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Bibliotecários participativos

Coletivo
Tudo vale a pena quando a alma não é pequena, já
ensinava o poeta português Fernando Pessoa. Ele está
coberto de razão. Pois foi de fato surpreendente a
colaboração de bibliotecários opinando, questionando
e sugerindo assuntos para esse BOB News depois de
enviarmos a última edição, na primeira semana do
mês de abril.

Profissionais opinam, sugerem,
questionam
Desde que foi totalmente reformulado, o boletim informativo
eletrônico BOB News tem sido "leitura obrigatória" entre os
bibliotecários. A Comissão de Divulgação do CRB-8, responsável
pela pauta e edição de todo o conteúdo elaborado pela
assessoria, tem conseguido avaliar o grau de interesse e de

O objetivo sempre foi informar, conscientizar e

leitura do boletim em conversas e encontros com profissionais e,

provocar a discussão de assuntos que constituem a

principalmente, por meio das mensagens que chegam à entidade

nossa área de atuação. Mas elaborar um boletim, de

logo após a emissão do BOB. O número de mensagens tem

maneira coletiva, podendo contar com a participação

aumentado a cada edição enviada.

ativa da categoria, é outra história. Podemos sentir e
comprovar a força do coletivo e da união de esforços
para construirmos, juntos, uma entidade mais ativa
e focada em sua missão de efetuar uma supervisão
qualitativa, técnica e ética do exercício da profissão de
bibliotecário.

Para exemplificar essa ativa participação, decidimos neste
número transferir da última página (onde costumamos publicar)
para a primeira página do boletim algumas das mensagens
recebidas por um dos principais meios de comunicação utilizados
hoje: o e-mail. Por questão de espaço, não publicamos a íntegra
das mensagens, apenas os principais trechos.

A bibliotecária Eneida sugere novos temas para

Continua na pág. 2

abordarmos e discutirmos como o trabalho, realizado
pelos profissionais que atuam em instituições
de ensino superior, de receber as Comissões do
Ministério da Educação.
A Elisandra questiona sobre a situação dos
bibliotecários das ETECs e pede que se esclareça o
serviço realizado pela Comissão de Fiscalização do
CRB-8 neste aspecto.
O Edilson, que está às voltas com os preparativos
do aniversário de 100 anos da Escola Técnica Carlos
de Campos, pede sugestões, parcerias e indicações.
E nós, que estamos em contagem regressiva para
a solenidade da décima edição do Prêmio de
Biblioteconomia Paulista Laura Russo, entendemos
exatamente suas preocupações e expectativas.
Mas, nesta perspectiva, com essa união que cresce
e se fortalece diariamente, a gente caminha com fé,
alegria e a mesma certeza do poeta.
Boa leitura!
Evanda Verri Paulino
Presidente do CRB-8

Prêmio Laura Russo

Solenidade de entrega do
X Prêmio de Biblioteconomia
Paulista Laura Russo será dia 3 de
junho no MASP
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Profissionais opinam, sugerem, questionam
Participação dos bibliotecários tem aumentado a cada edição enviada do BOB News
Rita de Cássia: biblioteca é questão de qualidade

esse veículo de comunicação, nos faz sentirmos muito mais
respeitados. Acho um privilégio termos e mantermos esse canal!

Quero parabenizar a todos os profissionais atuantes no

CRB-8 pela importante militância, junto aos órgãos públicos e à

Tenho também duas sugestões:

sociedade, em favor das bibliotecas escolares, mas principalmente

1) que o Conselho comece a pensar nesses projetos de

em relação a presença constante de um profissional especializado

aperfeiçoamento (eventos e palestras), estendendo-os também

(o bibliotecário) para o melhor desenvolvimento de aprendizagem

para outras regiões fora da capital.

