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Precisam-se de bibliotecários
√ O Brasil deixou a desejar em qualidade na educação
Quando o assunto é qualidade na educação o Brasil continua

Editorial

O mercado de trabalho para o
bibliotecário vai aquecer

tendo alguns avanços, no entanto tímidos. Segundo a OCDE
(Organização para Cooperação do Desenvolvimento Econômico),

Enquanto o governo federal define o Plano Nacional

o Brasil melhorou, mas continua um dos últimos no ranking (é o

de Educação para enviá-lo ao Congresso Nacional

530 entre 65 países). Somos também o mais fraco em matemática

para aprovação, destacamos duas das 20 metas que

e em leitura. Isso sem falar no grande desafio de combater o

propõem a instalação e a articulação de bibliotecas,

chamado analfabetismo funcional, que atinge 70% da população

com o objetivo de oferecer educação em tempo

economicamente ativa.

integral em 50% das escolas públicas de educação

√ Aprovada lei federal que prevê a universalização da biblioteca

instrumentos para melhorar as médias nacionais para

básica (Meta 6), e a de assegurar o acesso a esses

escolar com bibliotecário

o IDEB - Índice de Desenvolvimento da Educação Básica

A aprovação da lei federal 12.244, em 24 de maio, a qual dispõe

(Meta 7).

sobre a universalização das bibliotecas nas instituições de ensino
de todo o país, respeitada a profissão de bibliotecário, chamou
a atenção de profissionais da educação e de jornalistas que
desconheciam a precária situação das bibliotecas escolares.

Como temos constatado, os bibliotecários formados
e atualizados colocam-se rapidamente no mercado e
são procurados não só por instituições escolares como
também por agências de publicidade, escritórios de

√ A situação das bibliotecas continua inadequada

advocacia, editoras, museus, emissoras de rádio e TV,

A Comissão de Fiscalização do CRB-8 averiguou a situação

relacionamento.

de 300 bibliotecas, entre universitárias, escolares, públicas e
especializadas, entre janeiro e julho. A maioria encontra-se em
situação inadequada e apresenta problemas como: poucos
bibliotecários para prestar bom atendimento em 41% dos
estabelecimentos; falta de auxiliares para atender à demanda
crescente de alunos em 30%; e de infraestrutura inapropriada
em 30% dos locais, ou seja, ocupavam espaços pequenos para
comportar o acervo e receber usuários, e não faziam manutenção
nas instalações (havia infiltrações, rachaduras e goteiras).
Das 300 bibliotecas visitadas, 29% (87 estabelecimentos) são
escolares, sendo 55 particulares e 28 bibliotecas da rede estadual
de ensino. Os principais problemas encontrados nas particulares
foram ausência de bibliotecário, falta de informatização e de
auxiliares. Dos estabelecimentos visitados, 103 (34% do total)
são de universidades. 72% têm bibliotecários, porém em 45
bibliotecas (44%) o time de profissionais estava desfalcado.
Além disso, os espaços estavam inadequados: faltavam cabines
individuais para leitura e pesquisa, salas para grupos de estudo,
e os acervos estavam mal acomodados e desatualizados (sem
assinatura de periódicos especializados). Das públicas (20%)
os principais problemas foram: falta de bibliotecários, pouca
informatização e espaço físico inadequado.

e por empresas que gerenciam sites, blogs e redes de

Mas somente para atender à demanda de
bibliotecários escolares até 2020, como dispõe a lei
sobre a universalização das bibliotecas nas instituições
de ensino (leia ao lado), teremos que formar mais de
170 mil bibliotecários, isso sem contar com os que vão
se aposentar nesse período!
Portanto, sugerimos aos gestores de escolas públicas
e privadas que se antecipem e ofereçam a seus
funcionários, professores e educadores a oportunidade
de se qualificarem para atuar nas bibliotecas.
Apresentamos nessa edição os cursos de
Biblioteconomia - oferecidos pelas grandes
universidades públicas e privadas do pais - no intuito
de convidá-lo a ingressar nesta profissão do passado,
do presente e do futuro. E por falar nele, um ótimo
2011 a todos!
Evanda Verri Paulino
Presidente do CRB-8
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Oportunidade

As instituições de ensino do Estado de São Paulo que oferecem bacharelado em
Biblioteconomia e Ciência da Informação
ECA USP Escola de Comunicações e Artes Universidade de São Paulo
O Departamento de Biblioteconomia e Documentação tem

