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NESTA EDIÇÃO

Num clima caloroso, pontuado por reencontros, a
solenidade da sétima edição do Prêmio Bibliote-
conomia Paulista Laura Russo realizou-se em 30 de
novembro, no grande auditório do MASP (Museu de
Arte de São Paulo Assis Chateaubriand) e reuniu cer-
ca de 400 pessoas.

O grupo “Trovadores Urbanos” abriu o evento
com um “pout-pourri” de músicas brasileiras e cantou
uma paródia criada especialmente para a ocasião,
descontraindo bibliotecários, professores, políticos,
profissionais de áreas afins, empresários e estu-
dantes. Com as vozes já aquecidas, todos cantaram
o Hino Nacional.

A presidente do Conselho Regional de Bi-
blioteconomia 8ª Região, Regina Celi de Sousa, lem-
brou que o prêmio, criado em 1998, representa uma
justa homenagem prestada à pioneira e líder no mo-
vimento de valorização do bibliotecário e de seu exer-
cício profissional. “Laura Garcia Moreno Russo lutou
pela regulamentação da profissão e tornou-se a pri-
meira presidente do Conselho Federal de
Biblioteconomia”.

A coordenadora da Biblioteca e Centro de Do-
cumentação do MASP, Ivani Di Grazia Costa, também
deu boas-vindas a todos, lembrando os aniversá-

rios de 60 anos do Museu e os 30 anos
da Biblioteca. “Este evento significa para
nós a possibilidade de reconhecer a dedi-
cação desses profissionais”.

O tema da sétima edição do Prêmio
foi “Inovação e Criatividade em Serviços
Bibliotecários”. A Comissão de Avaliação
contou com a dedicação de: Luciana Ma-
ria Napoleone, conselheira do CRB-8;
Maria das Mercês Pereira Apóstolo, bibli-
otecária e professora da Faculdade de

Biblioteconomia da Fundação Escola de Sociologia e
Política de São Paulo; Eunice Arruda, escritora;
Camila Rodrigues Garcia, formanda de Bibliote-
conomia da ECA/USP e Lucia Neíza Pereira da Sil-
va, bibliotecária que coordenou os trabalhos.

Sociedade da Informação
Antes de ser iniciada a chamada dos premiados ao

palco, Rui Santo, articulista e consultor da Terra Fórum,
ministrou a palestra “Criatividade: ativando o melhor do
seu capital intelectual”.

O vereador Antonio Goulart (PMDB) foi homena-
geado pelo CRB-8 pela aprovação da Lei 14.552 (pro-
jeto de lei de sua autoria), que instituiu o Dia do Bibli-
otecário a ser comemorado em 12 de março, e passará
a integrar o calendário oficial de eventos do Municí-
pio de São Paulo. “Esses profissionais continuam im-
prescindíveis nas bibliotecas, sobretudo nas públicas,
escolares e universitárias. São eles que vão ajudar a
operacionalizar a passagem da sociedade industrial
para a sociedade da informação”, afirmou.

Para realizar a sétima edição do Prêmio Biblio-
teconomia Paulista Laura Russo, o CRB-8 contou com
o patrocínio da empresa ACECO e o apoio do MASP.
Conheça os premiados na página 6.

Prêmio Laura Russo reúne quase 400 pessoas no MASP

Eleição de
Conselheiros

Venha fazer parte da equipe que tra-
balha na gestão da profissão: articule-
se e monte uma chapa para concorrer.
Em dezembro de 2008 será realizada
eleição para Conselheiros para gestão
do CRB-8 no triênio 2009-2011.

FIQUE ATUALIZADO
Bibliotecário,

mantenha-se atualizado
Para ficar sempre bem informado, na-
vegue no site www.crb8.org.br e ca-
dastre-se para receber semanalmen-
te o BOB-News – Boletim On-line,
com notícias e eventos relacionados
à profissão.
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CALENDÁRIO
DE PLENÁRIAS

Ordinárias: 16/01, 13/02, 19/03,
16/04, 14/05, 18/06, 16/07, 13/08,
17/09, 15/10, 12/11 e 17/12.
Extraordinárias: 09/01, 05/03,
09/04, 07/05, 11/06, 02/07, 06/08,
10/09, 08/10, 05/11 e 10/12.

Calendário de funcionamento
do CRB-8 para 2008

Não haverá expediente nos dias:
04/02 (segunda-feira de carna-
val), 02/05 (sexta-feira), 23/05
(sexta-feira), 24 e 26/12 (quar-
ta-feira e sexta-feira), 31/12/08
e 02/01/2009 (quarta-feira e sex-
ta-feira). No dia 06/02/08  (quar-
ta-feira de cinzas) o expediente
será das 12h às 18h.

Conhecimento, inovação e criatividade
A 14ª Gestão deste Conselho ao assumir, em 2006, o fez com a convicção e a

esperança de que, apesar das dificuldades e dos obstáculos que teria pela frente,
seria possível viabilizar uma agenda de trabalho enriquecida por idéias e compromis-
sos envolvendo a comunidade bibliotecária no Estado de São Paulo.

