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Editorial

Matéria principal: Bibliotecário na área jurídica

Censo profissional

O Legislativo em pauta: Ordem dos Advogados
do Brasil (SP)
A biblioteca da OAB em São Paulo tem Certificação ISO
9000, inaugurou portal http://www.oabsp.org.br/biblioteca/,
e possui obras raras. Seu acervo é indispensável para quem
pesquisa sobre a história da advocacia paulista e nacional.

A bibliotecária Maria
Olga Garcia
(à esquerda) lidera
equipe de profissionais.

Para tanto, foi adquirido um sistema de
informática (equipamentos) que garantirá a padronização do cadastro nacional,
o qual faz parte da primeira etapa do
censo profissional. Na segunda será feito um mapeamento de competências
elencando quais os reais conhecimentos,
AGENDA BIBLIOTECONOMIA
habilidades, experiências e capacidades
Desabrochar de livros
Palestra de incentivo à leitura
dos profissionais.
Segundo a presidente do Conselho Federal de Biblioteconomia, Nêmora Rodrigues, o trabalho permitirá que o Sistema
CFB/CRB disponha de dados capazes de
compor a identidade do bibliotecário
brasileiro e, sobretudo, divulgue a contribuição desse profissional para a sociedade.
Já em São Paulo, a Comissão de Educação do CRB-8 e a International Association of School Librarianship já acertaram
praticamente 90% da programação do

Colóquio entre Educadores - Biblioteca Escolar
- Repensar e Inovar, a se realizar nos dias
21 e 22 de outubro na Faculdade Sumaré, em São Paulo, que contará com
profissionais de renome nacionais e internacionais.
Diretoria do CRB-8

A 14ª edição da Primavera dos Livros, O Goethe-Institut São Paulo e a
promovida pela Liga Brasileira de
Biblioteca Monteiro Lobato apreEditoras (Libre), traz o tema “As disentam o projeto de incentivo à leiferentes formas de ler o mundo – a
tura “Bremer Leselust” da cidade
literatura em todos os gêneros”. De
de Bremen por Ulrike Hövelmann
10 a 13/09, das 10h às 22h, no Cen- um exemplo de como o engajatro Cultural São Paulo (Rua Verguei- mento de toda a cidade consegue
ro, 1000, Paraíso/SP Estação Verguei- despertar nas crianças uma relação
ro do metrô), Tel. (11) 3383-3401.
positiva com o livro e a leitura, tornando-os parte inseparável da vida
A programação inclui mesas-rediária de cada um. Dia 16/09, das
dondas, oficinas e lançamentos e a
14h às 17h, na Biblioteca Monteiro
presença dos espanhóis Pep Duran
Lobato (Rua General Jardim , 485
e Marcos López, especialistas em
– São Paulo – Estação República do
estratégias de promoção da leitura,
metrô). Idioma: Alemão com traducontação de histórias e formação
ção simultânea. Inscrição gratuita
de leitores.
– 80 vagas. Inscrição: biblioteca@saEntrada gratuita e desconto para biopaulo.goethe.org ou tel. (11) 3296bliotecários: http://www.primaverados- 7001, com Ana Teresa ou Bethe.

livros.com.br/primavera_livros.asp

BOB News

Cristovão Bernardo

Quem é o bibliotecário no Brasil? Onde
atua? Como se mantém atualizado?
Quais competências ainda lhe faltam?
Estas são apenas algumas das questões
que o Censo do Profissional Bibliotecário,
do Sistema CFB/CRB, vai responder para
viabilizar a implementação de mecanismos e estratégias corporativas que favoreçam o crescimento do bibliotecário no
país e permitam uma atualização mais
qualificada.

Pág. 2

O Legislativo em pauta: Ordem dos Advogados do Brasil (São Paulo)