INFORMAÇÕES GERAIS

por objetivo promover o ensino e a pesquisa na área de

O Departamento oferece na graduação o curso de Bacharel em
Biblioteconomia, com 15 vagas no período matutino e 20 vagas
no
período noturno.
exercício da investigação, do magistério e da carreira profissional,
Informação, visando à formação de pessoas capacitadas ao

em consonância com as exigências contemporâneas e as

Matutino: 8 semestres

necessidades de formação de capital humano; propiciar à

Noturmo: 10 semestres

sociedade serviços indissociáveis das atividades de ensino,
pesquisa, crítica e produção cultural e promover e desenvolver,

Mais informações em http://www3.eca.usp.br/

por meio das pesquisas, os instrumentos para reflexão e
compreensão de questões e conflitos em suas áreas de atuação,
bem como buscar novas formas de expressão, ampliando as
fronteiras do conhecimento e da invenção e tornando-as úteis à
sociedade como um todo.

FESP-SP Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo
O curso de Biblioteconomia e Ciência da Informação da FESPSP

INFORMAÇÕES GERAIS

foi concebido para promover uma formação básica, teórica e

Horários: Matutino (das 7h30 às 11h) e
Noturno (das 19h às 22h30)

prática, de cunho generalista, com forte embasamento técnico
e conhecimentos humanísticos, o que contribui para a formação
de um profissional mais completo.

Duração do curso: 3 anos
Modalidades de bolsas oferecidas:

O profissional formado pela FESPSP (95% dos alunos realizam

• Por critério sócio-econômico;

estágio e têm emprego garantido) poderá atuar em sistemas

• Por Programa de Iniciação Científica;

e serviços de informação, centros e unidades de informação e
documentação, bibliotecas universitárias, públicas, escolares

• Programa FIES (Financiamento Estudantil - Caixa Econômica
Federal);

ou especializadas, escritórios de advocacia, emissoras de rádio

• Programa Bolsa Escola da Família;

e televisão, bancos, hospitais, na administração pública, em

• Programa de Bolsas parciais por convênio.

educação e pesquisa, museus, centros culturais, arquivos, nas

Mais informações em http://www.fespsp.org.br/vestibular/

atividades do comércio, indústria e serviços, em organizações

biblioteconomia.html

virtuais, gerenciando portais corporativos, bibliotecas digitais
e virtuais, como assalariados ou autônomos, executando
atividades presenciais ou à distância.

UNIFAI Centro Universitário Assunção
O Curso de Biblioteconomia da UNIFAI visa a formar o

INFORMAÇÕES GERAIS

bibliotecário apto a atuar em unidades de informação em

Investimento: R$ 400,00 mês

instituições públicas e privadas. O profissional deverá ser capaz
de planejar, organizar e administrar unidades de informação,

Duração: 6 semestres

atuando como um gestor de informação, de modo a atender

Períodos: matutino e noturno

às necessidades de informação da sociedade, tendo em vista as

Para mais informações ligue 0800-100124 ou (11) 5087-0199 ou

inovações tecnológicas que permitem as bibliotecas virtuais e a
multi e interdisciplinaridade que envolve o exercício da profissão.
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FAINC Faculdades Integradas Coração de Jesus Santo André
Criado em 1976, o curso de Biblioteconomia da FAINC já formou

INFORMAÇÕES GERAIS

740 bibliotecários, uma média de 25 anos/ano, e tem como

Duração do Curso: 3 anos e meio (7 semestres)

objetivos:

Horário de aulas: 19h h às 22h30min

• Formar profissionais que compreendam o papel da unidade
de informação no processo de transformação da sociedade,
estando aptos a identificar demandas de informação e propor
soluções inovadoras;
• Preparar profissionais para atuarem como especialistas no
tratamento da informação, visando sua máxima utilização;

Valores de Matrícula e da Mensalidade
Matrícula: R$ 488,00
Mensalidade: R$ 488,00
Bolsas concedidas e condição de oferta:
• Através de estudos sócios econômicos

• Capacitar profissionais para atuarem em nível do planejamento,
administração, assessoria e prestação de serviços em redes e
sistemas, em bibliotecas, em centros de documentação e/ou
serviços de informação;
• Habilitar profissionais para a realização de pesquisas relativas à
utilização da informação e ao desempenho profissional;
• Contribuir para o aprimoramento teórico/prático da
Biblioteconomia.

Número de Vagas: 80 vagas
Prazo para inscrição no processo seletivo
• Prova agendada até 30 de janeiro
Esclarecimentos por telefone: (11) 4433-7477 ou e-mail
secretaria@fainc.com.br
Mais informações em www.fainc.com.br

USP Ribeirão Preto Faculdade de Filosofia, Ciência e Letras
Ciências da Informação e Documentação FFCLRP

INFORMAÇÕES GERAIS

• sólida formação humanista nas áreas de história e ciências
sociais

Duração do curso: 4 anos / período noturno - mínimo de 8
semestres e máximo de 13 semestres.