Adotando a parceria como estratégia de ação, temos realizado a atividade
fiscalizadora local e também a fiscalização preventiva por meio de eventos (pa-
lestras, cursos, jornadas, etc). Nas ações do CRB insere-se o incentivo aos pro-
fissionais a “aprender a aprender” continuamente. Nunca é demais destacar que
no marco da acelerada globalização, o conhecimento, a inovação e a criatividade

passaram a ocupar uma posição estratégica em todas as políticas de desenvolvimento. Portanto, o nosso
compromisso e a nossa ação fortalecem a crença no futuro da biblioteconomia brasileira.

Destacamos, ainda, o Prêmio “Laura Russo”, com a cerimônia de entrega realizada em 30 de novembro,
no auditório do MASP, abrilhantada pela qualidade dos premiados. Sob o tema da inovação e criatividade, a
festa destacou trabalhos que realçam a competência profissional. A presença maciça da classe demonstra o
prestígio alcançado pelo Prêmio e estimula nossa auto-estima profissional. Uma profissão que não se reco-
nhece e que não destaca seus pares não pode querer reconhecimento da sociedade.

Importante lembrar que o maior patrimônio do Conselho Regional de Biblioteconomia é a sua comunida-
de profissional e que em 2008 haverá eleições para renovação dos conselheiros do CRB-8. Participe montando
uma chapa.

Todo o êxito alcançado neste ano pela 14ª Gestão só foi conquistado
pela  participação da categoria, a presença, as manifestações, as suges-
tões e as críticas recebidas, que contribuíram para aprimorar nossas ações
para o próximo ano, com destaque para a luta pela criação de bibliotecas
escolares com a presença de bibliotecários.

Agradecemos aos profissionais e parceiros e desejamos a todos um
Natal de paz e um Novo Ano de saúde, alegrias e conquistas.

Regina Celi de Sousa
Presidente - CRB-8/2385

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
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As cidades de Lorena, Marília e Santo André aco-
lheram, em 10 de novembro, as Jornadas Paulistas so-
bre Bibliotecas Escolares, organizadas pelo CRB-8.
Com uma média de 50 participantes, os eventos ocor-
reram em parceria com universidades locais.

Em Santo André, os trabalhos foram abertos pela
bibliotecária Lúcia Neíza Pereira da Silva e a presi-
dente do Conselho, Regina Celi de Sousa, coorde-
nou as mesas na Escola de Biblioteconomia das Fa-
culdades Integradas Coração de Jesus (FAINC).

A professora dra. Ivete Pieruccini Faria, bacharel
em Biblioteconomia e Documentação e mestre e dou-
tora em Ciência da Informação pela Escola de Comu-
nicações e Artes da USP, falou sobre o “Papel e a
importância da biblioteca escolar dentro e fora da es-
cola”. Ela destacou a quantidade e a aceleração da
informação nos dias atuais, com conseqüências ime-
diatas nos processos educacionais. Para ela, a biblio-
teca escolar hoje não tem só a função de disponibilizar
documentos e informações, mas também a de for-
mar, sendo necessário apontar caminhos às compe-
tências informacionais – profissional com essas apti-
dões a qual ela denomina “infoeducador”.

O deputado estadual Carlos Gianazzi (PSOL) ex-
pôs suas considerações sobre as “Políticas Públicas
voltadas para a biblioteca escolar”. Apontou o suca-
teamento da rede de ensino, por falta de investimen-
to, citando vários fatores indicativos desse quadro.

A professora Evanda Verri Paulino, docente da
FESP/SP, falou sobre “Organização da informação
e da leitura na biblioteca escolar”. Falou do perfil ide-
al do bibliotecário escolar: “ele precisa gostar de gen-
te, gente em idade escolar, e saber montar estratégi-
as para conquistar o aluno”.

Em Marília, a Jornada ocorreu no Campus I da
UNESP, onde a professora Lourdes de Souza
Moraes, da UFSCAR, falou sobre a experiência da
cidade de São Carlos, que possui um Sistema Muni-
cipal de Biblioteca Escolar e integra a Associação In-

ternacional de Cidades Educadoras (AICE). “A bibli-
oteca é um espaço privilegiado de aprendizagem,
como todo espaço público”.

A coordenadora pedagógica do ensino fundamen-
tal da Rede Municipal de Marília, Fabiane Rodrigues,
fez uma retrospectiva das políticas públicas voltadas
para o livro e as bibliotecas e citou pesquisa da
Apeoesp, segundo a qual 75% das escolas não pos-
suem biblioteca escolar.

A docente da USP, Regina Keiko Obata, proferiu
palestra sobre organização da informação e da leitu-
ra na biblioteca escolar.

A Jornada em Lorena ocorreu na Faculdade Tereza
D’Ávila (FATEA), onde Marilúcia Bernardi, do CRB-8,
falou sobre o papel e a importância da biblioteca esco-
lar dentro e fora da escola. Para que os projetos dos
bibliotecários sejam bem sucedidos, ela enfatizou a ne-
cessidade de envolver a comunidade nas iniciativas.