O acervo da biblioteca da OAB possui cerca de 30 mil livros e obras raras
A equipe de bibliotecários também orienta e dá suporte às bibliotecas “básicas”
das 209 subseções da entidade pelo interior do Estado de São Paulo
A biblioteca da Ordem dos Advogados do Brasil obteve a
Certificação ISO 9000 no ano passado, e, em maio último,
inaugurou o portal http://www.oabsp.org.br/biblioteca/, que já disponibiliza para consulta metade do acervo. Criada em maio
de 1958, a Biblioteca Jorge da Veiga – conselheiro e principal
doador do acervo inicial – ocupa 490m2 de dois andares do
prédio da entidade na Praça Dr. João Mendes, número 182,
no Centro de São Paulo.
A bibliotecária-chefe, Maria Olga A. Garcia, afirma que até o
momento foi digitado o material correspondente ao período
de 2000 a 2009, no qual se concentram 90% das consultas
diárias. Olga lidera uma equipe formada pela bibliotecária
Benedita Abadia Lopes (coordenadora), as assistentes técnicas

toda a infraestrutura (computadores, impressão, cópia, fax) e

Ana Márcia de Martos Arrais, Tânia Balbino Haddad e Mariana

ficam próximas da biblioteca.

Alves de Sousa, e demais funcionários administrativos.

O acervo da biblioteca da OAB/SP é formado por cerca de

Além de manter a biblioteca organizada e atender às diversas

30 mil livros, todos os melhores periódicos jurídicos nacionais

solicitações, muitas oriundas do portal, os profissionais orien-

e obras raras doadas pelos advogados, das quais 10% são

tam e auxiliam na criação de bibliotecas da OAB pelo interior

anteriores a década de 50, tornando essa biblioteca referência

do Estado de São Paulo. A entidade possui 209 subseções

obrigatória para a pesquisa da história da advocacia nacional

sendo a maioria formada por bibliotecas básicas. Advogados,

e paulista.

estagiários e estudantes de direito as procuram para pesquisa
de doutrina, jurisprudência e legislação.

Uma das preocupações de Olga é ampliar cada vez mais a
acessibilidade de maneira que todos possam visitar o espaço,

Na sala para consultas da biblioteca não há computadores já

mas a dificuldade maior ainda são as pouquíssimas obras

que a proposta é que a pesquisa seja feita pela Internet. Aos

jurídicas disponíveis em Braille. “Quanto às instalações, é

advogados que necessitam utilizar computadores e outros

possível recebermos, não sem alguma dificuldade, cadeirantes

serviços são indicadas as “Casas do Advogado”, que oferecem

e outros deficientes físicos”, garante a responsável.

Cristovão Bernardo

Casa do Advogado
Rua da Glória, 34
Centro - São Paulo/SP
tel. 3101- 1484 ou 3242-0807
Casa do Advogado
Trabalhista
Av. Ipiranga, 1.091
Centro - São Paulo/SP
tel.: 3113 7125 ou 3326 4247

Criada em maio de 1958,
a Biblioteca Jorge da Veiga
ocupa 490m2 de dois andares do prédio da
Ordem dos Advogados do Brasil, na Praça
Dr. João Mendes, número 182, no Centro
de São Paulo.
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Encantou-se pela biblioteca ainda menina

Cristovão Bernardo

Certificação ISO 9000

A biblioteca da OAB/SP realiza estatísti- A menina Olga colocou os pés pela primeira vez numa
cas para medir a qualidade dos serviços

biblioteca (pública da regional da Mooca) e pensou: “é

prestados e a satisfação dos clientes, no

aqui que eu quero trabalhar!” Ela tinha apenas dez anos

que se refere às informações forneci-

e hoje, aos 56 anos, comenta sobre esse local que a en-

das e às instalações. Para a obtenção da

cantou: “Infelizmente, a biblioteca se encontra em muito

Certificação ISO 9000 foi efetuado um

mal estado de conservação”. Ela se formou na Faculdade

treinamento, no qual foram definidas as

de Sociologia e Política em 1978 e durante 28 anos tra-

regras gerais para o bom funcionamen-

balhou na biblioteca da Federação Brasileira de Bancos

to da biblioteca e de cada um dos depar- (Febraban). Lá foi responsável pela biblioteca, arquivo, e
tamentos (quase a totalidade da entida-

no último período também pela Ouvidoria, no serviço

de possui certificação). Assim, além das “Fale conosco Febraban”.
auditorias semestrais, periodicamente
são encaminhados relatórios sobre o
funcionamento e as metas alcançadas.

Há três anos atua na Ordem dos Advogados do Brasil,
onde é bibliotecária-chefe. “Conseguimos automatizar e
criar um portal onde o advogado pode fazer a pesquisa
no nosso acervo virtualmente”, conta orgulhosa.