dos alunos da rede pública.
2) que se abra um espaço de discussão e intercâmbio para que
Embora atuando em biblioteca especializada, sempre que me é

possamos trocar experiências sobre as Comissões enviadas pelo

possível, participo das campanhas,

MEC às universidades. Concluí o

abaixo-assinado etc. em favor das

curso de Biblioteconomia em uma

propostas dos CRBs em prol da

universidade pública bastante

sociedade como um todo.

conceituada e, apesar de já ter
muitos anos de formação, nunca e

Sem biblioteca não se faz uma

em nenhum momento do curso foi

educação de qualidade.

abordado este segundo tema. Ainda

Rita de Cassia Ortega Borges
CRB-8/5248, da Biblioteca Dr. Fadlo
Haidar do Instituto Sírio Libanês
de Ensino e Pesquisa do Hospital
Sírio-Libanês

Somente neste ano são mais 18

Lourdes aprova conduta do CRB-8

O CRB-8 agradece a participação e

não completei seis meses de trabalho
e já recebi duas comissões do MEC.
comissões.

Eneida Moura CRB-8/5589

as sugestões enviadas pela Eneida e

Apesar de estar um pouco afastada

esclarece:

do dia a dia das bibliotecas,
trabalhando para a educação do

Eventos no Interior: a grande

meu município, ainda acho tempo

dificuldade do Conselho é encontrar

para ler o BOB NEWS e fico feliz em saber como continua

parceiros no interior para realizar as atividades. Portanto, solicita

bom, cumprindo seu papel de divulgar as boas notícias da

aos profissionais das cidades do interior do Estado de São Paulo,

biblioteconomia do Estado de São Paulo e do Brasil. Parabéns

que desejam que palestras e eventos sejam ministrados em seus

a todos vocês do CRB-8.

municípios, que indiquem colégios, universidades e até mesmo
prefeituras que possam de alguma maneira colaborar para a

Lourdes de Souza Moraes CRB-8/940

infraestrutura dos eventos, ou cedendo espaços e equipamentos,
ou participando na divulgação, ou patrocinando e participando

Maria Lucia: respeito aos colaboradores

de alguma maneira.

É muito bom receber o BOB News nesse novo formato e com
ótimo conteúdo. Parabéns a presidente profa. Evanda, e a toda

Comissões do MEC: o assunto será encaminhado às instituições

diretoria do CRB-8.

de ensino do Estado de São Paulo e desenvolvido nas próximas
edições do BOB News.

Aos colaboradores nosso respeito, pois sabemos que essas
conquistas fazem parte dessa bela profissão.

Auro: matéria aprovada!

Maria Lucia Pacheco de Castro Alonso CRB-8 2105

Recebi o BOB News, li e gostei muito da matéria sobre a nossa

Eneida parabeniza e sugere pauta

equipe.

Sou leitora assídua do Boletim. Acho importantíssimo para nós,

Auro Malaquias dos Santos CRB-8/6351, bibliotecário de Mogi das
Cruzes, que participou da última edição do boletim.

biblioteca. Agradeço imensamente. Um forte abraço a toda a

profissionais da área, o acesso a este tipo de publicação.
Saber que o Conselho, que nos representa, é que mantém
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Profissionais opinam, sugerem, questionam
Em 2005, o CRB-8 realizou um levantamento dos problemas das

Edilson: parceria para o aniversário de 100 anos da Escola
Técnica Carlos de Campos

bibliotecas das unidades do Centro Paula Souza e constatou

A Escola Técnica Carlos de Campos www.etecarlosdecampos.com.

br completará 100 anos em 28 de setembro, e gostaríamos de

exatamente a realidade descrita pela bibliotecária Elisandra:
• Falta de profissional habilitado na maioria das escolas;
• Baixo salário do profissional bibliotecário;

fazer algumas ações principalmente em nossa biblioteca. Uma
dessas ações seria a pintura de painéis nas paredes da biblioteca
com desenhos artísticos feitos pelo muralista Eduardo Kobra

• Estrutura física das bibliotecas inadequada;
• Falta de funcionários para auxiliar o bibliotecário.

http://eduardokobra.com.