O professor José Paulo Borba, da diretoria de
Ensino (sede em Guaratinguetá) expôs os projetos
para incentivo à leitura e desenvolvimento de acervo.

A palestra “A organização da informação da leitu-
ra na biblioteca escolar” foi ministrada por Maria He-
lena T.C. de Barros, do CRB-8, que lembrou “do des-
monte ocorrido nas bibliotecas após as alterações
na legislação, na década de 90”. Falou ainda da im-
portância da organização do acervo para a leitura e
para a pesquisa escolar e sugeriu uma série de ativi-
dades culturais.

A avaliação dos professores, bibliotecários e es-
tudantes, presentes nas três cidades que abrigaram
as Jornadas foi unânime e positiva, endossando as
ações efetivas do CRB-8 contra a má qualidade do
ensino público no Estado de São Paulo. Assim, a pre-
sidente do CRB-8, Regina Celi de Sousa, recebeu
apoio e aplausos pelo encaminhamento da “Propos-
ta para a Implantação de um Sistema de Informação
para o Ensino Público no Estado de São Paulo”, à
Secretaria de Estado da Educação.

Jornadas Paulistas em Lorena, Marília e Santo André

A Fiscalização do Conselho Regional de
Biblioteconomia – 8ª Região visitou bibliotecas e
centros de documentação, de  tipologias diversas,
na Cidade de São Paulo, Região Metropolitana e
Interior do Estado, totalizando 445 unidades (espe-
cificadas por tipologia, conforme gráfico). Foram 371
visitas de rotina e 74 visitas por denúncias, até no-
vembro de 2007.

Foram confeccionados 60 certificados de biblio-
tecas e recadastradas 132.

Bibliotecárias fiscais:
Eliana Miyashiro Domeniche e
Ruth Maria Machado Pires Nunes.

TOTAL DE BIBLIOTECAS FISCALIZADAS EM 2007

Especializadas
Escolares

Universitárias
Públicas

Outras

0

160

109

147

97

20

140

120

100

80

60

40

20

72
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I – Pessoa Física: R$ 263,75
Pagamento integral com desconto
Vencimento Desconto Valor
Até 31/01 20% R$ 211,00
Até 28/02 15% R$ 224,19
Até 31/03 10% R$ 237,38

Após 31/03 o valor integral de R$ 263,75 será corrigi-
do pela variação mensal do IPCA/IBGE
e sofrerá acréscimo de 10% de multa mo-
ratória, e juros de mora de 1% ao mês.

Pagamento parcelado em 3 vezes iguais de R$ 87,92
Parcela Vencimento

1 31.01
2 28.02
3 31.03

II – Pessoa Jurídica: valor da anuidade varia
      de acordo com o capital social
Capital Social Anuidade
Até R$ 500,00 R$   80,96
De R$ 501,00 a R$  2.500,00 R$ 164,49
De R$ 2.501,00 a R$ 4.500,00 R$ 245,46
De R$ 4.501,00 a R$ 10.500,00 R$ 327,71
De R$ 10.501,00 a R$ 50.000,00 R$ 408,66
De R$ 50.501,00 a R$ 100.000,00 R$ 492,20
Acima de R$ 100.000,00 R$ 819,90

Importante:
1) Parcelamentos firmados antes de 31/03/08: as parce-
las vencidas não sofrerão acréscimo de juros, multa ou
correção monetária, e as que vencerem após 31/03/08
sofrerão incidência de juros de mora de 1% ao mês e
correção monetária pela variação mensal do IPCA/IBGE.
2) Parcelamentos firmados após 31/03/08: as parcelas
sofrerão acréscimo de multa de 10% sobre o valor da
anuidade, juros de 1% ao mês e incidência de corre-
ção monetária pela variação mensal do IPCA/IBGE.
3) Os pagamentos das anuidades, multas e emolu-
mentos devem ser efetuados somente através dos
boletos bancários emitidos pelo CRB/8. Em hipótese
alguma realize depósito direto em conta corrente.
4) A falta de pagamento da anuidade caracteriza exer-
cício ilegal da profissão, ficando o bibliotecário sujeito
às penalidades previstas na Lei de Contravenções Pe-
nais e à multa, conforme Lei Federal 9674/98, art. 38 cc
art.39 inciso IV e Art. 40.

A informação hoje circula em tempo real e é fun-
damental para que possamos tomar decisões assertivas
e agir da melhor maneira possível. Para que o fluxo de
informações entre o CRB-8 e os bibliotecários não seja
interrompido, é necessário que o profissional mante-
nha seus dados sempre atualizados.