• desenvolvimento das competências para atuar na organização
da informação e construção de produtos documentários.
• capacitação para efetuar a gestão de unidades de informação,
seja no ambiente tradicional, seja no eletrônico.
• preparação para responder a demandas de informação
produzidas pelas transformações tecnológicas que caracterizam
o mundo contemporâneo.
• realização de especializações para o tratamento da informação
e da documentação nas áreas de saúde, educação e
agronegócios.

Horários das aulas: 19h às 22h30
Valores da matrícula e da mensalidade: não tem (pública)
Bolsas são concedidas? Como proceder? Bolsas de Iniciação
Científica
Número de vagas: 40
Prazo para inscrição no processo seletivo: FUVEST
Já formou 101 alunos - Turmas de 2006 a 2009
Twitter: http://www.twitter.com/ffclrpgrad
Tel.: (16) 3602.3670 ou email: ffclrp@usp.br
Mais informações em www.ffclrp.usp.br

PUC CAMPINAS
O curso de Biblioteconomia propõe-se a preparar profissionais
para atuarem como especialistas na organização da informação,
visando sua máxima utilização e oferecer formação adequada
para o profissional atuar na área de informação, tornando-o

INFORMAÇÕES GERAIS
Período Noturno
Duração: 8 semestres

apto a planejar, desenvolver e oferecer serviços de informação de
forma autônoma, na modalidade de consultoria, ou vinculados a

Carga horária: 3.196 hr/aula

unidades de informação em diferentes contextos organizacionais. Tel. (19) 3343-7019
Recursos

E-mail: biblio.cchsa@puc-campinas.edu.br ou vestibular@puc-

• Laboratórios de Informática

campinas.edu.br

• Laboratório de Biblioteconomia
Mais informações em http://www.puc-campinas.edu.br/
vestibular2011/cursos/10/Biblioteconomia.aspx

• Centro de Recursos Audiovisuais
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Unesp Marília Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho
O curso de Biblioteconomia da Faculdade de Filosofia e Ciências,
câmpus de Marília, tem sido muito bem avaliado por diferentes
instâncias. Em 2006 obteve nota 5 no Enade (Exame Nacional
de Desempenho de Estudantes), alcançando a melhor nota entre
os cursos de Biblioteconomia que participaram dessa edição da
avaliação e, em 2009, recebeu 5 estrelas no Guia do Estudante
da Editora Abril. O principal objetivo do curso é propiciar uma

INFORMAÇÕES GERAIS
Duração: 4 anos
Período: Diurno
Vagas: 35
Mais informações em http://www.marilia.unesp.br/

formação profissional que possibilite ao futuro bibliotecário atuar
em realidades heterogêneas, e em consonância com os avanços
técnicos, científicos e tecnológicos.

UFSCAR Unidade Federal de São Carlos
Por ser oferecido em uma região central do estado de São Paulo

INFORMAÇÕES GERAIS

que contempla um número elevado de indústrias tecnológicas,

Número de vagas anuais: 48

universidades federais, estaduais e particulares, dentre outros
setores, o aluno do Curso de Biblioteconomia e Ciência da

Regime escolar: semestral

Informação tem grandes oportunidades de estágio, diferentes

Turno de funcionamento: noturno

contextos para problematizar temas de pesquisa e amplos e

Horário: de segunda a sexta-feira, das 19h às 22h40min;
aos sábados, das 8h às 11h40min.

variados espaços para agir com projetos de extensão. A principal
característica do curso é o oferecimento de duas ênfases, ao final
da formação do aluno, que poderá optar por se especializar na

Duração: 8 semestres

perspectiva tecnológica da área, ou a social. Há ainda condições

Carga horária total: 2.880 horas/aula

de que as duas ênfases sejam cumpridas pelos alunos. Essas

e-mail ccbci@ufscar.br ou pelo telefone: 16 3351 8389

condições que caracterizam o CBCI da UFSCar influenciam

Mais informações em http://www.dci.ufscar.br/biblioteconomia-

diretamente na concepção do perfil do futuro profissional e

e-ciencia-da-informacao

cidadão a ser formado.
Atualmente, o curso passou por ampliação de vagas para alunos
e docentes por conta de sua participação no Programa REUNI
(Reestruturação e Expansão das Universidades Federais). Participa
também do Programa de ações afirmativas da Universidade,
dentre outros.

