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No dia 30 de outubro, às 19 horas,  foi realizada a
cerimônia de entrega do VI Prêmio Biblioteconomia
Paulista Laura Russo, na Casa das Rosas - Av.
Paulista, nº 37, São Paulo.

Estiveram presentes cerca de 180 convidados e o
evento foi muito animado. Após a abertura, pela Sra.
Presidente do CRB/8ª Região,  Maria Cândida de Assis
Figueiredo,  foi feita a entrega de troféus e certificados
para instituições, profissionais e alunos que desenvol-
veram trabalhos e ações voltados para portadores de
necessidades especiais. Os premiados foram:

Categoria I: Entidades

- Associação de Assistência à Criança Deficiente
(AACD)
Bibliotecária: Enid Krebsky de Carvalho

- Biblioteca Braille (Centro Cultural São Paulo)
Bibliotecária: Suely Roque Mendes

Solenidade de entrega do VI Prêmio
Biblioteconomia Paulista Laura Russo

- Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial
Bibliotecária: Jeane dos Reis Passos

- Universidade Cidade de São Paulo (UNICID)
Bibliotecária: Mary Arlete Payão Pela

- Laboratório de Acessibilidade – Biblioteca Central
César Lattes
Bibliotecária: Deise Tallarico Pupo

Categoria II: Trabalho de Conclusão de Curso.
1. “O Bibliotecário com deficiência visual e o mer-

cado de trabalho”.
Bibliotecário: Marcelo Barbosa e outros
Orientadora: Maria das Mercês Pereira Apóstolo

2. “A Inclusão social do deficiente visual: um estudo
de caso da Fundação Dorina Nowill para cegos”
Bibliotecária: Cícera Cleide Mascarenhas e outros
Orientadora: Maria das Mercês Pereira Apóstolo

3. “Acessibilidade: inclusão sociocultural da comu-
nidade surda: o papel da biblioteca pública”.
Bibliotecária: Ana Maria Araújo Lima e outros
Orientador: Fernando Durand Alves.

4. “Portador de deficiência visual: o papel da biblio-
teca e inclusão deste usuário na sociedade da
informação”
Bibliotecário: Ricardo Quintão Vieira
Orientadora: Asa Fujino

Para finalizar, foi servido um delicioso coquetel.
O CRB-8 recebeu várias congratulações pela pro-
moção de mais uma edição desse importante
prêmio.

Atenção, Bibliotecário!
 Mantenha seus dados cadastrais atualizados para

estar sempre informado e receber as comunicações
do Conselho. Importante, também, é o cumprimento
das demais obrigações estabelecidas por lei, como o
pagamento das anuidades e a participação nos pleitos
eleitorais, que se realizam a cada três anos.

Caso não esteja exercendo a profissão, temporária
ou definitivamente, procure os setores financeiro e
administrativo do Conselho para quitar seus débitos e
solicitar afastamento ou cancelamento de sua inscri-

ção, pois esse procedimento não é automático: há
necessidade de ser requerido pelo interessado. Com
isso, o profissional evitará a progressão de seus débi-
tos e que os mesmos sejam inscritos em dívida ativa,
para posterior ajuizamento de ação de execução fiscal.

As anuidades devidas ao Conselho têm caráter
tributário e são obrigatórias para o exercício da profis-
são. Portanto, colabore, participe e mantenha-se em
dia com suas obrigações, para evitar que o Conselho
tome as providências legais para cobrar tais valores.

Dicas da Assessoria Jurídica
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Site do

CRB-8

CALENDÁRIO DAS

PLENÁRIAS

17 de janeiro

14 de fevereiro

14 de março

18 de abril

16 de maio

13 de junho

18 de julho

15 de agosto

19 de setembro

17 de outubro

14 de novembro

19 de dezembro

4as-feiras, a partir

das 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
fiscalização@crb8.org.br

COMISSÃO DE DIVULGAÇÃO
divulgacao@crb8.org.br

O Boletim Informativo do CRB-8 é uma publicação do

Conselho Regional de Biblioteconomia - 8ª Região - Estado de São Paulo

Rua Maracaju, 58 - Vila Mariana - CEP 04013-020 - Telefax (11) 5082-1404

Site: www.crb8.org.br – e-mail: crb8@crb8.org.br
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Um Conselho para você
A chapa Pró-Ativa completou seu primeiro ano de gestão
no CRB-8ª Região. O balanço das atividades realizadas
encontra-se na coluna “Prestando Contas”, neste núme-
ro. Conforme publicamos na Carta-circular 01/2006,
apontamos, novamente, a necessidade de participação
dos bibliotecários e estudantes neste órgão. Reiteramos
que é um trabalho voluntário, sem remuneração, mas
necessário para o fortalecimento da classe. Estamos
abertos a sugestões e discussões. Nosso novo site está
disponível para isso. Nossa sede também. Convidamos a
todos ao exercício dessa responsabilidade. Neste editorial,