Após esse levantamento, foi iniciado um trabalho de

A segunda seria a aplicação do curso de encadernação e restauro

concurso público por parte da instituição.

sensibilização tendo como resultado a promessa de abertura de
pela Associação Brasileira de Encadernação e Restauro
Em 2007, a Comissão de Fiscalização autuou a FATEC de São

www.aber.org.br no espaço "cursos da biblioteca".

José dos Campos pela ausência de profissional habilitado para
Gostaria de fazer parcerias para a realização desses projetos.

desenvolver as atividades de bibliotecário, assim como a leiga,

Quem puder ajudar, entre em contato: edilsonsantos2003@

que atuava sem a devida habilitação, pelo exercício ilegal da

yahoo.com.br

profissão de bibliotecário.

Edilson Floriano dos Santos CRB-8/5722

Somente no ano de 2009, o Centro Paula Souza publicou o

Elisandra: as bibliotecas das ETECs

edital do tão esperado concurso. Entretanto, o salário oferecido

Achei interessante a preocupação do CRB-8 sobre a implantação

estabelecido pelo Sinbiesp, Sindicato dos Bibliotecários do

da lei 12.244/2010, porém fiquei com algumas dúvidas. Essa lei

Estado de São Paulo. Após a homologação do concurso, o CRB-8

encontrava-se abaixo do piso da categoria, devidamente

será implantada apenas para os municípios? Onde entra o Estado

recomendou que o piso da

nesta lei? Sabemos que o Estado não possui bibliotecas escolares

categoria fosse respeitado

e quando encontramos uma, esta não possui bibliotecário

e encaminhou denúncia

ou possui um bibliotecário recebendo salário abaixo do piso

ao Sindicato para que

da categoria. Exemplo disso são as bibliotecas das ETECs que

fossem tomadas as devidas

possuem apenas um bibliotecário, sem nenhum auxiliar ou

providências.

estagiário, que ganha apenas R$ 1.241,00. Será que existe alguma
investigação ou acordo com o CRB-8 para que essa situação mude
e venha a favorecer e valorizar o bibliotecário?

Piso salarial do bibliotecário
Fonte: Sinbiesp (29/4/2011)
Piso salarial: R$ 1.750,00

Elisandra Moraes CRB-8/7148, da ETEC Guaracy Silveira

Bibliotecários (com experiência comprovada): de R$ 6.500,00
a R$ 17.000,00, exercendo direta ou indiretamente cargos de
chefia.

A indagação da Elisandra é pertinente, pois a aprovação da
Lei 12.244, em maio passado pelo presidente da República,
de ensino do país disponham de biblioteca com bibliotecário.

Bibliotecários (com experiência de 2 anos): de R$ 3.000,00 a
R$ 8.000,00, exercendo cargos direta ou indiretamente de
assistentes.

Conscientes disso, o CRB-8 assim como todo o Sistema CFB/CRBs

Auxiliar de biblioteca: R$ 900,00 a R$ 1.200,00

representa um reforço importante para que todas as instituições

estão empenhados em conquistar aliados políticos, nos estados
e municípios, para que a lei seja respeitada e cumprida no menor
prazo possível.

Outro problema averiguado pela Fiscalização do CRB-8 foi a falta
de bibliotecários interessados em se candidatar para as vagas
disponíveis em algumas unidades (veja tabela na pág. seguinte).

ETECs e FATECs

As vagas não preenchidas e as abertas, após a realização do

Em relação às ETECs e FATECs, a Comissão de Fiscalização

concurso, estão sendo oferecidas aos candidatos aprovados.

do CRB-8 esclarece que as 198 Escolas Técnicas (ETECs) e as

Das 121 vagas, 55 foram ocupadas.

