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BOB NEWS
Conselheiros eleitos tomam posse
Os conselheiros eleitos para 15ª gestão do CRB-8, triênio 2009-2011, tomaram posse no dia 07
de janeiro de 2009 em Sessão Solene realizada na sede do CRB-8. Conheça a nova Diretoria
Executiva:
Presidente: Evanda Aparecida Verri Paulino
Vice-Presidente: Maria das Mercês Pereira Apóstolo
1ª Secretária: Guaraciaba de Almeida Domingues
2° Secretário: Roberto Julio Gava
Tesoureira: Concília Teodósio

19 de janeiro: prazo final para a justificativa eleitoral
O bibliotecário que não votou precisa apresentar justificativa no CRB-8 até 19 de janeiro. Deve
enviar uma carta (por e-mail ou correio) explicando o motivo pelo qual faltou à eleição e anexar
um documento que endosse sua justificativa.
Alguns exemplos: se viajou, anexe uma cópia da passagem ou pedágio; se trabalhou fora da
capital, uma carta da empresa; se doente, um atestado médico; se estiver estudando fora, uma
carta da instituição de ensino.
Mais informações podem ser obtidas pelo tel. 5082-1404 ou e-mail crb8@crb8.org.br, aos
cuidados da Comissão Eleitoral do CRB-8.

Revista CRBCRB-8 Digital
Está disponível no site do CRB-8 (www.crb8.org.br) a edição n° 3 da Revista CRB-8 Digital (edição
suplementar de Bibliotecas Escolares).

CRBCRB-8 em defesa de bibliotecários nas bibliotecas escolares
No último dia 19/12/08, o CRB-8 ajuizou ação civil pública em face da Prefeitura Municipal de São
Paulo, bem como da Secretaria Municipal de Educação, visando que somente bibliotecários devidamente inscritos no Conselho - possam desenvolver atividades que lhe são privativas, no
âmbito das bibliotecas escolares da Municipalidade.

Bibliotecário lida com gestão da informação
Setor privado e bibliotecas universitárias são os campos que mais empregam esse profissional.
Livros, jornais, revistas, internet. É cada vez maior o volume de informações produzido e
difundido pela sociedade. No contexto das novas tecnologias, em que o conhecimento está em
todo o lugar, como tornar a informação confiável e útil para as pessoas? Esse é o desafio do
bibliotecário, profissional que há tempos não está mais restrito às bibliotecas. "O bibliotecário
trabalha com o processamento da informação. Então, em qualquer lugar em que isso seja
importante, é possível a atuação desse profissional", afirma a presidente do CFB (Conselho
Federal de Biblioteconomia), Nêmora Rodrigues. Segundo ela, além de espaços mais tradicionais,
como bibliotecas públicas e escolas, é comum o trabalho dos bibliotecários em empresas,

escritórios de advocacia, agências de publicidade e centros de informação e documentação. Emília
da Conceição Camargo, bibliotecária há mais de 25 anos, gerencia há nove o centro de
informações do grupo Totalcom, formado por empresas do ramo publicitário.
Com uma equipe multidisciplinar, ela trabalha com coleta, seleção, análise e tratamento de dados
sobre o mercado de publicidade. É a partir desses levantamentos que a empresa monitora e
planeja novos negócios -razão pela qual o bibliotecário tem importância estratégica para decisões
da empresa. "Hoje, nenhum lugar vive sem gestão da informação". A atividade é exclusiva do
bacharel em biblioteconomia -atualmente, existem 41 cursos no país, a maior parte deles nas
capitais. De acordo com o conselho do setor, formam-se, por ano, cerca de mil profissionais em
todo o Brasil, número que, para Nêmora Rodrigues, é pequeno para a demanda do mercado.
"Todo o interior dos Estados está descoberto. Só as universidades já absorvem uma quantidade
grande de profissionais", exemplifica. Não há piso nacional para a categoria. Em São Paulo, o
salário inicial é de R$ 1.450 por mês. Segundo o Conselho Regional de Biblioteconomia do Estado,
a remuneração média está entre R$ 3.000 e R$ 5.000 - alguns profissionais chegam a receber R$
13 mil.
Formação generalista
Para um campo de trabalho tão abrangente, é importante que o profissional tenha contato com
outras áreas do conhecimento. Por isso, a formação do bibliotecário é generalista. Administração,
lingüística, sociologia e filosofia são algumas das disciplinas que compõem o currículo básico do
curso.
Ao lado de matérias específicas e técnicas da área, como documentação, indexação e
planejamento bibliotecário, o aluno é incentivado a fazer disciplinas optativas e eletivas modalidades oferecidas em outros cursos.
Como o bibliotecário deve estar preparado para se adaptar a diversos ambientes e tipos de
informação, características como flexibilidade, iniciativa, criatividade e vontade de aprender são
desejáveis para quem quer ingressar na carreira. "Para lidar com informação é importante gostar
de garimpar, ser antenado e ter "espírito obreiro'", afirma Emília Camargo, que diz não ter
dificuldade em selecionar estagiários nessa área.
"O mais difícil é a flexibilidade, para se adaptar às novas possibilidades de trabalho. Mas os jovens
levam vantagem [nesse aspecto]", diz. Outras habilidades úteis para a profissão são o interesse
pelas novas tecnologias e o conhecimento de línguas estrangeiras. Aluna do 4º período de
biblioteconomia na Unesp, em Marília (435 km de São Paulo), Laura Inafuko, 19, acredita que
uma formação cultural sólida é fundamental para a profissão. "É muito importante ter uma base
para conhecer e atender bem ao usuário", diz. Ela faz estágio na universidade -o segundo na
área- e acha que a carreira é promissora: "O mercado está em todo lugar".
Estágio obrigatório ajuda o aluno a definir uma área que o interessa
Se a formação generalista pode deixar o aluno um pouco perdido, o estágio ajuda o estudante a
definir uma área de interesse. "É no estágio que a gente vê onde se encaixa", diz Luana Coelho,
23, que se formou pela USP em 2007 e é bibliotecária da Câmara Municipal de São Paulo. Na
biblioteconomia, o estágio é obrigatório. "Um estudante já consegue estágio logo no primeiro
ano", diz Regina Céli de Sousa, presidente do Conselho Regional de Biblioteconomia do Estado de
São Paulo. Na Unesp, a carga horária para essas atividades é dividida em biblioteca pública
escolar, biblioteca especializada e biblioteca universitária. "Incentivamos o aluno a ter novas
experiências", diz a coordenadora do curso, Helen Casarin.
Folha de S. Paulo (30 de dezembro)