Faça isso agora mesmo, preenchendo o formu-
lário de cadastro (encarte deste Boletim) e envie pelo

correio, fax ou e-mail. Se você mudou seu nome, por
exemplo, porque se casou ou se separou, solicite a
“averbação de nomes” para que a atualização de da-
dos pessoais seja realizada junto à secretaria do CRB-
8. Para tanto, você deve apresentar o requerimento
preenchido, a Carteira de Identificação Profissional
(CIP) e uma fotocópia da certidão de casamento ou
averbação de separação.

COMUNICAÇÃO E AÇÃOCOMUNICAÇÃO E AÇÃO

CRB-8 em Serviço
A colaboração de cada profissional, compartilhan-

do suas competências, qualidades e habilidades, é
importante para que o Conselho Regional de Biblio-
teconomia melhore a qualidade de seus serviços. Para
manter-se atualizado ou tirar qualquer dúvida, fale com
a entidade, participe dos eventos e una-se ao movi-
mento associativo.

Para conhecer melhor o CRB-8, saiba quais são
as linhas mestras de seu funcionamento.
1. As ordens e conselhos de fiscalização de profis-

sões regulamentadas são autarquias federais
corporativas;

2. As atividades financeiras e de gestão dessas
autarquias são auditadas pelos Tribunais de Con-
tas dos Estados e pelo Tribunal de Contas da União;

3. Os conselheiros regionais e federais são eleitos para
gestões de três anos, com possibilidade de apenas
uma reeleição consecutiva. Exercem trabalho vo-
luntário, sem remuneração;

4. Os conselhos regionais e federal participam ativa-
mente de fóruns de ordens e conselhos em todo o
país, associando-se a órgãos como OAB, CREA,
CRM, CRC, CONFEA, CFC, dentre outros, visando
fortalecer as profissões regulamentadas.

5. As anuidades de ordens e conselhos de fiscaliza-
ção de profissões regulamentadas enquadram-se
na categoria de tributo federal, a exemplo do IRPF,
IPTU, IPVA, etc.;

6. O vencimento dessas obrigações ocorre anualmente
no dia 31 de março;

7. A concessão de descontos até a data do vencimen-
to é facultativa. O CFB concede descontos que va-
riam de 5 a 20%;

8. As anuidades estão sendo reajustadas rigorosamen-
te pela variação do IPCA-IBGE, índice que vem
sofrendo reduções nos últimos três anos;

9. Os parcelamentos concedidos após 31/03 devem
sofrer correções, pois o descumprimento dessa
medida resultaria em renúncia fiscal e possibilida-
de de sanções ao órgão.

Descontos de 10, 15 e 20% na anuidade
A anuidade para 2008 – pessoas física e jurídica –

poderá ser paga de acordo com as opções ao lado (Re-
solução CFB Nº 083/2007).

O pagamento integral da anuidade de 2008 efetu-
ado até 31 de janeiro terá desconto de 20%; até 28 de
fevereiro de 15%, e até 31 de março de 10%.
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Foi o gosto pela leitura que
atraiu Amélia Maria Moreira
para a Biblioteconomia, moti-
vada pela vontade de estender
esse prazer e pela possibilida-
de de transmitir novos conhe-
cimentos a outras pessoas,

especialmente aos alunos das escolas públicas.
Desde os tempos de professora primária, ativida-
de que exerceu por 15 anos, Amélia “reunia os
livros dos alunos e os meus na classe e fazia com
que circulassem entre todos, motivando-os para a
leitura e enriquecendo as aulas. As crianças gos-
tavam muito”. Como sempre quis ter formação uni-
versitária, matriculou-se na segunda turma de
Biblioteconomia da Escola de Comunicações e
Artes da Universidade de São Paulo, de onde saiu
diplomada em 1971. “O bibliotecário tem um pa-
pel fundamental na formação de novos leitores,
na medida em que promove o acesso aos livros,
incentiva e orienta a leitura”, diz ela.

Depois de formada, Amélia foi comissionada
junto à Fundação Para o Livro Escolar (FLE), co-
ordenando por dois anos um Grupo de Trabalho
composto por profissionais de grande expressão
em São Paulo, para planejar uma rede de bibliote-
cas escolares. “Foi um belo trabalho que se des-
mantelou por causa de mudanças políticas. Ces-
sou meu comissionamento e o trabalho, ainda em
fase de implantação, foi encerrado. Chegamos a
inaugurar quatro bibliotecas até que o projeto fos-
se suspenso e os livros distribuídos aleatoriamen-
te entre outras unidades já formadas”. Depois de
uma rápida passagem pela Biblioteca do Instituto
Biológico, foi aprovada no concurso para a Prefei-
tura Municipal de São Paulo, onde sempre atuou
junto ao público infanto-juvenil. Trabalhou nas bi-
bliotecas Adelpha de Figueiredo, no Canindé,
Nerbal Fontes, em Santana, e na hoje denomina-
da Pablo Neruda, na Vila Maria. Aposentou-se na
Prefeitura em 1988 no cargo de diretora da Subdi-
visão de Processos Técnicos.