FATEA Lorena Faculdades Integradas Teresa DÁvila
INFORMAÇÕES GERAIS

O Curso de Biblioteconomia da FATEA recebeu pelo Guia do
Estudante certificação de três estrelas em sua avaliação anual de
cursos superiores, publicada na edição Profissões Vestibular 2011.

Duração: 3 anos
Período Noturno (2ª à 6ª feira, das 19h às 22h40min)
Vagas: 80
Endereços das unidades: Avenida Peixoto de Castro, 539, Vila
Celeste, CEP 12 606 580; Rua Joaquim Azevedo Figueira, 60,
CEP 12 606 310; e Avenida Peixoto de Castro, 500, Vila Celeste,
CEP 12 606 580.
3º Processo seletivo (VAGAS REMANESCENTES II): 1ª lista:
27/01/2011 a 31/01/2011; 2ª lista: 01/02/2011 a 03/02/2011.
Secretaria da FATEA, das 9 h às 17 h; de 15/12/2010 a
20/01/2011; Internet de 15/12/2010 a 18/01/2011
Mais informações em http://fatea.br/fatea/biblioteconomia/
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Balanço

Comissão de Licitação cumpre metas do Planejamento Estratégico
A coordenadora da Comissão, Flávia Lobo, está satisfeita por ter honrado seu compromisso
com o CRB-8. Em relação às suas escolhas, não tem dúvida: "Começaria tudo outra vez..."
Apesar da complexa burocracia do processo licitatório, a
coordenadora da Comissão de Licitação do CRB-8 chega ao final
do ano se sentindo satisfeita e feliz por ter realizado a maior
parte das metas propostas no Planejamento Estratégico. Abaixo,
os principais trechos da entrevista com a coordenadora desta
Comissão, Flavia Lobo, paulistana e mãe de três filhos: Hugo, de
33 anos, Paulo e Flavio, de 31. Ela estudou no Sacre Coeur de
Marie e na Escola de Comunicações e Artes da Universidade de
São Paulo (ECA-USP), onde se formou bibliotecária. “Meu avô era

Balanço
Em 2010, a Comissão licitou os serviços de: Assessoria Jornalística,
Limpeza e Conservação, e Manutenção de Sistemas de
Informática, além de ter adquirido computadores e notebooks
para os funcionários. Desde 2009 já fizemos umas 10 licitações.
Em 2011 teremos mais duas já aprovadas em reunião Plenária,
sempre obedecendo às demandas da entidade. Uma Comissão
ou a Administração levantam a necessidade de adquirir um bem
ou contratar uma assessoria. Se o valor total do

um grande contador de histórias e em sua biblioteca

serviço for maior de R$ 8.000,00, fazemos a licitação.

imensa tinha a coleção completa de Monteiro
Lobato, de Machado de Assis, de José de Alencar e

Trabalho voluntário

de outros autores clássicos brasileiros e estrangeiros.

Gosto de colaborar pela minha profissão e não

Com uns doze anos de idade, eu já tinha lido quase

tenho horários fixos para comparecer ao Conselho.

tudo. Ainda não tenho netos, mas espero tê-los para

Havendo necessidade, me mando para lá... Sempre

repetir a tradição familiar de contar histórias mil...”

participei de entidades ligadas a Biblioteconomia,
e esta é minha terceira gestão no CRB-8. Já fui

Tarefa complexa

presidente da Associação dos Bibliotecários

A Lei 8666/93, que dispõe sobre as regras da

Municipais por duas gestões e colaborei com a Febab

Licitação, não é complexa. Paradoxalmente o

(Federação Brasileira de Associações de Bibliotecários,

processo licitatório é muito complexo, desde a
definição do objeto a ser adquirido até sua homologação. Cada
licitação é única e distinta. Se não fosse a assessoria jurídica

Cientistas da Informação e Instituições).
Perfil do bibliotecário

do Conjur e a colaboração de outros Conselhos Regionais, a
tarefa seria insana... Para poder concluir os processos licitatórios,
pudemos contar com a valiosa contribuição de Lucy Castor, da
conselheira Ivone Cavalcanti, e da Ivanilde Cayres, membro ad hoc.
Dificuldades

Se tivermos uma visão do Brasil como um todo, encontramos
grandes desigualdades. O perfil do bibliotecário do Sul, Centro
Oeste e Sudeste é bem diferente das outras regiões brasileiras. O
bibliotecário do século 21 tem que ter um super jogo de cintura,
para se adequar a uma biblioteca tradicional ou a um centro