gostaríamos de lembrar que, durante vários anos e em diversas ocasiões, o CRB-8,
notadamente por meio de seus ex-Presidentes, ressaltou a necessidade da atualização
e da capacitação profissional contínua, para atender às novas necessidades do mercado
de trabalho. Sabemos que nossa profissão está em evolução e que ganhamos espaço.
Essa orientação foi exaustiva. Agora, nosso foco deve voltar-se para a participação.
Precisamos crescer. O CRB-8 obedece às diretrizes do Conselho Federal de Biblio-
teconomia, como é do conhecimento de todos. É uma autarquia federal, dotada de
personalidade jurídica de direito público, autonomia administrativa, financeira e
patrimonial. No atendimento de suas finalidades exerce funções deliberativas, executivas,
administrativas, consultivas, disciplinares e contenciosas de primeira instância. Registra
profissionais, fiscaliza, dissemina informações, divulga a profissão. Os interessados
poderão agendar visita monitorada e orientada à nossa sede. Precisamos constituir
novas lideranças. É preciso dar prosseguimento aos trabalhos desenvolvidos nos
últimos 40 anos, em prol da Biblioteconomia paulista. O reconhecimento de um passado
de lutas, empenho e construção, o investimento no presente, a preparação  para o
futuro e a proteção aos valores éticos, são atitudes eficazes  para  o avanço da profissão.
Descubra o CRB-8: o que se fez, o que se faz e o que é possível  e necessário fazer.

Feliz 2007!
Maria Cândida de Assis Figueiredo

Presidente

O novo site do
CRB-8ª Região –
www.crb8.org.br

vem recebendo inúmeros
elogios desde que foi

colocado no ar,
em 30 de outubro de 2006.

Visite-o e dê sugestões
para aperfeiçoá-lo.
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Anuidades / Taxas / Emolumentos - 2007

Clipping

� Conselho Consultivo
Com a transformação da Biblioteca Mário de Andrade
em Departamento, foi criado um Conselho Consultivo
com a atribuição de contribuir para o desenvolvimento
da sua política cultural e de suas diretrizes de ação.
Além de dois funcionários eleitos pelos seus pares, o
Conselho da BMA será formado pelo bibliófilo José
Mindlin, pelo escritor e jornalista Marcelo Coelho, pelo
editor e escritor Luiz Schwarcz e pelas professoras Ana
Maria de Almeida Camargo e Maria Cristina Barbosa
de Almeida, ambas da USP. Foram eleitas por meio de
voto direto dos funcionários da Biblioteca, no último dia
30 de agosto, as servidoras Ilza Maria Vogado e Silvania
Alves Pompeo, que representarão os funcionários no
Conselho. O Diretor da BMA, Dr. Luís Francisco da Silva
Carvalho Filho é membro nato.
 
� PMSP promete concurso para Bibliotecários
Em resposta ao ofício enviado por este conselho em 9
de novembro de 2006, o secretário de Governo Muni-
cipal Aloysio Nunes Ferreira Filho informou que a Coor-
denadoria do Sistema Municipal de Bibliotecas solicitou
a inclusão de realização de concurso público para
provimento de 249 cargos de Bibliotecário no orçamento
programa de 2007.

� Programa Petrobrás Cultural
O Programa Petrobrás Cultural destina verbas a novos
projetos culturais. A linha de atuação Preservação e
Memória contempla projetos em três áreas: Memória
das Artes, Patrimônio Imaterial e Apoio a Museus, Ar-
quivos e Bibliotecas. Informações: http://www2.
petrobras.com.br/Cultura/ppc/edicao/apresentacao.asp

� Programa do Escudo Azul: a Cruz Vermelha Inter-
nacional para Bens Culturais
A convenção da UNESCO sobre a Proteção de Bens
Culturais em caso de Conflitos Armados (1954) foi com-

ANUIDADE PESSOA FÍSICA
Anuidade = R$ 255,74

1ª Opção – Pagamento integral, com desconto:
A – até 31/01/2007 – desconto de 20% = R$ 204,59
B – até 28/02/2007 – desconto de 15% = R$ 217,38
C – até 31/03/2007 – desconto de 10% = R$ 230.17
D – após 31/03/2007 – o valor integral de R$ 255,74
será corrigido pela variação mensal do IPCA/IBGE, bem
como sofrerá acréscimo de 10% (dez por cento), a título
de multa moratória e juros de mora de 1% (hum por cento)
ao mês.