Valorização profissional
Mas não foi só isso. Ainda na época da FLE,

Amélia iniciou sua atuação na Biblioteca Jenny K.
Segall, do Museu Lasar Segall. “Aposentada des-
de 1994, encerrei minha atuação na biblioteca do
museu com certa tristeza, mas consciente de ter
deixado uma equipe responsável e capaz de con-
tinuar conduzindo o processo por mim iniciado”.
Amélia também teve participação ativa junto às
entidades de classe. Foi presidente da Associa-
ção Paulista de Bibliotecários, participou ativamen-
te da articulação para a formação do Sindicato dos
Bibliotecários de São Paulo, “com muita luta”. Tam-
bém exerceu a presidência do Conselho Regional
de Biblioteconomia entre 1988-1990. Segundo o

próprio Conselho, em texto que conta a história
da entidade, o programa de trabalho para esse
período baseou-se na valorização profissional, na
integração das entidades de classe e na otimização
dos serviços. Dessa experiência o que mais tocou
Amélia foi deparar-se com a aflição de muitos bi-
bliotecários “desiludidos com salários aviltantes”,
o que a motivou a dedicar-se na defesa dos inte-
resses da categoria. “Participei de movimentos de
valorização profissional com outros conselhos pro-
fissionais de nível universitário e também junto a
escolas de formação profissional. Conheci profis-
sionais altamente gabaritados e competentes.
Aprendi a ouvir com paciência desabafos e desa-
foros. Vivenciei momentos de alegria com a car-
reira escolhida, de desgosto com as dificuldades
enfrentadas, muitas vezes, pela desvalorização do
profissional, refletida nos baixos salários e na ocu-
pação de cargos por profissionais de outras áreas
em detrimento do bibliotecário”. Amélia acredita
que “a luta que vem de longe tem feito crescer e
melhorar a imagem do profissional. Ouço falar
mais em bibliotecas e leitura nos meios de comu-
nicação, e vejo os jovens que continuam lutando
e acreditando no “poder da informação”.

Informação é poder
É aí que a bibliotecária vê o futuro da profis-

são. “Até o momento da escolha pela profissão,
não tinha claro o valor e a importância da informa-
ção para a sociedade. Hoje acredito que, com as
novas ferramentas, o futuro da profissão será cada
vez melhor e mais importante, na medida em que
o profissional tiver plena consciência de seu po-
der, pois insisto que informação é poder. Então
temos que nos preparar para assumir o papel de
poderosos!”. O recado para os jovens é a ousadia.
“Acreditem que vocês podem mudar muitas coi-
sas e mudar para melhor, sejam ousados. Mas,
sobretudo, busquem o aperfeiçoamento e partici-
pem dos movimentos coletivos, pois é a força do
coletivo que nos conduz a maiores vitórias”.

Hoje aposentada, a profissional pode desfrutar
de merecido descanso após 37 anos de dedicação.
“Optei pelo afastamento para poder fazer tudo o
que deixei de lado por falta de tempo, como viajar,
conviver mais com a família e amigos e ler muito.
Mas também para dar vez e oportunidade para os
novos profissionais”. Entre aulas de ioga e dança
de salão, Amélia aproveita seu tempo, principalmen-
te, para reler obras clássicas da literatura, como
Dom Quixote, e seus autores preferidos, o escritor
português José Saramago e o brasileiríssimo Ma-
chado de Assis, que considera “fora de série!”.

Entrevista concedida a Ana Célia Moura,
bibliotecária e jornalista

Amélia Maria Moreira: amor pelos livros e pela profissãoAmélia Maria Moreira: amor pelos livros e pela profissãoAmélia Maria Moreira: amor pelos livros e pela profissão
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Yara Rezende - atuação na Natura Cosméticos
Criou o conceito e a metodologia de biblioteca virtual e ainda

a primeira (Mangels/1981) e a segunda (Natura/1992) biblio-
tecas virtuais do Brasil. Implantou a primeira biblioteca de
cosméticos do País em 1995, é responsável pela implanta-
ção e gestão de processo de pesquisa de informação e de
sistemas de informação (ferramentas) para Inteligência Com-
petitiva e atua no desenvolvimento de competências e gestão
estratégica para equipes de alto desempenho em pesquisa de
informação para Inteligência Competitiva – áreas onde é
benchmark no Brasil. Ela é gerente de Informação da Natura.

Rosane Fagotti Voss - ações na Biblioteca Pública
Municipal de Garça/SP

Ajudou a ampliar a biblioteca de uma área de 186m², em
1983, para 1.100m². Iniciou a Hora do Conto. Em 1996 criou
junto com voluntárias o Grupo Pirlimpimpim – Contadoras de
Histórias. Em 1995 criou com o Departamento de Cultura o
Museu Histórico e Pedagógico de Garça. Criou o espaço
Audiovideoteca, a Gibiteca, o projeto Livro-Livre, que leva a lei-
tura a hospitais, instituições e entidades de apoio social (com
esse projeto, o prefeito ganhou o prêmio Prefeito Amigo da Lei-
tura, da Secretaria de Estado da Cultura). Criou a brinquedoteca
Recanto da Alegria, realiza concursos literários, e criou o espa-
ço Canto da Terra, dedicado aos escritores garcenses.