49 Faculdades de Tecnologia (FATECs), localizadas em 155
municípios do Estado de São Paulo, são administradas pelo

Outros problemas sérios também estão sendo verificados como

Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, uma

a desvalorização do profissional e a morosa resposta desta

autarquia estadual. A autarquia é uma entidade de direito público,

autarquia graças a sua estrutura burocrática. Quando a Comissão

com autonomia econômica, técnica e administrativa, embora

de Fiscalização entra em contato com a direção de uma unidade

fiscalizada e tutelada pelo Estado, o qual eventualmente lhe

apontando as irregularidades, esta se reporta à direção do Centro

fornece recursos, e constitui órgão auxiliar de seus serviços.

Paula Souza dificultando uma rápida solução.
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Profissionais opinam, sugerem, questionam
contratação de profissionais, abertura de concursos públicos e

Etecs e Fatecs sem candidatos
inscritos por Região

Etecs e Fatecs sem candidatos
aprovados por Região

Capital: dois

Capital: um

E complementa: “Nas entidades acompanhadas no ano passado,

Região Metropolitana: quatro

Região Metropolitana: um

conseguimos a contratação de 35 bibliotecários, sendo 30 para

Araçatuba: um

Araçatuba: um

instituições de ensino e cinco para bibliotecas públicas municipais.

criação de cargos para bibliotecários".

Bauru: dois

Bauru: três

Além disso, conseguimos que 18 prefeituras abrissem concursos

Campinas: quatro

Campinas: três

públicos para provimento do cargo de bibliotecário para as

Pres. Prudente: dois

Marília: um

bibliotecas públicas municipais”.

Ribeirão Preto: três

Pres. Prudente: um

S. José dos Campos: um

S. José dos Campos: quatro

Santos: quatro

S. José do Rio Preto: dois

Quando esgotados os procedimentos de sensibilização, a
Comissão de Fiscalização deve autuar a instituição, conforme
determina a legislação. Assim, apenas no ano passado, 28

Sorocaba: oito

instituições foram autuadas sendo: oito colégios, uma faculdade,
duas fundações, uma consultoria de Biblioteconomia e
16 prefeituras, juntamente com seis leigos.

O CRB-8 continua averiguando as denúncias, sensibilizando as
autoridades, autuando, acompanhando todo o processo de

Quando autuada, a instituição tem 15 dias de prazo para

contratação de bibliotecários e estimulando novas aberturas de

regularizar a situação, caso contrário o processo tem

concursos com respeito às regras do mercado de trabalho.

continuidade culminando em julgamento e aplicação de
multa. Dessas 28 autuações, 10 processos desta natureza já

Resultado das ações da Fiscalização

foram julgados, envolvendo uma faculdade, três colégios e seis
prefeituras.

Conforme planejado para 2010, a Comissão de Fiscalização do

CRB-8 priorizou suas ações nas instituições de ensino particular

Com relação à questão salarial, como os conselhos profissionais

e nas bibliotecas públicas municipais. A coordenadora da

não têm autoridade sobre o assunto, continua a encaminhar as

Comissão, Maria Edite de Souza Bispo, avalia: "Tivemos sucesso

denúncias ao Sinbiesp, sendo que somente no ano passado a

através do trabalho de sensibilização junto às entidades para que

Comissão de Fiscalização do CRB-8 denunciou seis prefeituras por

regularizassem a situação das bibliotecas que se encontravam em

desrespeito ao piso salarial do profissional bibliotecário.

desacordo com a legislação, isto é, sem profissional bibliotecário
habilitado para desenvolver as atividades, conseguindo a

A quarta edição da Revista CRB-8 Digital já está no ar:
http://revista.crb8.org.br/index.php/crb8digital

formação do profissional da informação. Autores: Asa Fujino e
Michele de Oliveira Vasconcelos
• A Criança, o Livro e a Biblioteca: o Estudo de Usuário na
Educação Infantil por Lilian Moraes

Artigo: Comparação entre as ferramentas Ontologia, Mapas
Mentais e Mapas Conceituais na representação de conceitos
em matriz curricular de curso de graduação. Autores: Ricardo
Shitsuka, Ismar Frango Silveira e Dorlivete Moreira Shitsuka.