2ª Opção – Pagamento parcelado em 5 vezes iguais de
R$ 51,15 (com vencimentos em 31/01, 28/02, 31/03, 30/
04 e 31/05/2007)

ANUIDADE PESSOA JURÍDICA
De acordo com a Resolução 79-CFB (de 29/09/2006),
os valores foram definidos conforme o Capital Social da
Empresa:

Até R$ 500,00 = R$ 78,50
De R$ 501,00 a 2.500,00 = R$ 159,50
De R$ 2.501,00 a 4.500,00 = R$ 238,01
De 4.501,00 a 10.500,00 = R$ 317,76
De 10.501,00 a 50.000,00 = R$ 396,26
De 50.001,00 a 100.000,00 = R$ 477,26
Acima de R$ 100.000,00 = R$ 795,02

TAXAS / EMOLUMENTOS
Taxa de Inscrição Pessoa Física = R$ 51,15 
Taxa de Inscrição Pessoa Jurídica = 20% Anuidade
Registro secundário Pessoa Física = R$ 25,57
Registro secundário Pessoa Jurídica = 10% Anuidade
2ª Via Carteira Profissional = R$ 25,57
2ª Via Cédula de Identidade = R$ 6,39
Certidão Pessoa Física = R$ 5,11
Certidão Pessoa Jurídica = 2% Anuidade
Taxa de Cancelamento ou Afastamento = R$ 25,57
Taxa de Cancelamento Pessoa Jurídica = 10% Anuidade

plementada por um protocolo aprovado em 1999 que
identifica o Comitê Internacional “Blue Shield” - Escudo
Azul - como o equivalente à “Cruz Vermelha Internacional”
para o resgate e proteção da herança cultural do país.
Para aderir a esse programa foi criado no Brasil o Comitê
Brasileiro do Escudo Azul. A sessão de instalação do
Comitê Brasileiro foi realizada no Arquivo Nacional em
09 de novembro de 2006 e contou com a presença dos
dirigentes do Arquivo Nacional, Biblioteca Nacional,
Federação Brasileira de Associação de Bibliotecários,
Conselho Federal de Biblioteconomia, Associação
Brasileira de Arquivistas, Conselho Nacional de Arquivos
e Escritório Regional da IFLA (IFLA/LAC) sob a presi-
dência da Coordenadora Nacional do Programa.

Essas Instituições passaram a constituir os membros
fundadores do Comitê no Brasil aos quais serão agre-
gadas as entidades representativas dos museus e
monumentos.

A Professora Celia Ribeiro Zaher foi nomeada Coorde-
nadora pelo Comitê Internacional, sediado em Paris.

O assunto foi objeto de discussão durante o último
Congresso Integrar, organizado pela FEBAB em São
Paulo em 2006, e também durante o Seminário de
Bibliotecas Universitárias na Bahia em outubro de 2006.

Esse trabalho de voluntariado deverá reunir bibliote-
cários, arquivistas e museólogos em torno dos proble-
mas de proteção e salvaguarda da herança cultural
brasileira, que vem buscando obter reconhecimento de
sua importância no processo de desenvolvimento de
nossa cidadania.
 

Comitê Brasileiro do Escudo Azul:
escudoazul@gmail.com
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 Fevereiro

••••• Biblioarchi 2007 (Congreso, 12-16/02). Tema: Bibliotecas y Archivos: dos caminos hacia
el conocimiento. Local: Havana - Cuba.
Informações: ill@ceniai.inf.cu  e bfortiz@ceniai.inf.cu

••••• I Simposio Internacional de Documentación Educativa (14-16/02). Tema: La documen-
tación educativa en la sociedad del conocimiento. Local: Palma de Mallorca – Espanha.
Informações: uibcongres@uib.es

 Março

•••••  V Coloquio Iberoamericano del Papiro a la Biblioteca Vitural (12-16/03). Local:
Havana – Cuba.
Informações: bibliobd@casa.cult.cu

 Abril

••••• 2º Congreso Iberoamericano de Bibliotecología (14-17/04). Tema: Bibliotecas y
nuevas lecturas en el espacio digital. Local: Buenos Aires – Argentina.
Informações: www.abgra.org.ar; iberoamericano@abgra.org.ar

••••• 8º Congreso ISKO - España (18-20/04). Tema: La interdisciplinariedad y la
transdisciplinariedad en la organización del conocimiento científico. Local: León – Espanha.
Informações: http://www.ugr.es/~isko/ e http://www3.unileon.es/dp/abd

••••• EREBD SUL - Encontro Regional de Estudantes de Biblioteconomia, Docu-
mentação, Gestão e Ciência da Informação (27/04 a 01/05). Tema: A contribuição do
profissional da informação na transformação social: desafios e perspectivas para uma
sociedade inclusiva. Local: Trindade - Florianópolis – SC.
Informações: cab_ufsc@yahoo.com.br

 Junho

••••• ALA Annual Conference (21-27/06). Local: Washington, D.C.
Informações: http://www.ala.org/annual

 Julho

••••• XXII Congresso Brasileiro de Biblioteconomia, Documentação e Ciência da
Informação (08-11/07). Tema: Igualdade e diversidade no acesso à informação: da biblioteca
tradicional à biblioteca digital. Local: Brasília - DF.
Informações: febab@febab.org.br

 Agosto

••••• World Library and Information Congress: 73rd IFLA (19-23/08). Tema: Libraries for
the future: progress, development and partnerships. Local: Durban - África do Sul
Informações: http://ifla.inist.fr/index.htm
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Como resumir 50 anos de carreira
em uma entrevista? É a pergunta que a
própria professora Neusa Dias de
Macedo faz, ao falar sobre sua ex-
periência como bibliotecária, que a
descreve como “ estrada sinuosa e com
múltiplas aberturas a novas janelas
mentais e profissionais”. De fato há
muito o que contar.

