profissionais
de informação.
A informação é veiculada cada vez mais em
suportes diferenciados e seu acesso disponibilizase dia-a-dia em diferentes mídias. Alguém pensaria ou falaria em mobile banking ou utilização de
um software, o Skype, para telefonemas internacionais, há pouco tempo atrás? Certamente não.
O profissional da informação, nessa teia de
conteúdos, não deixa de ser um grande beneficiário de tantas possibilidades. Essas oportunidades acabam mesclando as atividades do bibliotecário com as de outros profissionais. O mercado

se abre para ações conjuntas e desenvolvimento
de novos nichos e oportunidades, em parceria
com profissionais de tecnologia e de outras áreas de conhecimento, em busca de formatação de
conteúdos e estruturas de dados.
É o momento “hot” da profissão do bibliotecário. Tempo do avanço, da busca de nichos de
mercado e da aplicação do conhecimento específico, adquirido em modo multidisciplinar. Assumindo estas considerações, além do leque de oportunidades que o mercado pode oferecer, considerando a análise, a estruturação de dados, a organização de informação, em diferentes suportes, há espaço para o trabalho de conteúdo em bancos de
dados e a oferta desses mesmos serviços para os
usuários “enlouquecidos” com tanta informação.
Onde buscar as oportunidades? É preciso correr
atrás. É a nossa vez para o “empreendedorismo”.
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Segundo a definição do dicionário Caldas Aulete, Ética é o ramo da filosofia que trata das questões e dos preceitos relacionados aos valores morais e à conduta humana. É um conjunto de princípios e normas para o bom comportamento moral. Neste momento, em que a ausência de valores
acomete o mundo, particularmente o Brasil, que
vem registrando fatos políticos e sociais que afrontam o respeito, os padrões éticos e morais, resultando em vergonha e descrédito para a nação, é
fundamental uma reflexão sobre o assunto.
Numa segunda acepção, mais próxima do nosso interesse enquanto bibliotecários, a Ética é o
conjunto de princípios morais que devem ser observados no exercício de uma profissão. A Comissão de Ética do CRB-8 quer ressaltar seu compromisso para a efetivação do estímulo à fiscalização do exercício profissional e ético, em todos
os procedimentos, bem como a participação dos
bibliotecários nesse processo.
O tema foi enfatizado no I Encontro Nacional
dos Conselhos Profissionais, realizado recentemente em Florianópolis, que reuniu conselhos
profissionais das mais diversas áreas, interessados em descobrir novas formas de atuação para
reverter esse desvirtuamento moral da sociedade. Num ambiente de instabilidades há a necessidade de respostas rápidas e mudanças na legislação, com adoção de uma fiscalização me-

Emília da Conceição Camargo,
Conselheira do CRB-8
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Programa de capacitação e atualização profissional
CAPITAL
Cursos

Palestras gratuitas

Tratamento da informação: indexação e tesauro. Dia 26 de agosto, das 9 às 17 horas.
Com Nair Yumiko Kobashi, doutora em Biblioteconomia pela ECA/USP e graduada em jornalismo pela ECA/USP. Investimento: R$ 50,00.

Sinalizando a biblioteca: informações inéditas. Dia 09 de agosto, das 19 às 21 horas.
Com Neusa Dias de Macedo, graduada em Biblioteconomia na FESP, Letras na FFLCH USP , mestrado em MDLS - Universidade Católica - USA, licenciatura e doutorado na FFLCH/ USP, e Maria Cristina Soares Gomes, graduada em Comunicação Visual pela Universidade Mackenzie.