“É aqui que eu quero
trabalhar”, decidiu a
menina Olga, quando
pisou pela primeira vez
numa biblioteca.

Outro serviço oferecido pelo portal é a atualização do
“Clipping-jur”, que reúne a legislação e normas jurídicas veiculadas pela imprensa
oficial. “Minha equipe faz diariamente a leitura dos jornais oficiais e dos demais
veículos, mantendo todos informados sobre a legislação e as normas que regem
o direito brasileiro”, detalha.
Para manter-se atualizada, Olga recebe newsletters dos principais portais jurídicos,
como Consultor Jurídico, Última Instância, Espaço Vital, Jus Navigandi, entre outros,
e lê os informativos sobre os lançamentos das editoras especializadas em direito.
Antenada, ela participa de várias listas de discussões jurídicas pela Internet, e destaca o grupo Infolegis www.infolegis.com.br. “Este grupo é formado por bibliotecários
que se auxiliam mutuamente de maneira desinteressada e contribuem assim para
elevar a importância dos bibliotecários dentro das organizações. Por meio deste
grupo é possível conseguir tanto uma opinião, como documentação completa em
questão de segundos”, recomenda.
Mensagem de Olga aos colegas
“Lidar com informação é uma arte, um aprendizado, uma vocação e um
sacerdócio... é preciso gostar disso. Para os bons profissionais nunca faltará
trabalho, porque nenhuma civilização futura prescindirá da informação.”
Biblioteca da OAB (SP)
Praça Dr. João Mendes, 182
2º e 3º andares
São Paulo - CEP 01501-000
Horário: 9h às 18h
De segunda a sexta-feira
Tel. 3107-8844 / 3260 / 8398
Fax: 3242-3652
biblioteca@oabsp.org.br

Quem é Olga
Idade: 56 anos
Estado civil: Casada, uma filha (30 anos)
Hobbies: Tai Chi Chuan, Patchwork e muita leitura.
Livro de cabeceira: Sempre o(s) último(s) que estou lendo...
Então, cite um: “Eles, os juízes, vistos por um advogado”,
de Piero Calamandrei (Ed. Martins Fontes, 1996).

BOB News

io
u
q
Coló re
en t
s
e
r
o
d
a
c
Ed u

Biblioteca Escolar - Repensar e Inovar
Dias 21 e 22 de outubro, na Faculdade Sumaré SP
Organização: Comissão de Educação do CRB-8 e
International Association of School Librarianship
Palestrantes renomados nacionais e internacionais
Reserve em sua agenda. Evento imperdível!

Você é um
Bibliotecário Legal?

EM DEFESA DO
BIBLIOTECÁRIO

Se você, bibliotecário, por algum motivo não conseguiu
manter sua situação financeira regularizada junto ao

O CRB-8 atua para orientar,

CRB-8, aproveite a oportunidade de quitar a dívida por

fiscalizar, representar e defender o

meio da Resolução 103/09, do Conselho Federal de

exercício da profissão de bibliotecário.

Biblioteconomia.
Pergunte sobre sua situação, informe-se e tome as providências necessárias para o exercício legal da profissão.
Torne-se um bibliotecário legal!

Escreva, colabore, sugira,
critique e participe do seu
Conselho Regional de Biblioteconomia.
crb8@crb8.org.br

e-mail: crb8@crb8.org.br
tel. (11) 5082-1404

tel. 5082-1404

Esclarecimento
Na última edição do BOB NEWS (n013) divulgamos que Viviane Ferreira Pó, integrante da equipe de profissionais da Biblioteca
da Câmara Municipal de São Paulo, é pós-graduada em Arquivo e vinculada ao “Conselho dos Arquivistas”. A bibliotecária
responsável, Teresa Cristina César, que nos concedeu a entrevista, esclarece que “a gestora do Arquivo Geral é associada à
Associação dos Arquivistas de São Paulo e membro da Associação dos Amigos do Arquivo Histórico do Município de São
Paulo”.

BOB News
Boletim Eletrônico do Conselho Regional de Biblioteconomia do Estado de São Paulo CRB-8.
Coordenação: Maria das Mercês Pereira Apóstolo.
Edição: Arbeit Factory Editora e Comunicação Ltda.
J o r n a l i s t a R e s p o n s á v e l : C r i s t i n a T h i m m M i r a r a ( M t b . 1 8 .17 6 )

BOB News