• Search Engine Optimization - SEO: a contribuição do
bibliotecário na otimização de websites para os mecanismos
de busca. Autores: Adriano Mendes de Oliveira, Héber Terra
Ferreira, Valdir Assis Casimiro e Cibele Araújo Camargo Marques
dos Santos.

Relatos de Experiência
• Encontro com o Livro por Maria Aparecida da Costa Bezerra
• O Projeto “Pequenos Sócios, Grandes Leitores” e a atuação dos
profissionais bibliotecários no incentivo à leitura para crianças.
Autores: Maria Ediméia Ferrer, Regina Helena de Castro Calixto,
Henrique M. C. Ferreira, Ricardo Ignácio Mello e Noêmia
Bissolati.
• Biblioteca Especializada: uma Avaliação Qualitativa. Autores:
Gicélia Maria Franco Sacilotti Pascon e Sabrina Gonçalves dos
Santos.

• Memória Institucional: uma revisão de literatura. Autores:
Valéria Matias da Silva Rueda, Aline de Freitas e Valéria Martin
Valls.
• Indexação Colaborativa na Web. Autores: Iara Aparecida Oliveira
da Silva e Cibele Araújo Camargo Marques dos Santos.
• Rubens Borba de Moraes e o Departamento de Cultura: novo
paradigma às Bibliotecas Públicas brasileiras. Por Lilian Viana
Contato: crb8@crb8.org.br

Espaço Discente

Editoras: Emília da Conceição Camargo, Maria das Mercês
Pereira Apóstolo e Luana Coelho (gerente de Tecnologia).

• Estágios: reflexões sobre a ação didático-pedagógica na
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Bibliotecas do Estado de São Paulo

Os bons exemplos de bibliotecas no Interior do Estado de São Paulo
Questionadas sobre os bons exemplos de bibliotecas instaladas no interior do Estado de São Paulo,
as bibliotecárias fiscais da Comissão de Fiscalização do CRB-8 indicaram algumas cidades,
dentre as quais São Carlos.
Sistema Integrado de São Carlos proporciona
ação eficiente e produtiva

Internet, cursos e
oficinas

Sistema Integrado de Bibliotecas do Município de São Carlos

Além dos serviços

(SIBI-São Carlos), criado por Lei Municipal no final de 2004,

tradicionais como

integra 18 bibliotecas: três bibliotecas públicas, duas bibliotecas

empréstimo domiciliar,

públicas especializadas: Espaço Braille, dedicada aos deficientes

consultas no local,

visuais e a Midiateca Municipal, que reúne, trata e disponibiliza

orientação ao leitor

o acervo de livros na área de imagem e som, e o acervo

no uso de bases de

multimídia do município, oito Escolas do Futuro – bibliotecas

dados, entre outros,

escolares comunitárias, e cinco bibliotecas de apoio que recebem

as Escolas do Futuro

A coruja identifica as Escolas do Futuro
que integram o SIBI-São Carlos

a coordenação técnica do SIBI, mas não estão subordinadas

trabalham ativamente

administrativamente ao Sistema.

com as EMEBs em atividades pedagógicas, juntamente com os
professores. As Escolas do Futuro oferecem internet gratuita e

“O SIBI tem proporcionado ótimos resultados, pois os recursos

curso de informática e oficinas artísticas tanto para os alunos

de toda natureza podem ser compartilhados e potencializados,
proporcionando uma ação conjunta mais eficiente e produtiva”.
A avaliação é da coordenadora do SIBI-São Carlos, Sistema

como para a comunidade. Elas atendem os alunos, os professores
e os funcionários das EMEBs. As atividades das bibliotecas
integrantes do SIBI são disponibilizadas no site da Prefeitura

Integrado de Bibliotecas do Município de São Carlos, Claudete

www.saocarlos.sp.gov.br e divulgadas pela mídia: sites, jornais e

Cury Sacomano CRB-8/821, sobre as bibliotecas municipais

emissoras de rádio e de televisão locais.