Sinalização de bibliotecas: uma questão de
comunicação visual. Dia 16 de setembro, das
9 às 18 horas, e 23 de setembro, das 8 às 13
horas. Com Neusa Dias de Macedo, graduada
em Biblioteconomia na FESP, Letras na FFLCH - USP , mestrado em MDLS - Universidade Católica - USA, licenciatura e doutorado na
FFLCH/ USP, e Maria Cristina Soares Gomes,
graduada em Comunicação Visual pela Universidade Mackenzie. Investimento: R$ 80,00.
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Treinamento em marketing de serviços. Dia
21 de outurbo, das 9 às 17 horas. Com Eliana
Mara Martins Ramalho, graduada em Biblioteconomia pela ECA/USP e mestre em Administração, com especialização em marketing. Investimento: R$ 50,00.
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Biblioteca escolar: centro dinâmico da escola. Dia 13 de setembro, das 19 às 21 horas,
com Marilúcia Bernardi, bibliotecária do Colégio Santa Maria.
Acessibilidade para pessoas com deficiência em bibliotecas. Dia 04 de outubro, das 19
às 21 horas, com Eliana Mara Mar tins
Ramalho, graduada em Biblioteconomia pela
ECA/USP e mestre em Administração, com especialização em marketing.

Novos mercados e oportunidades de negócios para os bibliotecários. Dia 08 de noAs palestras e cursos da capital serão realizados
vembro, das 19 às 21 horas, com Emília
na sede do CRB-8, Rua Maracaju, 58 - Vila
Camargo, gerente do Centro de InformaMariana – São Paulo. Informações e inscrições
ção da Totalcom (Holding da Fischer Amepelo telefone (11) 5082-1404
rica no Brasil e América Latina).
ou e-mail crb8@crb8.org.br.
As vagas são limitadas.
INTERIOR

Cursos
UFSCAR - São Carlos. Sinalização de
bibliotecas: uma questão de comunicação visual. Dia 17, das 9 às 18, e 18 de
agosto, das 8 às 13 horas. Com Neusa Dias
de Macedo, graduada em Biblioteconomia
na FESP, Letras na FFLCH - USP , mestrado
em MDLS - Universidade Católica - USA,
licenciatura e doutorado na FFLCH/ USP, e
Maria Cristina Soares Gomes, graduada em
Comunicação Visual pela Universidade Mackenzie. Investimento: R$ 80,00.
UNAERP - Ribeirão Preto. Tratamento

da informação: indexação de tesauro.
Dia 19 de agosto, das 9 às 18 horas. Com
Nair Yumiko Kobashi, graduada em
biblioteconomia e jornalismo pela ECA/USP
e doutora em biblioteconomia pela ECA/
USP. Investimento: R$ 50,00
Palestra gratuita
Ética profissional e a importância da
atualização do bibliotecário. Dia 25 de
setembro. Com Maria Cândida de Assis
Figueiredo e Marlene de Castro Oliveira,
presidente e coordenadora do CRB-8, respectivamente, na UFSCAR - São Carlos.

CRB-8 nas Faculdades
Representantes do CRB-8 ministrarão palestras sobre ética, legislação profissional
e atribuições do Conselho nas faculdades, para alunos dos cursos de Biblioteconomia.

 Comissão de Ética Profissional – analisa denúncias, elabora e emite pareceres; instaura processo ético-disciplinar; orienta o cumprimento de normas e procedimentos e apresenta relatórios.
 Comissão de Fiscalização Profissional
– orienta e supervisiona o serviço dos fiscais;
sugere o aumento do número de fiscais e a substituição; sugere novos procedimentos; faz consultas jurídicas; encaminha periodicamente relatórios de fiscalização e respectivos pareceres.
 Comissão de Licitação – mantém cadastro de fornecedores de bens e serviços; emite
e publica edital de licitação; analisa e julga as
propostas do objeto da licitação; baixa normas
disciplinadoras de sua organização e de seus
serviços.
 Comissão de Legislação e Normas emite pareceres; mantém organizada e armazenada a legislação e as jurisprudências; acompanha o andamento de projetos e processos que
envolvam interesse da classe bibliotecária, nos
poderes executivo e legislativo.
 Comissão de Tomada de Contas – fiscaliza os serviços de Tesouraria e Contabilidade, examina os comprovantes de despesas pagas; baixa normas disciplinadoras de sua organização e de serviços; controla o recebimento
de legados, doações e subvenções.
 Comissão de Divulgação – promove a
difusão da Biblioteconomia por meio de divulgação de matérias doutrinárias, informativas e
eventos de interesse da área.