Regina dos Anjos Fazioli - ações na Biblioteca
Virtual do Governo do Estado de São Paulo

A Biblioteca Virtual, da qual é coordenadora, é um serviço
eletrônico de pesquisa que se baseia em conceitos avança-
dos na área de recuperação e disseminação de informações.
Este conceito apóia-se no acesso a dados e não em acervo,
atendendo às necessidades de informações da Administra-
ção Pública Paulista e do público em geral (serviço gratuito).
Ela é coordenadora da Rede-CIAPP – Rede dos Centros de
Informação da Administração Pública Paulista, que integra as
informações geradas pelos Centros de Informação (CIs) da
Administração do Estado de São Paulo.

Marcus Vinícius Rios de Macedo - ações nas
Bibliotecas do Centro Universitário São Camilo
Como coordenador do Sistema Integrado de Bibliotecas, de-

senvolveu projetos culturais e de divulgação, atividades de
capacitação e produtos, oferecidos regularmente, em parceria
com professores, coordenadores e diretoria, sempre destacando
a importância da leitura. Criou o projeto Sensações Literárias.

Elisabeth Franco Biondo - ações nas Bibliotecas
Municipais da Secretaria de Cultura e Turismo da

Prefeitura Municipal de Barueri/SP
Criou o Clube da Leitura de Barueri com o propósito de

transformar a cidade em uma cidade de leitores e a leitura,
matriz da cidadania. Coordena 11 Bibliotecas Municipais, cin-
co espaços de leitura e o Museu Municipal. Algumas das ações:
Hora do Conto, Poemando, Encontro com autores, Sarau lite-
rário, Prêmio Barueri de Literatura, Galeria de escritores, Clu-
be da Leitura, Internet pública, Projeto Letrada, Lendo e Can-
tando o Alfabeto. Elaborou a campanha Encha o saco de futu-
ro: doe livros! Criou ainda o Poemódromo (espaço para
declamadores e participantes de saraus), o Poemômetro (apa-
relho que mede a emoção do ouvinte), o Mochilivro, o Projeto
COALA (que envolve as Secretarias de Saúde, Educação,
Ação Social, Abastecimento e Cultura e Turismo) e Pega que
o livro é seu – inspirado no “book crossing”.

Joanita Lopes Fernandes da Costa - atuação no
Centro de Informação e Documentação IBOPE – CIDI

A atuação do CIDI, do qual é coordenadora, representou
uma mudança de cultura no IBOPE, com a adoção de políti-

cas e metodologias para a gestão da informação, mecanismos
para compartilhamento de informações entre as empresas e
estímulo ao reuso do conhecimento. Com uma gestão moder-
na e inovadora, mostrou como são fundamentais bibliotecas,
sistemas de informação, centros de informação ou unidades
de informação para o fortalecimento e o desenvolvimento dos
negócios da organização.

Márcia Regina Migliorato Saad - ações na
Divisão de Biblioteca da ESALQ-USP, Piraciba/SP

Como diretora, implementou um processo de reformulação
na gestão, optando por um programa de qualidade, baseado em
valores humanos, que permitiu aos colaboradores desenvolver
seu potencial e autonomia no gerenciamento das rotinas.

Em 2003 e 2006, o modelo de gestão recebeu a medalha
de bronze do Prêmio Paulista de Qualidade de Gestão (prêmio
inédito na USP e em bibliotecas do setor público ou privado).

Com esse reconhecimento, algumas bibliotecas do Sistema
Integrado de Bibliotecas da USP passaram a adotar o modelo.

Odenir Vinhato - Projeto Concurso de Poesias
na Biblioteca Lenyra Fraccaroli do Sistema

de Bibliotecas da Cidade de São Paulo
Como bibliotecário-chefe, instituiu um concurso de poesi-

as para escritores amadores. Observando o potencial criativo
e a timidez dos freqüentadores, ele sentiu que a biblioteca pre-
cisava instigar os usuários a expor seus trabalhos. Foram re-
alizados concursos em 2004, 2005 e 2006, nas categorias adul-
to e infantil. Com a ajuda da comunidade, o evento passou a
integrar o calendário cultural da região.

Cláudia Tarpani - desempenho da BiblioDesign
Trabalha com projetos de interiores para bibliotecas e sa-

las de leitura. Recicla materiais e os utiliza na criação de no-
vas peças. As técnicas mais utilizadas são: vidro fundido,
confecção em tecido, couro e fibras, joalheria e papelaria
artesanais. Desenha e produz acessórios: arquivos móveis,
caixas para documentos, estantes e aparadores para livros.