– públicas, escolares ou de outra natureza – que atuam

Por meio das Divisões de Política de Desenvolvimento de Coleções

sistemicamente, em uma única modalidade de organização.

e de Tratamento Técnico da Informação, os procedimentos de

Segundo Claudete, bibliotecária formada pela Escola de
Biblioteconomia e Documentação de São Carlos em 1968, outro
avanço obtido pelo SIBI-São Carlos ocorreu no início de 2005,
quando a Política Municipal do Livro PML foi instituída, também
através de Lei Municipal: “Como recomenda o PNLL (Plano

aquisição de material bibliográfico e processamento técnico do
SIBI-São Carlos são efetuados de modo centralizado. “Assim,
padronizamos as informações bibliográficas do acervo de todas
as bibliotecas, o que proporciona a construção do “Catálogo
on line”, explica Claudete. O acervo de todas as bibliotecas,

Nacional do Livro e Leitura), formalizamos com a PML ações de

processado e organizado em banco de dados, encontra-se

políticas públicas que envolvem o ambiente do livro, leitura e

disponível no site.

bibliotecas, proporcionando seu fortalecimento".
A Biblioteca Pública Municipal Amadeu Amaral, onde funciona o

Ações culturais e de incentivo à leitura

coração do SIBI, abriga um Infocentro, espaço que disponibiliza

As atividades culturais são propostas e desenvolvidas pela

o uso de computadores e acesso gratuito à internet. As Escolas

Divisão de Incentivo à Leitura, embora cada uma das bibliotecas

do Futuro, criadas desde 2002, são bibliotecas escolares

do sistema desenvolva atividades de incentivo à leitura com a

comunitárias, instaladas ao lado das EMEBs – Escola Municipal

intensidade e variedade adequadas ao público mais próximo.

de Educação Básica. Elas atendem tanto às EMEBs como a

Acontecem também ações culturais mais amplas, já consolidadas,

comunidade em seu entorno, desempenhando também o papel

que envolvem todas as bibliotecas, as quais, segundo a

de biblioteca pública.

coordenadora, têm trazido ótima visibilidade ao SIBI. Conheça

Atualmente todas

algumas ações:

as EMEBs – oito ao

Conhecendo a Biblioteca (Projeto São Carlos de Todos Nós –

todo – contam com

Fundação Pró-Memória e Secretaria Municipal de Educação):

a atuação da Escola

Proporciona aos estudantes dos segundos anos da rede pública

do Futuro instalada
bem ao lado de cada
Na Biblioteca Pública Amadeu Amaral,
a mais antiga da cidade, funciona
o coração do SIBI

instituição de ensino.

municipal um passeio cultural pela BPM Amadeu Amaral,
permitindo uma viagem ao seu acervo especial, uma visita à
Praça e ao Pé de Livro junto ao CRIASC, ao Espaço Braille e
sua característica biblioteca, incentivando o jovem cidadão a
frequentar esses espaços públicos.
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Bibliotecas do Estado de São Paulo

Os bons exemplos de bibliotecas no Interior do Estado de São Paulo
Romance... aos pedaços...: proporciona a leitura de trechos