Clipping
 Google lança boletim de notícias. O site de
buscas lançou um boletim de notícias em dezembro para os bibliotecários. (www.google.com/newsletter/librarian/librarian).
Bibliotecários são melhores em buscas na Internet - De acordo com estudo divulgado na conferência anual da Medical Library Association, em
Phoenix, os pacientes de câncer têm maior probabilidade de encontrar dados que estão procurando
com o auxílio de um bibliotecário. Nos últimos cinco
anos, no Patient Education Resource Center
(PERC), centro de pesquisa da Universidade de
Michigan, cerca de 2,1 mil pesquisas para doentes
de câncer foram conduzidas por bibliotecários. De
513 avaliações, 65% afirmam que só conseguiram
as informações dos bibliotecários, e que não as
obtiveram sozinhos ou usando a Internet. Relatam
que não receberam esses dados de seus planos de
saúde ou organizações de assistência aos pacientes de câncer. Outros 30% disseram que os bibliotecários forneceram informações novas. Apenas 4%
declararam tê-las conseguido sem qualquer ajuda.
ISBN - Todos os sistemas de catalogação de bibliotecas, livrarias, distribuidoras, sebos e sites têm
menos de um ano para se adaptar ao sistema. As
agências de atribuição de ISBN nos Estados Unidos, Canadá, Inglaterra e França já têm comissões
específicas e muitas editoras desses países têm
optado por incluir, em seus sistemas, desde já, os
dois códigos, de 10 e 13 dígitos. No Brasil, a Biblioteca Nacional, agência brasileira do ISBN, lançará
campanha de informação entre as editoras brasileiras na metade de 2006, para informá-las e orientálas sobre as mudanças.

Lançamentos
Comunicação & produção científica:
contexto, indicadores e avaliação, de Dinah A.
Poblacion, Geraldina Witter e Fernando Modesto
(organizadores). Informações: (011) 6262-1951 ou
e-mail: angellaraeditora@terra.com.br.
 Biblioteca escolar brasileira em debate:
da memória profissional a um fórum virtual, de
Neusa Dias Macedo (organizadora). Informações:
e-mail: crb8@crb8.org.br.
 Comunicação da informação digital, série
lançada pelo Departamento de Ciência da Informação e Documentação da Universidade de Brasília. A
obra reúne trabalhos de pesquisadores brasileiros e

estrangeiros. Informações: (61) 3273- 8454 ou Caixa Postal 4548 – UNB - CEP 70.904-970 - Brasília.
 Olhares e fragmentos: cotidiano da Biblioteconomia e Ciência da Informação, Maria das
Graças Targino. Informações: gracatargino@hotmail.com.
 Ciência da Informação e Biblioteconomia:
novos conteúdos e espaços de atuação, de Marlene de Oliveira. Informações: www.editoraufmg.com.br
ou e-mail: vendas@editora.ufmg.br.
 Biblioteconomia para concursos, de Gustavo Henn. Informações: telefones (11) 3431-6109/
9252-8561 ou e-mail: mariajneto2@hotmail.com.
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Saiba como cada Comissão
Permanente atua
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Agosto
 Seminário sobre Informação na Internet, 22 e 23 Agosto 2006, e Simpósio de
Acesso Livre à Informação, 24 e 25 Agosto 2006,em Brasília, DF, no Hotel Nacional.
Informações: www.ibict.br – e-mail: itaiza@ibict.br - Telefone (61) 3217-6360/3217-6350.
 World Library and Information Congress: 72nd IFLA General Conference and
Council, com o tema Libraries: dynamic engines for the knowledge and information
science, de 22 a 28 de agosto em Seul (Coréia). Informações International Federation of
Library Associations – IFLA. Informações: www.ifla.org/ e-mail: ifla@ifla.org.
 I Congresso Ibero Americano de Inteligência Competitiva e Gestão do Conhecimento – GeCIC, de 29 a 31 de agosto 2006 em Curitiba. Discutirá Gestão do Conhecimento, Inteligência Competitiva e Gestão da Informação no Brasil. Informações:
www.gecic.com.br.
 14ª Reunión Interamericana de Bibliotecarios, Documentalistas y Especialistas en Información Agrícola com o tema “Hacia una nueva cultura en información:
cambio y desarrollo”, de 12 a14 de setembro de 2006. Informações: www.14ribda.org.
 8º Ciclo de Estudos em Ciência da Informação - CECI, com o título “Unidades
de informação: idéias e ideais”, 9 e 10 de agosto de 2006. Promovido pelo Sistema de
Bibliotecas e Informação da UFRJ. Informações e inscrições: SiBI/UFRJ: www.sibi.ufrj.br/
e-mail: ceci.sibi@forum.ufrj.br.