Luana Maria Plácido Coelho - Trabalho de Conclusão
de Curso ‘Usabilidade de catálogos online:

estudo exploratório dos OPACs das Universidades
Públicas Paulistas (UNESP, UNICAMP, USP)’

apresentado à ECA/USP (2006)
Em meio ao verdadeiro oceano de informações, é indis-

pensável uma interface fácil de usar e intuitiva, que permita
aos usuários acessar o catálogo online e realizar as buscas
sem dificuldades, utilizando o menor esforço possível. Com
essa preocupação, ela desenvolveu seu TCC com o objetivo
de avaliar e comparar a usabilidade dos OPACs das bibliote-
cas da UNESP, UNICAMP e USP, utilizando o método de ava-
liação heurística.

Fábio Assis Pinho - Dissertação de Mestrado
‘Aspectos Éticos em Representação do Conhecimento’

apresentada à UNESP/Marília (2006)
Em Organização do Conhecimento, ele buscou identi-

ficar valores que conduzam o profissional para uma cor-
reta representação, evitando que minorias se tornem equi-
vocadamente representadas. Trata-se de uma habilidade
inovadora que aperfeiçoa o trabalho de profissionais que
atuam com classificação, indexação e catalogação, de
maneira a evitar desvios na representação.

O CRB-8 conferiu também Certificados de Honra ao
Mérito aos orientadores dos trabalhos premiados: prof. dr.
José Fernando Modesto da Silva pela orientação do TCC
de Luana Maíra Plácido Coelho em 2006, e prof. dr. José
Augusto Chaves Guimarães pela orientação à Dissertação
de Mestrado de Fábio Assis Pinho.

Premiados: Inovação e Criatividade em Serviços Bibliotecários
A emoção dos premiados da sétima edição do Prêmio Biblioteconomia Paulista Laura Russo

contagiou a todos. Ao receber o prêmio, muitos prestaram homenagem aos colegas presentes na platéia
e destacaram a importância de um trabalho em equipe feito com dedicação e perseverança.
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Biblioteconomia e Ética
A Biblioteconomia, que tem em seu bojo de obje-

tivos o planejamento e a disseminação da informação,
deve ter compromisso com a ética profissional e com a
ética da informação. Profissionais e entidades represen-
tativas de diversas áreas estão estudando, discutindo
e trabalhando arduamente sobre a questão “ética”.

Se tomarmos por base nossa história profissio-
nal, veremos sempre termos estado atuando e traba-
lhando para a elite detentora de poder e para o gover-
no, e que só há poucos anos conscientizamo-nos de
que nosso trabalho deve ter como alvo a sociedade
como um todo.

Será que a ética da informação e para a informa-
ção é menos importante do que a ética para com o
paciente, ou para com a lisura de projeto de edificação?

Nossa profissão exerce o papel de mediadora entre
o indivíduo, a coletividade e a sociedade. Não deve-
mos atuar somente corporativamente. A ética reco-
menda que devemos dar condições para a sociedade
usufruir do principal objeto de nossa profissão: a infor-
mação. Professores e escolas preparam o profissional
do futuro e têm papel fundamental no processo da éti-
ca da informação. O aluno refletirá o que lhe for apre-
sentado e discutido hoje, como importante.

De acordo com pesquisa do Conselho Federal de
Biblioteconomia, somente uma escola no Brasil aplica
a matéria Ética Profissional, com carga horária de 30

horas. Em outras escolas, a disciplina é ministrada de
maneira difusa, demonstrando falta de preocupação aca-
dêmica com o profissional que está sendo formado.

Ou, talvez pior, prevaleça o estereótipo de que a
ética tem a ver com punição, e não com a ciência que
estuda e propõe parâmetros de atuação de uma pro-
fissão que, por meio de debate, deve sinalizar o me-
lhor caminho para toda a sociedade.

Compete a cada um de nós, bibliotecários, agen-
tes disseminadores da informação, profissionais com
sabedoria de bem utilizar os instrumentos de dissemi-
nação, sermos éticos e trabalhar na democratização
da informação, integrando nossos projetos de desen-
volvimento, tendo consciência da nossa responsabili-
dade, não nos omitindo nos movimentos emergentes
da sociedade.

Devemos trabalhar, cada vez mais, para que a
informação seja fonte de conhecimento e de democra-
cia, e para que chegue indiscriminadamente a toda
sociedade.

Nossa participação em projetos, estudos, discus-
sões e propostas, deve ser efetiva para que o direito à
informação saia do papel e possa ser uma prática em
todo o território nacional.

Flavia da Silveira Lobo
Bibliotecária - CRB-8/1187

O aviltamento da qualidade de ensino público no
Estado de São Paulo – e, provavelmente, em todo o
Brasil – incomodou a sociedade civil antes mesmo de
as autoridades constituídas atentarem para a crise ins-
talada. Veja-se, inclusive, a publicação do ranking
mundial na mídia, em que o país aparece em posição
inferior aos demais, posta em confronto com a moro-
sidade e a indefinição das autoridades na tomada de
decisões enérgicas para resolver um problema educa-
cional dessa gravidade, que interfere negativamente
no desenvolvimento do povo e da nação, como um
todo, em seus diversos aspectos.