BIBLIOTECÁRIOS DO SIBI São Carlos
Claudete Cury Sacomano CRB-8/821, coordenadora do SIBI
Maria Lúcia Clapis Facundo CRB-8/2148, chefe da Divisão de
Tratamento Técnico da Informação (TTI)
Sonia Maria Pinheiro, chefe da Divisão de Incentivo à Leitura
Juliana Del Nero Pugliesi CRB-8/6468, chefe da Divisão de
Política de Desenvolvimento de Coleções
Raquel Alexandra Copriva CRB-8/6761 (TTI)
Maria Carlota Larosa Buonadio CRB-8/1763 (TTI)
Rita de Cássia G. Paiola CRB-8/6850 (TTI)
Karina Manfré Fröner CRB-8/6757 (TTI)

de obras através de diversos veículos de comunicação – virtual,
impresso, rádio e TV – garantindo assim uma divulgação cada vez
mais abrangente e propondo uma ação cultural de incentivo à
leitura. Os trechos, após criteriosa seleção, são extraídos de livros
existentes no acervo das bibliotecas públicas municipais.
Estação Leitura: homenageia anualmente, durante o mês de
outubro, um escritor da literatura brasileira, através de atividades
diversificadas nas oito Escolas do Futuro, nas Bibliotecas Públicas
e nas CEMEIs, tais como teatro de fantoches, horas do conto,

Bibliotecários supervisores

rodas de leitura, e outras expressões artísticas, culminando na

Ana Lúcia Pereira dos Santos Escudeiro CRB-8/5650
Fátima Aparecida Gonçalves Ciapina CRB-8/6190
Isabel Luci Luiz Cardillo CRB-8/7114
Kelly Cristina da Silva Marcomini CRB-8/6690
Maria de Fátima Silva CRB-8/6137
Odinei José de Assis CRB-8/6853
Patrícia Fernanda de Camargo do Rio CRB-8/7043
Patrícia Helena Paschoalotti Cartaxo CRB-8/7372
Priscila Marletta CRB-8/7096
Roseli Aparecida C. de Camargo CRB-8/4754
Thatiane Aparecida de Lima CRB-8/7052

última semana com o evento no espaço da Estação Cultura, em
parceria com a Fundação Pró-Memória. O objetivo é incentivar
a leitura e fazer com que os alunos conheçam com mais
profundidade a vida e obra de literatos brasileiros.
Barganha Book: proporciona um espaço para troca de livros,
em um ambiente adequado, da maneira mais simples, livro por
livro, revista por revista e gibi por gibi, incentivando assim o
hábito da leitura através de trocas materiais e imateriais.
No blog do CRB-8 http://crb8sp.blogspot.com, você acompanha

São Carlos: a capital da tecnologia

o balanço atualizado, enviado pela coordenação, dessas ações
culturais e de incentivo à leitura, realizadas pelo SIBI-São Carlos.

Localizada no centro geográfico do
Estado de São Paulo, a cidade de São
Carlos possui mais de 220 mil habitantes

Clipping

e uma população flutuante estimada em 20 mil habitantes.
A concentração de instituições acadêmicas, tecnológica e
industriais conferiu à cidade o título de “Capital da Tecnologia”

3Mais

Abril/2011
Número 29 - Ano 4

e pode ser comprovada pela alta circulação de cientistas e
pesquisadores. Um em cada 180 habitantes é pesquisador
doutor (no Brasil a relação é de um doutor para cada 5.423

Informação sem barreiras

habitantes). E, como proclama o hino da cidade, escrita
por Vicente de Paulo Rocha Keppe: “Teu destino é de todo
paulista, O de amar e servir ao Brasil!”.

1

3Mais - Abril 2011

Editorial

A Biblioteconomia é considerada uma das profissões mais antigas
da humanidade. As oportunidades nesta área estão crescendo
cada vez mais e é necessário valorizar este profissional tão
importante. Confira nesta edição uma matéria sobre a valorização
do profissional Bibliotecário, as oportunidades, detalhes do curso e
desafios da profissão, e ainda visita universitária à 3M e notícias do
mercado. Boa leitura!