Setembro

BOLETIM INFORMATIVO CRB - 8ª REGIÃO - ESTADO DE SÃO PAULO

 XVI ENDOCOM - Encontro de Informação em Ciências da Comunicação, durante o XXIX Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação da INTERCOM, 08 e 09
de setembro de 2006. Informações e inscrições: www.intercom.org.br.
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II Encuentro Internacional de Catalogacion: Tendencias en la teoria y practica
de la catalogacion bibliografica, de 12 a 14 de setembro de 2006, no Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecologicas (CUIB), Torre II de Humanidades, Piso 13, Ciudad Universitaria, México, D.F.Informações: http://cuib.unam.mx/ e-mails: smendoza em
cuib.unam.mx; difusion em cuib.unam.mx.

Outubro
 Seminário Nacional de Bibliotecas Universitárias, de 22 a 27 de outubro de
2006, no Fiesta Convention Center, Salvador, Bahia. Realizado pela Comissão Brasileira
de Bibliotecas Universitárias. Informações: www.snbu2006.ufba.br – Telefone: (71) 33190818 / 3319-0816
 I Conferencia Internacional sobre Ciencias y Tecnologías Multidisciplinares
de la Información, InSciT2006, de 25 a 28 de outubro de 2006, no Palacio de Congresos
e Exposiciones, Merida, Espanha - Open Institute of Knowledge. Informações:
www.instac.es/inscit2006/es/index.html/ e-mail: inscit2006@instac.es.
 Ciclo de Palestras relacionadas à Ética, 25 e 26 de setembro de 2006, na UFSCAR, São Carlos. Promovido pelo Departamento de Ciência da Informação da Universidade Federal de São Carlos, em parceria com a Escola de Engenharia de São Carlos/
USP. Informações: Telefone (16) 3351-8389 ou e-mail: ccbci@power.ufscar.br.

Novembro
 2006 INTERNATIONAL PAPER CONTEST - on International Digital Libraries and
Information Science & Technology Advances in Developing Countries, de 3 a 9 de novembro de 2006. Informações: www.asis.org/SIG/SIGIII/index.htm.

Fiscalização
Atuação: 50 a 60 visitas mensais, em média, na capital, Grande São Paulo e Interior. Número de
fiscais: duas bibliotecárias.Registro: todas as unidades fiscalizadas são inseridas na base de
dados.Prontidão: verifica-se toda denúncia ou pedido de fiscalização e efetua-se a visita, com
preenchimento do Auto de Constatação. A despeito das providências deste Regional, muitas
vezes o retorno das instituições não é dado no prazo estimado, tornando mais lento o andamento
do processo. Além disso, visitas de rotina são realizadas, regularmente.Colaboração: É fundamental o preenchimento correto do Auto de Constatação. Portanto, contamos com a colaboração
de todos os bibliotecários quanto ao fornecimento das informações.Receptividade: Nossas fiscais, geralmente, são bem recebidas nas bibliotecas. Ofícios de sensibilização: são encaminhados aos mantenedores e diretores de instituições, solicitando melhores condições de atendimento aos usuários, reformas, investimentos etc. Tivemos êxito em vários casos, como nas Prefeituras de Mairinque e Agudos.