O início, diz ela, foi como profes-

Neusa Dias de Macedo: uma vida de desafios e realizações
e Tecnologia, no Rio de Janeiro, o Prof. Antonio Miranda - “hoje
um dos mais queridos amigos”. Começa uma rica jornada de
disciplinas de pós. Segundo Neusa, foi uma “atividade laboriosa,
mas desafiadora, que me ofereceu um número de orientações
que chegam quase a 40 dissertações e teses”.

Mesmo aposentada, como bibliotecária desde 1982, e como
docente, desde 1993, “passo por outra experiência encan-
tadora”, diz Neusa, exercendo a função de Coordenadora da
área de Comunicação e Informação, na Escola do Futuro ou
Núcleo de Pesquisa em Novas Tecnologias da Comunicação
Aplicadas à Educação – USP. Para ela foi “um banho de
tecnologia num coração de bibliotecária tradicional. Mas venci,
e depois resolvi dar uma pausa. Agora já estou querendo voltar
para Escola do Futuro – e trabalhar para a Educação Básica”.

Neusa Dias Macedo também exerceu, desde cedo, forte
participação no movimento associativo, tendo feito parte de
diversas gestões de diretorias da APB e FEBAB e do CRB-8.
Esteve ligada de modo intensivo aos eventos da área desde
1963, com mais de 120 participações em eventos, em grande
parte com apresentação de trabalhos ou alguma incumbência
associativa. A função mais importante, para ela, foi a dedicada
às publicações: desde os boletins de entidades diversas à
reformatação, em 1978, da Revista Brasileira de Bibliote-
conomia e Documentação (FEBAB), da qual foi editora, por
alguns anos. Participa também como referee da revista
Comunicações e Artes (ECA-USP), da Ciência da Informação
(IBICT) e outras.

Grande parte de sua produção científica, segundo a
professora, decorre de suas atividades como docente em
universidade, mas também despertada por esse contato intenso
com as associações de classe e apoio dos Conselhos
Regionais. Para se ter um idéia, ela calcula que essa produção
tenha resultado, no período de 1960 a 2006, em torno de 6
teses e livros; 9 opúsculos e trabalhos mimeografados; 27
artigos em revistas e boletins e 14 resenhas, além de outras
tantas partes de obras e colaborações em livros publicados,
em periódicos e Comissão Editorial / Referee, em três revistas,
comunicações em Congressos, relatórios e textos publicados,
e duas pesquisas em Biblioteconomia. Foi ainda homenageada
pela APB, em 1980, como Bibliotecária do Ano. Em 2006 a
professora fica entre os dez classificados para o Prêmio Jabuti,
concedido pela Câmara Brasileira do Livro, com a obra
Biblioteca escolar brasileira em debate: da memória
profissional a um fórum virtual, publicada, em 2005, pela Editora
SENAC, em parceria com o CRB-8. No momento está finalizando
outro livro, sobre sinalização de ambientes de bibliotecas, a
ser publicado em 2007.

Quando perguntada sobre a evolução da Biblioteconomia,
Neusa diz que sua carreira “remonta há uma época na qual
nem se cogitava que surgisse o microcomputador e a Internet.
Para falar dos impactos favoráveis ou não dessa transformação
à área da Biblioteconomia e Ciência da Informação, teria que
pesquisar muito – acho que isso daria uma tese”. Em sua ava-
liação do cenário atual, acredita que “o que falta são memórias,
registros históricos, avaliações das entidades – carros-chefe
da área – e pesquisas do gênero.” Portanto, o recado que
deixa para os bibliotecário é que “produzam trabalhos sérios
na sua área de atuação, exaltem os problemas críticos dos
vários tipos de bibliotecas; atualizem-se sempre; passem para
diante suas experiências, defendam sua profissão e colaborem
com as instituições de classe.” E espera que sua história sirva
de incentivo a outros profissionais, ao mostrar que com
interesse, determinação e planejamento “é possível chegar lá”.