A valorização

do profissional de Biblioteconomia
Confira:
Melissa e
Post-it
Pág.1

Visita UFRJ

Pág. 02

BOB NEWS

Biblioteconomia

Melissa e Post-it

Confira:
os ganhadores
da promoção!

®
O Informativo da 3M "3 Mais" destacou na edição de abril
a
importante atuação do profissional bibliotecário.

fazem parceria inovadora
Confira a íntegra em http://www.3m.com.br/bibliotecas
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A 3M está realizando uma ação super inovadora
decorando a fachada da Galeria Melissa, na rua
3 Oscar
� MFreire
a 827,
i oem�São
2 Paulo,
0 1com
1 5 mil
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Atualização

Grupo de Informação e Documentação Jurídica divulga palestras
gratuitas no CRB-8
Parceria GIDJ-SP/CRB-8
Tema

Palestrante

Data

Documentação Jurídica em Formato Digital

Cátia Martins Jorge

28 de maio
9h às 13h

A Interface da Biblioteca com o Portal Corporativo do Escritório de Advocacia

Marcos Rogério
Gonçalves

2 de julho
9h às 13h

A Usabilidade de Sites Jurídicos

Dulce Mara de Oliveia

30 de julho
9h às 13h

Fontes de Informação Jurídica

Berenice Neubhaher

Administração de Unidades de Informação Jurídicas

Solange Aparecida Simões
Ferreira do Ó

24 de setembro
9h às 13h

Bibliotecas Jurídicas na Gestão Pública

Andréia Teresinha
Wojcicki

29 de outubro
9h às 13h

Competência Informacional do Bibliotecário no Contexto da Informação
Jurídica

Andréia Gonçalves Silva

27 de agosto
9h às 13h

26 de novembro
9h às 13h

Fiquem atentos à abertura das inscrições. Leia essa e outras notícias no blog http://crb8sp.blogspot.com/
• Novo número da Revista CRB-8 Digital já está online.
• Reforma na praça Roosevelt despeja acervo feminista.
• O 2º Congresso Internacional do Livro Digital,
que será realizado nos dias 26 e 27 de julho, em São Paulo,
promoverá uma sessão de trabalhos científicos
e acadêmicos.

Blog http://crb8sp.blogspot.com/
Se você quer ser o primeiro a ser informado sobre as novidades
da Biblioteconomia, os cursos oferecidos, os concursos na área e
as novas tecnologias da informação, entre outros assuntos, você
precisa ser um seguidor do blog do CRB-8:

http://crb8sp.blogspot.com/

• O CRB-8 acompanha de perto a polêmica em torno da
Biblioteca Anne Frank no Itaim Bibi.
• As inscrições para o concurso de bolsas de pesquisa da
Fundação Casa de Rui Barbosa vão até 25 de maio.

Para você ter uma ideia das últimas postagens, leia as manchetes:

• Nas escolas faltam as bibliotecas.

EM DEFESA DO BIBLIOTECÁRIO
O CRB-8 atua para orientar, fiscalizar, representar e defender o exercício da profissão de bibliotecário.
Escreva, colabore, sugira, critique. Participe!

www.crb8.org.br

crb8@crb8.org.br

tel. 5082-1404

BOB NEWS

Boletim Eletrônico do Conselho Regional de Biblioteconomia do Estado de São Paulo CRB-8.
Conselheiros: Evanda A. Verri Paulino, Maria das Mercês Pereira Apóstolo, Guaraciaba de Almeida
Domingues, Roberto Julio Gava, Flávia da Silveira Lobo, Maria Edite de Souza Bispo, João Garcia Neto,
Luciana Maria Napoleone, Vânia Martins Bueno de Oliveira Funaro, Sandra Alves Martins da Rosa e
Marilucia Bernardi.
Coordenação da sub-comissão de comunicação: Maria das Mercês Pereira Apóstolo.
E d i ç ã o : A r b e i t E d i t o r a e C o m u n i c a ç ã o L t d a . 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 )
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