 Evento MASP – No dia 6 de abril, o CRB-8,
em parceria com Alliance Française/SP, GoetheInstitut/SP, Consulado Geral da França/SP e FEBAB, realizou no Museu de Arte de São Paulo o
evento Biblioteca e informação digital: a herança cultural e científica em bits e bytes.
 CRB-8 participa da Semana das Profissões
na Vila Maria – No dia 7 de agosto, representantes do CRB-8 participarão da Semana das Profissões na Escola Estadual João Vieira de Almeida,
na Vila Maria, Zona Norte de São Paulo.
 Encontros dos CRBs de todo o Brasil - Foram realizados em Brasília, nos dias 24 de março e 5 de maio, encontros que reuniram CRBs
de todo o país. Foram discutidos os seguintes
temas: desenvolvimento de um projeto de divulgação e marketing pelo Conselho Federal de Biblioteconomia e regionais, para dar maior visibilidade à profissão; elaboração de manual de rotinas padronizado; adoção de software padrão
para cadastro e controle das atividades dos regionais; cadastramento de profissionais, protocolo e cobrança; criação de um banco de dados
das decisões dos Conselhos Regionais e do
Conselho Federal de Biblioteconomia (CFB);
verificação da atual situação do banco de dados
brasileiro de bibliotecas, junto ao CFB.
Integrar – A presidente do CRB-8, Maria Cândida de Assis Figueiredo e a tesoureira Maria
Cristina de Aquino Villas Bôas participaram do
2º Integrar – Congresso Internacional de Arquivos, Bibliotecas, Centros de Documentação e Museus, promovido pela Federação Brasileira de Associações de Bibliotecários, Cientistas da Informação e Instituições (FEBAB), entre os dias 25 e 29 de junho, no Memorial da
América Latina.

 Dia do Bibliotecário – Para comemorar a data
foram realizados no dia 12 de março, os painéis
A biblioteca e a formação de leitores e Uma
década de Internet nas bibliotecas. As comemorações fizeram parte do Fórum PNLL/Viva
Leitura 2006/2008, no Parque das Convenções
do Anhembi. Após o evento foi realizado um coquetel, organizado pelo CRB-8 em parceria com
o SENAC.
 Visita - No dia 6 de fevereiro, o deputado federal Marcelo Ortiz visitou a sede do CRB-8. Na
ocasião, a diretoria falou sobre a importância de
investimentos do setor público em bibliotecas, ressaltou a importância de projetos para a área e
realização de concursos para bibliotecários. O
deputado comprometeu-se a envidar esforços
para a implementação de projetos, a partir das
sugestões do CRB.
Carta de Florianópolis - A conselheira e coordenadora da Comissão de Licitação do CRB-8,
Flávia da Silveira Lobo, participou do I Encontro
Nacional dos Conselhos Profissionais, realizado em Florianópolis, entre os dias 29 e 31 de
março. O evento reuniu lideranças e dirigentes
dos conselhos profissionais de todo o país e o
tema principal foi “Ética profissional”. Segundo a
Carta de Florianópolis, elaborada durante o Encontro, os participantes deliberaram manifestar
à sociedade brasileira preocupação com a relativização da Ética nas instituições públicas e privadas. Mediante o documento, os Conselhos Profissionais assumiram o compromisso de efetivar,
de forma integrada, o estimulo à fiscalização técnica e ética em todos os procedimentos e participações dos profissionais, conselheiros e colaboradores, nos respectivos campos de atuação, como
agentes públicos, bem como na formulação de
políticas públicas. Além disso, reconheceram que
a difusão e a defesa da ética são as razões precípuas da criação dos Conselhos Profissionais, que
com sua articulação nacional, tornam-se um poderoso instrumento de transformação e construção de um país mais ético e desenvolvido.
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 Nota – A conselheira suplente Guaraciaba
Aparecida de Almeida Domingues assumiu o
cargo de 2ª secretária em consequência do pedido de demissão de Marcos Aurélio Gomes.
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Alice Camargo Guarnieri faz parte da
história da Biblioteconomia no país