Entrevista concedida à jornalista e bibliotecária
Ana Célia de Moura, para o Boletim Informativo

em dezembro de 2006.

sora-substituta de Grupo Escolar, quando já buscava adquirir
novos conhecimentos, mesmo tendo sido uma garota acanhada:
“depois de ter passado por um curso intensivo, na Biblioteca
Infantil, com Lenyra Fraccaroli, já me realizei. Apoiada pela
criançada, preparei um enorme salão no subsolo, a fim de
abrigar uma pequena biblioteca. Até escrevi um artigo sobre a
biblioteca, incluindo fotos das meninas (de avental branco e
com tope grande na cabeça), que deram volta ao quarteirão no
dia da inauguração. Escrevi o meu primeiro artigo para o
jornalzinho da escola. No meu caso, o gosto pela leitura remonta
desde o tempo de criança, e o de escrever, desde que me
formei. Meu pai me trazia sempre muitos doces e livros, e acabei
sendo viciada em açúcar e vidrada em ler e escrever!”

Neusa inscreveu-se para o curso na Fundação Escola de
Sociologia e Política, encantada com os conhecimentos da
Biblioteconomia, onde teve como professoras Maria Luisa
Monteiro da Cunha e Noemia Lentino, entre outros. Depois de
formada, começou a carreira na Universidade de São Paulo,
passando pelas Bibliotecas da Faculdade de Farmácia e
Odontologia. Afastada do cargo por questões políticas durante
a gestão de Jânio Quadros como governador do Estado, passa
então a trabalhar na organização do Sistema de Informação da
Indústria de Nadir Figueiredo. Conta a professora que lá
conseguiu, durante algum tempo, o empréstimo de “variadís-
simas” caixas-estantes da Prefeitura que “deixaram os ope-
rários loucos de alegria”. Houve até uma solene inauguração
da Biblioteca Ambulante, com a presença da papisa da área,
Adelpha Rodrigues de Figueiredo. E um segundo escrito seu
sai publicado no Jornal da Fábrica.

Pouco tempo depois Neusa Dias Macedo consegue sua re-
integração na USP, no antigo IEP- Faculdade de Filosofia. “Foi
então que o diretor do Instituto de Estudos Português – Prof.
Antonio Soares Amora – me aconselhou a prestar o vestibular
para a área de Letras. Assim, mais tarde, com esta graduação
e mais a licenciatura em Letras, pude obter bolsa de estudos
para os Estados Unidos, com apoio da Universidade de Brasília
e da Fundação Ford, por força e empenho de Abner Vicentini”,
diz ela. Comissionada na UnB, passa seis anos em Brasília, “a
fim de pagar a bolsa”; chefe da área de Serviço de Referência
e ainda regente das disciplinas de Bibliografia e Referência,
sendo alguns de seus colegas, personalidades como Etelvina
Lima, Edson Nery da Fonseca, Briquet de Lemos e depois
Rubens Borba de Moraes, do Curso de Biblioteconomia e Ciência
da Informação.

Voltando a São Paulo para a Biblioteca do IEP-USP, Neusa
ingressa no doutorado, sob orientação do Prof. Segismundo
Spina, e vê surgir novas oportunidades de atuação em docência,
no curso de Graduação em Biblioteconomia da Escola de
Comunicação e Artes da USP. Na mesma época foi aprovada
em um concurso para a área do Serviço de Referência e de
Bibliografia da universidade. Como docente na Pós-Graduação
do CBD-ECA-USP, após ter recebido o título de doutora pela
tese defendida na FFLCH, em 1980, a professora diz ter passado
“por experiências inesquecíveis”. Seu primeiro orientando de
doutorado foi um docente da UnB e também chefe do Curso de
Pós-Graduação do Instituto Brasileiro de Informações em Ciência
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O CRB-8ª agradece a todos os conselheiros, fun-
cionários, bibliotecários voluntários e Conselhos
Regionais, especialmente ao CRECI, pela cola-
boração prestada em 2006.

Durante este ano foram realizadas 12 Reuniões
Plenárias Ordinárias, 1 Reunião Plenária Extraordi-
nária e 17 Reuniões de Diretoria.

Foram concedidas entrevistas para:
Revista Nova – Regina Celi de Sousa
Programas Prioridades Nacional - TV Século 21 –
Maria Cândida de Assis Figueiredo
Guia do Estudante – Regina Celi de Sousa
TV Cultura – Regina Celi de Sousa

O CRB-8 esteve representado nos seguintes
- Encontro dos Bibliotecários Latino-Americanos, no
Memorial da América Latina – 17 de março de 2006.
- I Encontro Nacional de Conselhos Profissionais,

em Florianópolis (SC) - 29 a 31 de março;
- Inauguração da 5ª Biblioteca Escolar da rede mu-

nicipal de ensino de Lorena – 07 de abril;
- Treinamento em Brasília realizado pelo CFB - 3 a 5

de maio,
- CROSP – Entrega de Medalhas – 16 de maio;
- Encontros mensais da Câmara dos Profissionais

registrados nos Conselhos e Ordens do Estado
de São Paulo;