Biblioteca Digital da AGU está disponível
A Escola da Advocacia-Geral da União (Eagu), em parceria com a Gerência de Tecnologia da
Informação, lançaram a Biblioteca Digital da Advocacia-Geral da União. O projeto disponibiliza o
acesso às principais revistas de circulação nacional na área jurídica. Entre os assuntos abordados
estão Direito Constitucional, Administrativo, Público, Processual e Ambiental; Gestão Pública; e
Tendências Jurisprudenciais dos Tribunais. Para utilizar o serviço, basta entrar na Rede AGU,
clicando em Biblioteca (canto esquerdo da página) e depois em Biblioteca Virtual da AGU.
Jornal do Comércio (06 de janeiro)

EVENTOS
Conhecimentos adquiridos: Os conhecimentos adquiridos no final deste curso são de
administração e uso do PHL
Prof. Dr. Antonio Rubino de Azevedo
Pré-requisitos: Conhecimentos básicos de informática.
Duração do Curso: 24 horas.
Dias: 12, 13 e 14 de janeiro de 2009, das 8h00 às 17h00.
Local: Biblioteca Central - Escola Paulista de Medicina - Universidade Federal de São Paulo UNIFESP
Rua Botucatu, 862 - Vila Clementino - São Paulo – SP.
Informações: hilda@biblioonline.com.br
Curso de Pós-Graduação UNICEP São Carlos/SP - MBA em Gestão de Unidades de
Informação
Matrículas de 19 de janeiro até 28 de fevereiro de 2009 (vagas limitadas)
Informações: os interessados podem obter informações detalhadas na Diretoria de Pós-Graduação
e Cursos de Extensão da UNICEP.
Rua Miguel Petroni, 5111 – Jardim Centenário - São Carlos – SP.
Tel.: (16) 3362-2109
E-mail: posgraduacao@unicep.com.br e/ou pgasser@terra.com.br
Site: http://www.unicep.edu.br
Preservação de documentos
Com o objetivo de contribuir para a preservação do patrimônio bibliográfico-documental brasileiro,
o SENAI e a Associação Brasileira de Encadernação e Restauro (ABER) realizam a partir de março
o curso ABER-SENAI de Preservação de Documentos Gráficos – 2009.
As inscrições já estão abertas e a proposta é ensinar conceitos de conservação e preservação de
acervos em papel, além de critérios internacionais para intervenção e procedimentos que podem
ser adotados com os recursos disponíveis no Brasil.
Informações: http://www.aber.org.br/v2/evento.php?IdEvento=1959
II Encontro de Gestão da Informação e do Conhecimento em Acervos Esportivos no
Estado de São Paulo
Tema: Informação esportiva: importância do registro do conhecimento por profissionais e
organizações que trabalham com e pelo esporte, como contribuição à memória nacional.
Data: 27 e 28 de abril de 2009
Informações: http://www.crb8.org.br/portal_mis/index.php?item_id=67&menu_id=12
5º Encontro de Bibliotecas Biomédicas do Rio de Janeiro – ENBIB
Data: 24 a 28 de agosto de 2009
Prazo para submissão de resumos, prorrogado até 30 de janeiro de 2009.
Tema “Mediação entre produção e uso da informação: redimensionando saberes e fazeres
bibliotecários na área de saúde”.
Local: Hospital Naval Marcílio Dias
Veja sub-temas e normas para apresentação de trabalhos em:
http://apcisrj.org/5enbib/index.htm

OUTROS ESTADOS
MS
XXIII CBBD – Congresso Brasileiro de Biblioteconomia, Documentação e Ciência da
Informação
Data: 5 a 8 de julho de 2009
Local: Centro de Convenções de Bonito – MS
Mais informações pelo tel. 3257-9979 ou http://www.febab.org.br

OUTROS PAÍSES
VI Colóquio Iberoamericano “Del Papiro a la Biblioteca Virtual”
Data: 23 a 27 de março de 2009
Local: Biblioteca da Casa de las Américas, em Havana/Cuba.
Informações: http://papiro.casadelasamericas.org/Convocatoria%202009.pdf
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