8

Quando Alice Camargo Guarnieri começa
a falar sobre a história de sua família e a profissão de bibliotecária, percebe-se toda a força da mulher batalhadora, que sempre esteve
muito à frente de seu tempo, preocupada em
defender a profissão e trabalhar para o fortalecimento da categoria. “Tudo o que fiz em meu
trabalho foi com e por amor, e tive muita sorte,
por ter tido todo o apoio da minha família”, explica a doce senhora de 91 anos, com seu olhar
meigo, sorriso delicado e gestos gentis.
Alice nasceu em Tietê, interior paulista. Integrante de uma família numerosa, nove irmãos, uma das maiores heranças deixadas
pelos pais foi a paixão pela cultura, pela literatura e pela música. Aprendeu a ler, antes mesmo de ir à escola, deitada no tapete da sala
com a orientação da irmã mais velha. Formouse pelo Instituto Caetano de Campos, em São
Paulo, no ano de 1933 e, no ano seguinte, iniciou a carreira do magistério. Foi uma das primeiras alunas a se formar em 1940 no curso
de Biblioteconomia pela Escola Livre de Sociologia e Política de São Paulo.
A professora, bibliotecária e também escritora conta que, naquela época, já havia interesse pela profissão de bibliotecário. Os professores, com uma sólida formação, atualizavam-se constantemente e percebiam a necessidade de cursos diferenciados. “As famílias tinham o hábito de ler e tinham em suas casas
vários livros, separados por gêneros, numa
classificação informal. A Biblioteconomia teve
um período de pré-ciência, em que os profissionais eram apenas “guarda-livros”. Não se considerava haver necessidade de uma organização técnica. Posteriormente, foram desenvol-

vidos e aprimorados métodos de documentação”, afirma.
Fez estágio na área de Biblioteconomia e
Documentação no Instituto de Patologia del
Libro, Centro de Documentação em Paris e
Lisboa, em 1969. Participou ativamente de vários eventos (congressos, seminários e conferências) ligados à Universidade de São Paulo
(USP), sempre propondo projetos, inclusive o
de implantação de computadores nas bibliotecas. Planejou e organizou a Biblioteca do Instituto de Eletrotécnica da USP, da qual foi diretora durante trinta anos.
Foi sócio-fundadora da Associação Paulista
de Bibliotecários e presidente da APB entre
1964 e 1966. Elegeu-se conselheira do Conselho Federal de Biblioteconomia e participou
ativamente do CRB-8. Pelos inúmeros serviços prestados na área, foi agraciada com dezenas de distinções e diplomas de mérito, concedidos por órgãos governamentais e universitários. Escreveu e publicou os livros Ternura,
1947, Inquietação; Momento; Tranqüilidade,
1948/1955; Roteiro de um poeta, 1960; Diálogo da Solidão, 1967; Viagem, 1981; Poesia do
Tempo, 1986/1987.
Sobre a profissão, conversa com colegas
bibliotecários e percebe que há todo o tipo de
profissional na área, desde os que pararam no
tempo e se acomodaram até os que se dedicam com amor e buscam informações e aperfeiçoamento constantes. Quanto às perspectivas da profissão, acredita que tudo dependerá
das universidades e do empenho dos profissionais. “Quando eu estudei, as escolas e os
professores eram excelentes. Os mestres estimulavam constantemente os alunos”, concluiu.

Entrevista concedida ao Boletim Informativo do CRB-8 em julho de 2006.