- I Debate sobre Gestão de Conselhos e Ordens no
Tribunal de Contas do Município de São Paulo - 27
de julho;

- II Semana de Biblioteconomia da Escola de Comu-
nicação e Artes – ECA-USP - 04 de outubro;

- Encontro de Bibliotecários do Vale do Paraíba –
FATEA Lorena – 07 de outubro;

- XIV SNBU – Universidade Federal da Bahia - Sal-
vador – 22 de outubro;

- VII ENANCIB – Marília – 19 a 22 de novembro;
- Planos Nacionais do Livro e da Leitura, realizado

na Fundação Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro
- 27 e 28 de novembro;

- Fórum dos Conselhos de Fiscalização Profissio-
nal, no Tribunal de Contas do Município de São
Paulo - 27 de novembro;

- X Seminário Brasileiro de Bibliotecários de Centros
Bi-Nacionais, Santos (SP) - 30 de novembro;

- Confraternização dos 50 anos da criação da Asso-
ciação dos Bibliotecários Municipais - 11 de de-
zembro.

 
Ações
- Reunião com Bibliotecários da Prefeitura do Muni-

cípio de São Paulo para elaboração de documento
entregue ao Secretário Municipal de Cultura, 22 de
fevereiro;

- Visita do Deputado Francisco Marcelo Ortiz ao
CRB/8 - 6 de fevereiro. Encaminhamento de Ofício
sobre a profissão;

- Manifesto do Povo do Livro – Reunião com repre-
sentantes de entidades ligadas ao livro para elabo-

Prestando Contas
ração de documento aos candidatos à Presidência da
República - 28 de agosto;

- Elaboração e encaminhamento de 572 ofícios para
todos os prefeitos de municípios paulistas.

- Visita ao Conselho Regional de Administração – CRA,
para conhecimento do registro de inscrição e outros
segmentos de importância - 10 de fevereiro;

- Mensalmente as Comissões Permanentes e Tempo-
rárias elaboraram relatórios que foram apresentados
nas reuniões plenárias.

 
Comissão de Ética
- analisou denúncias, elaborou e emitiu pareceres e

acompanhou a tramitação de 100 processos éticos-
disciplinares e éticos-administrativos;

- ministrou palestras sobre Ética em instituições;
- manteve plantão semanal às quintas-feiras, na sede

deste regional.
 
Comissão de Fiscalização
- orientou e supervisionou a atuação dos bibliotecários-

fiscais;
- visitas realizadas: 457
- autos de infração: 08
- autos de constatação: 457
- notificações: 17
- ofícios expedidos: 469

- Das visitas realizadas, foi constatada a inexistência de
profissionais bibliotecários em várias instituições.
Foram abertos processos que resultaram na contra-
tação de 19 bibliotecários.

- Constatado que, após a visita dos fiscais e o envio de
ofícios, várias instituições investiram em melhorias nas
bibliotecas, ou seja, o Conselho colaborou para
soluções de alguns problemas.

 
Comissão de Tomada de Contas
- examinou todos os comprovantes das despesas

realizadas;
- analisou mensalmente todos os processos contábeis,

num total de 53, neste ano.
- conferiu os relatórios de receitas e despesas e os

balancetes orçamentários de janeiro a dezembro/ 2006.
- analisou os balancetes de verificação do período de

1°/ 01 a 31/12/2006.
 
Comissão de Legislação e Normas
- Levantou as necessidades da Diretoria e Comissões,

buscando soluções junto à CONJUR – Consultoria
Jurídica do CRB-8 e ao CFB.

- Analisou os pareceres e minutas emitidos pela
CONJUR sobre diversas matérias, para subsidiar
decisões da diretoria e do Plenário (registro provisório,
cancelamento de registro de empresas, critérios para
cessão de mala direta, seguro de vida, portaria de
diárias e auxílio deslocamento, convênios, patrocínios,
parcerias, licitações, titulação em diplomas, procedi-
mentos legais para a realização do Programa de
Capacitação e Atualização Profissional, Regulamento
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da edição do VI Prêmio Laura Russo etc.);
- Acompanhou projetos em tramitação nas esferas

estaduais e municipais.
 