Atentos ao panorama e à circulação de notícias,
reportagens e opiniões divulgadas pela mídia, não só
de teor geral, mas também sobre especificidades do
seu campo de atuação, o Conselho Regional de Biblio-

teconomia – 8ª Região – São Paulo (CRB-8) e a sua
Comissão de Educação e Bibliotecas Escolares depa-
raram-se com a matéria intitulada “75% das escolas
sem bibliotecas” da jornalista Maria Rehder, publicada
no Jornal da Tarde de dois de outubro de 2007.

Assim, invertendo o jogo, ela foi convidada para
uma rápida entrevista, com perguntas complementa-
res à própria conduta do CRB-8 sobre o tema em foco.
São seis questões cujas respostas mostram a linha
desenvolvida pela jornalista e suas implicações, mas
também deixam entrever os meandros das políticas
públicas que estão por trás e que no artigo são comen-
tadas, segundo a óptica do Conselho.

Leia a íntegra da entrevista e nossas observações
em www.crb8.org.br

CRB-8 entrevista jornalista sobre as bibliotecas escolares

A íntegra dos dois artigos está disponível em www.crb8.org.br

4º Encontro de Arquivos e Bibliotecas da Administração Pública Federal
Data: 04 a 06 de setembro de 2008    Local: Brasília - DF
O Encontro de Arquivos e Bibliotecas da Administração Pública Federal, que se encontra na sua 4ª
edição, tem como objetivo reunir arquivistas e bibliotecários para, juntos, trocarem experiências e
conhecimentos nas áreas de informação e documentação. Será um espaço dinâmico com palestras
e apresentações de cases inovadores.
Inscrições: Gratuitas      –      Contato: codin@planejamento.gov.br

World Library and Information Congress: 74th IFLA General Conference and Council.
Data: 10-14 agosto 2008         Local: Quebec - Canadá
Tema: ainda não especificado
International Federation of Library Associations - IFLA
Telefone: +31 (70) 3140884     –      E-mail: ifla@ifla.org        –      Site: http://ifla.inist.fr/index.htm
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NOTÍCIAS
Bibliotecários têm 30% de desconto

na FESPSP
Com o objetivo de incentivar a formação e o apri-

moramento profissional, o Conselho Regional de
Biblioteconomia – 8ª Região – Estado de São Paulo
firmou convênio com a Fundação Escola de Sociolo-
gia e Política de São Paulo (FESPSP).

O benefício, oferecido a bibliotecários, funcio-
nários do CRB-8ª Região e seus dependentes, prevê
desconto de 30% sobre as mensalidades nos cursos
de graduação e pós-graduação lato sensu ofereci-
dos pela Instituição.

A ação em defesa da biblioteca escolar e do bi-
bliotecário, convocada pela Comissão de Educação
do CRB-8, em audiência pública na Assembléia
Legislativa do Estado de São Paulo, em 27 de novem-
bro, contou com a participação de dezenas de profis-
sionais e estudantes. A Secretária da Educação do
Estado de São Paulo, Maria Helena Guimarães de
Castro, não permitiu que a categoria se manifestasse
e prometeu agendar encontro com os representantes.
Porém, a presença maciça e silenciosa manifestou-
se por meio de faixas: “Escola sem biblioteca não for-
talece a aprendizagem e nem a cidadania”.

Lançado o protótipo da Biblioteca Digital Mun-
dial em outubro durante a 37ª Conferência Geral da
Unesco: a Biblioteca do Congresso dos Estados Uni-
dos e a Unesco irão digitalizar documentos, cartas,
fotos e mapas nas seis línguas oficiais da Organi-
zação das Nações Unidas (ONU): inglês, francês, es-
panhol, árabe, chinês e russo. Todo o material tam-
bém será traduzido para a língua portuguesa, já que
a Biblioteca Nacional do Brasil, no Rio de Janeiro, é
parceira do projeto. Alguns documentos já estão dis-
poníveis nos sites da Biblioteca Nacional: www.bn.br/
bndigital e da Biblioteca Digital Mundial: www.
worlddigitallibrary.org

Criado CRB-15ª Região por meio da Resolução do
CFB nº84 (31/10): desmembrado do CRB-4, cor-
responde à jurisdição territorial dos Estados da Pa-
raíba e do Rio Grande do Norte e terá sede e foro em
João Pessoa.

Graduação (4 anos)
Sociologia e Política
Biblioteconomia e Ciência da Informação
Administração

Pós-Graduação lato sensu  (1 ano e meio)
Gestão de Pesquisa de Mercado,
Opinião e Mídia
Gestão Pública
Globalização e Cultura
Política e Relações Internacionais
Sócio-Psicologia
Meio Ambiente e Sociedade
Gestão de Arquivos Empresariais - Arquivística
Gerência de Sistemas e Serviços de Informação 

Mais informações pelo tel.: (11) 3123-7800
Site: http://www.fespsp.org.br/

E-mail: atendimento@fespsp.org.br
info@fespsp.com.br

Cursos FESPSP



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 0
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