Fique por Dentro
No 2º Congresso Internacional de Arquivos, Bibliotecas,Centro de Documentação e Museus,
realizado de 25 a 29 de junho, no Memorial da América Latina em São Paulo,
foram discutidos temas interessantes:
FRBR - Functional Requirements for Bibliographic records (Requisitos Funcionais para Registros Bibliográficos) - www.ifla.org/VII/s13/wgfrbr/wgfrbr.htm.Lista de discussão http://
infoserv.inist.fr/wwsympa.fcgi/info/frbr. Blog FRBR - www.frbr.org. Open Access (Acesso Aberto) política de acesso às informações sem curso para o usuário: www.ibict.br/openaccess/.Open Archives Initiative (OAI) - normas técnicas para a descrição de informação eletrônica www.openarchives.org/.OpenURL - norma que possibilita criar um enlace entre referencias bibliográficas e seus textos completos. Lista de softwares disponíveis - www.loc.gov/catdir/lcpaig/
openurl.html. Metabuscador - sistema de busca simultânea para localização de diversos recursos de
informação. Lista de softwares disponíveis - www.loc.gov/catdir/lcpaig/portalproducts.html.OpenSource
- política de desenvolvimento e distribuição de softwares com código fonte disponível ao usuário www.opensource.org e http://researcher.sfu.ca.

Prêmio Laura Russo
Começam a ser recebidos os trabalhos para o Prêmio Laura Russo. Neste ano, o tema objeto da premiação é “Produtos e serviços desenvolvidos em bibliotecas para usuários com necessidades especiais”. O prazo
limite para a entrega dos trabalhos é 11/09/2006. O regulamento deve ser retirado na sede do CRB-8.
O prêmio foi instituído em agosto de 1998 e tem o
objetivo de estimular a produção e divulgação de atividades de profissionais bibliotecários e empresas em
favor da leitura, disseminação da informação e valorização do conhecimento. Podem participar profissionais
da área de Biblioteconomia, instituições, personalida-

des que incentivam e apoiam a profissão no Estado de
São Paulo, autores de Trabalhos de Conclusão de Curso, dissertações de mestrado e teses de doutorado relacionados ao tema.
O prêmio foi idealizado para homenagear Laura
Garcia Moreno Russo, falecida em 2001, profissional
de destaque na área. A bibliotecária foi Presidente na
1ª Gestão do Conselho Federal de Biblioteconomia em
1966. Para a comunidade, a premiação trouxe vários
benefícios, entre eles a divulgação da profissão e o reconhecimento de profissionais que se destacaram no
mercado.

Nova gestão assume triênio 2006-2008

CRB-8
40 ANOS

em prol da
No dia 4 de janeiro de 2006, foi
realizada, no auditório da Biblioteca
Biblioteconomia
Mário de Andrade, sessão solene de
tomada de posse da 14ª gestão do
paulista
CRB-8, que cumprirá o triênio 20062008. Na foto ao lado, sentadas a partir
da esquerda, Marilúcia Bernardi, Maria Cristina de
Aquino Villas Boas, Denise Mancera Salgado,
Flávia da Silveira Lobo e Marlene Aparecida de
Castro Oliveira. Em pé, no mesmo sentido,
Regina Celi de Sousa, Maria Antonia Gaviolli
Mendes Botelho, Maria Luiza Pereira de Souza
Lima, Luciana Maria Napoleone, Maria Cândida de
Assis Figueiredo, Guaraciaba Aparecida de Almeida
Domingues, Maria da Conceição Gomes Bernardo e
Lúcia Neíza Pereira da Silva
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Cursos de Capacitação e
Atualização Profissional
O CRB-8 está elaborando a programação deste
ano. Está recebendo currículos de profissionais
habilitados para ministrar cursos e cadastrando
instituições interessadas em sediar os eventos. As
mensagens devem ser enviadas à Comissão de
Divulgação, via correio, fax 5082-1404 ou e-mail:
crb8@crb8.org.br.Ver página 6.