Comissão de Divulgação
- Elaborou e emitiu Carta-Circular 01/2006 para todos

os bibliotecários paulistas;
- Organizou as comemorações do Dia do Bibliotecário

em conjunto com instituições congêneres;
- Emitiu dois números do Boletim Informativo;
- Reformulou o conteúdo e a apresentação do site;
- Divulgou a solenidade de posse da 14ª Gestão;
- Elaborou apresentação em power–point, sobre o

CRB-8;
- Fez a manutenção e atualização do site;
- Elaborou e emitiu 20 números do Bob News;
- Organizou e realizou o VI Prêmio Laura Russo;
- Realizou cinco palestras e cinco cursos no Programa

de Capacitação e Atualização Profissional, na capital
e no interior;

- Participou na Bienal Internacional do Livro de São
Paulo – Fórum Viva Leitura;

Criatividade é um termo de variadas definições. Podemos
não ter uma definição específica, mas sabemos a que se
refere. Não sendo intenção debater seus múltiplos
significados, buscamos comentar sua importância e a
maneira de mantê-la despertada em nossa mente. Ademais,
bibliotecários necessitam ser criativos, promovendo estímulo
à germinação de novas idéias para o desempenho de suas
atividades. As bibliotecas precisam disso e os usuários
agradecem. Ao comentar a importância da produção de idéias,
e a capacidade de usá-las, James Young cita o sociólogo
italiano Vilfredo Pareto, para quem o mundo se divide em
dois tipos de pessoas: speculator e rentier. O speculator é
aquele que apresenta uma constante preocupação com as
possibilidades de gerar novas combinações; nunca está
satisfeito, e especula sobre como mudar essa situação. É
dotado de uma capacidade inerente de produzir idéias. Já,
rentier, refere-se àquelas pessoas que cumprem sempre a
mesma rotina, firmes no dia-a-dia, sem nenhuma imaginação,
conservadoras e/ou burocratas. Do tipo descrito por Chico
Buarque na letra da música Cotidiano: “Todo dia ela faz tudo
sempre igual / Me sacode às seis horas da manhã / Me sorri
um sorriso pontual / E me beija com a boca de hortelã...”.

James Young salienta que fundamental não é onde
procurar idéias, mas capacitar a mente no uso de processos
pelos quais as idéias possam ser produzidas. O princípio
básico é que a idéia é uma nova combinação de velhos
elementos. A capacidade de trazer os velhos elementos
para novas combinações dependerá muito de nossa
habilidade em ver as relações possíveis. Na realidade é um
procedimento de estimular a germinação de idéias. E todos
nós precisamos deste estímulo de vez em quando.

É importante frisar, que é do trabalho bibliotecário a
necessidade de estruturar uma biblioteca ou um serviço de
informação, desenvolver produtos que o usuário deseja;
estabelecer políticas de aquisição e de informatização; e
mesmo procedimentos de contratação de recursos
humanos que atraia gente boa. Criar um ambiente em que

Não bata a cabeça: use-a com criatividade na biblioteca!
as pessoas possam ser bem-humoradas, eficientes e
inovadoras. Ambiente onde  as idéias sejam colocadas em
prática, e haja paixão pelo que se faz, além de entusiasmo
visível. Eis o caldo de criatividade organizacional. Roger Von
Oech destaca que, muitas vezes, são nossas próprias
atitudes ou comportamentos que nos impedem de ser
criativos, de desenvolver um ambiente propício à criatividade.
Ele chama a isto de “bloqueios mentais” e relaciona dez tipos
de bloqueios danosos ao pensamento criativo:

A resposta certa
Isso não tem lógica
Siga as normas
Seja prático
Evite ambigüidades
É proibido errar
Brincar é falta de seriedade
Isso não é da minha área
Não seja bobo
Eu não sou criativo
Na realidade, Roger alerta que precisamos ser capazes

de desaprender o que sabemos. Sem a capacidade de
esquecer o que se sabe, a cabeça fica atravancada com
respostas prontas e não se tem a oportunidade de formular
questões que saiam do caminho usual para novas direções.
Como as atitudes que criam “bloqueios mentais” foram todas
aprendidas, a alternativa para abrir esses “cadeados mentais”
é desaprender, ainda que temporariamente, uma por uma. Este
texto despretensioso, apenas levemente sinaliza de que nós,
bibliotecários, às vezes precisamos do que Roger chama de
um “toc na cuca” para nos livrar dos padrões rotineiros de
nossa atividade.

Fernando Modesto
Professor do Curso de Biblioteconomia

e Documentação da ECA/USP

A íntegra do texto está disponível no site do CRB-8
(www.cbr8.org.br)

- Participou no II Integrar em stand conjunto com o
CFB;

- Realizou palestras para estudantes de nível médio e
de Biblioteconomia;

- Concedeu entrevistas para a mídia;
- Participou da organização do evento “Biblioteca e

Informação Digital”.
 
Comissão temporária de Informática
- Realizou levantamento dos equipamentos de

informática (hardware e software) existentes
no CRB-8;

- Contratou serviços para a estabilização e configuração
da rede de computadores;

 -Fez contatos para atualização de versão do software
de gerenciamento do CRB-8.

 
Comissão temporária de Justificativa Eleitoral
- Analisou todas as justificativas eleitorais, sendo 283

deferidas;
- Aplicou multas eleitorais;
- Enviou comprovantes eleitorais para os bibliotecários

do interior do Estado de São Paulo.
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Para estar bem informado, mantenha atualizado seu
cadastro nas entidades profissionais:

- CRB-8ª Região São Paulo: www.crb8.org.br

- FEBAB – Federação Brasileira das Associações de
Bibliotecários: www.febab.org.br

- SINBIESP – Sindicato dos Bibliotecários no Estado de
São Paulo: www.sinbiesp.org.br

- ABM – Associação dos Bibliotecários Municipais de São
Paulo: Fone: (11) 5549-5529

Fique atualizadoNova Diretoria
Foi eleita a nova diretoria da 14ª gestão do CRB-8, na
plenária de 19.12.2006.
Os membros tomarão posse em janeiro de 2007. São eles:

Presidente: Regina Celi de Sousa
Vice-Presidente: Maria Antonia Gaviolli Mendes
Botelho
Tesoureira: Maria Cristina de Aquino Villas Boas
1ª Secretaria: Guaraciaba Aparecida de Almeida Domigues
2ª Secretaria: Maria Luiza Pereira de Souza Lima

• BARROS, Maria Helena Toledo Costa de; SILVA, Rovilson
José da; BORTOLIN, Sueli. Leitura: mediação e mediador.
São Paulo: Editora FA, 2006.

• CASTRO, C.A. (org.) Conhecimento, pesquisa e
práticas sociais em Ciência da Informação. São Luís:
Editora UFMA, 2006. http://www.ufma.br/

• GONZALEZ DE GÓMEZ, M.N.; DIL ORRICO, E.G. (ed.)
Políticas de memória e informação: reflexos na
organização do conhecimento. Natal: Editora Universitária
da UFRN, 2006. http://www.editora.ufrn.brxs.php?
page=sobre&bl=home

• MARCONDES, Carlos H; KURAMOTO, Hélio; TOUTAIN, Lídia
Brandão; SAYÃO, Luís (org). 2. ed. Bibliotecas digitais:
saberes e práticas. Brasília : IBICT : UNB, 2006. http://
www.ibict.br/noticia.php?page=6&id=228.

Lançamentos
• MOSTAFA, S.P.; CHRISTOFOLETTI, R. (org.) Percursos
transversais de mídia e conhecimento. Itajaí : Editora
Univali, 2006. http://www.univali.br/editora

• SILVA, R.J.; BORTOLIN, S. (org.) Fazeres cotidianos da
biblioteca escolar. São Paulo: Polis, 2006. http://
www.polis.org.br/

• TARAPANOFF, K. (org.) Inteligência, informação e
conhecimento em corporações. Brasília: IBICT : UNESCO,
2006. http://www.ibict.br/secao.php?cat=Venda%
20de%20Publicações

• VALENTIM, M.L. (org.) Informação, conhecimento e
inteligência organizacional. Marília: Editora FUNDEPE, 2006.
http://www.fundepe.com/novo/publicacoes/index.htm

• • • • • Revista ACB n.2 de 2006
(http://www.acbsc.org.br/revista/ojs/index.php)

Fique por dentro
Na Internet podemos encontrar uma série de recursos para melhorar os serviços de informação prestados pela biblioteca.
Atualmente, há recursos gratuitos ou de uso livre que podem ser uma boa alternativa neste sentido. 

Na busca por um programa de qualidade, conheça o OpenOffice. É código aberto e de uso livre. A versão 2.0 apresenta
processador de texto, planilha eletrônica, gerador de apresentações, programa de desenho, editor de equações e gerenciador
de banco de dados. A versão em português do Brasil pode ser baixada em: www.broffice.org.

Para quem deseja converter para formato PDF os diversos arquivos gerados na biblioteca, uma alternativa é o FREEPDF -
http://info.abril.com.br/download/4264.shtml.

Necessita de uma agenda para controlar as atividades da biblioteca, mesmo à distância? Experimente as agendas online:
Yahoo! Agenda - http://br.calendar,yahoo.com/; Planzo - http://www.planzo.com; Google Agenda - http://www.google.com/
calendar. A vantagem destes recursos, é a possibilidade de serem compartilhadas por grupos criados para facilitar a geração
de eventos da biblioteca, ou gerenciar os compromissos de todos os membros da equipe.

A Biblioteca encontra-se desenvolvendo trabalhos cooperativos com outras Bibliotecas? A reunião de trabalho pode ser
virtual por meio do pacote brasileiro para trabalho em grupo denominado Aprex - http://www.aprex.com.br/home.php.
Apresenta diversos recursos como agenda de contatos e compromissos compartilhada, disco virtual para armazenar dados,
lista de tarefas, bloco de notas, ferramenta de apresentação.

Duas ferramentas para busca de conteúdos de livros: uma é a versão beta desenvolvida pela Microsoft denominada: Live
Search Books -  http://www.live.com/; outra é Google Books Search - http://books.google.com/

Colaborador: Prof. Dr. Fernando Modesto – ECA-USP