A burocracia. Nenhuma etapa do processo pode ser queimada.
Uma das complicações reside na prospecção e tomada de preço
das empresas, que devem ter o perfil do objeto solicitado. Não
basta listar simplesmente as empresas, deve-se contatar uma

dia, no caso de empresa jurídica. As empresas devem responder
mandando um preço para ser formada uma média e para que
possamos provisionar os recursos necessários. Nessa fase, o

necessidades do usuário final. Tem que estudar muito, ler, viajar,
ir ao cinema, ao teatro, e se aperfeiçoar sempre.
A opção pela Biblioteconomia

Conjur emite um parecer, verificando se todo o processo está
bem encaminhado. Após, faz-se a divulgação do dia, hora e local
para abertura do certame. Muitas vezes, a Comissão comparece,
mas não aparece ninguém... Faz-se a ata considerando a licitação
“deserta”, e nomeia-se nova data. Há necessidade de cumprir

Aquela música do Gonzaguinha “Começaria tudo outra vez...” faz
parte da trilha musical de minha vida. Repetiria tudo, com erros e
acertos, com seus ônus e bônus.
Leitura

prazos, até que a presidente do CRB-8 homologue a compra
direta para realizar nova prospecção com três empresas, cotejar
os preços oferecidos, até finalmente selecionar o menor preço e
as melhores condições. Entre o início do processo e a finalização,

N

para que se adquira o hábito de leitura de maneira prazerosa. O
conhecer bem outras línguas e o assunto, para corresponder às

documentos solicitados, que não são poucos, e se estão em

BOB NEWS

bibliotecário escolar precisa gostar de crianças e adolescentes, e
ser um animador cultural, apresentando um ambiente propício
da jurídica ou da saúde, além de habilidades técnicas, precisa

a uma por telefone ou e-mail, verificando se têm todos os

pode levar meses. Não há como abreviar todas as etapas.

de documentação com todas as mídias impressas ou não. O

Estou lendo “1808”, do Laurentino Gomes, leitura importante
sobre um período da História do Brasil. O autor fornece uma
extensa bibliografia pesquisada em Bibliotecas e Arquivos
Históricos e em fontes não convencionais obtidas na Internet, o
que, com certeza, enriquece essa obra.
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ANUIDADES 2011

GIDJ/SP e CRB-8 encerram o ciclo de palestras
com louvor

Boletos serão enviados em janeiro

O bibliotecário Marcos Rogério Gonçalves CRB-8/6564 ministrou

CFB fixou as anuidades e taxas
para o exercício de 2011

a palestra “O profissional bibliotecário e sua atuação na Unidade
Jurídica” no CRB-8 no dia 11 de dezembro. Foi aplaudido de pé
pelos 16 participantes, encerrando o ciclo de palestras do Grupo

Pessoa Física: R$ 297,00

de Informação e Documentação Jurídica SP (GIDJ/SP) que abordou
da gestão à prática operacional de unidades informacionais

Pagamento integral com desconto

Valor

Até 31/01: 15% de desconto

R$ 252,45

jurídicas. Todos os palestrantes dos oito workshops realizados

Até 28/02: 10% de desconto

R$ 267,30

neste ano contribuíram de forma voluntária, apenas pelo desejo

Até 31/03: 5% de desconto

R$ 282,15

de ajudar na divulgação da área.

Parcelamento em 3 vezes iguais
em 31/01, 28/02 e 31/03

R$ 99,00

Em 2009, quando o projeto foi idealizado, o GIDJ/SP tinha
alguns objetivos, dentre os quais: disseminar o trabalho
realizado na área jurídica, apresentá-lo à classe bibliotecária e

Pessoa Jurídica
O valor da anuidade varia de acordo com o capital
social.

contribuir com os estudos na área; divulgar o trabalho do GIDJ/
SP; e fortalecer o sentimento de participação dos membros e

FAIXA CAPITAL SOCIAL (R$)

ANUIDADES

a categoria representada pelo CRB-8. Segundo a coordenação,

Até 5.000,00

R$ 307,00

os objetivos foram superados, pois os resultados foram muito

De 5.001,00 a 20.000,00

R$ 355,00

superiores à expectativa inicial. Além da boa receptividade dos

De 20.001,00 a 45.000,00

R$ 400,00

temas propostos, os coordenadores também se surpreenderam

De 45.001,00 a 85.000,00

R$ 458,00

com o número de bibliotecários interessados, tanto da Capital

De 85.001,00 a 150,000,00

R$ 534,00

como do Interior do Estado de São Paulo, e sua diversidade:

De 150.001,00 a 300.000,00

R$ 652,00

Acima 300.001,00

R$ 890,00

havia estudantes, bibliotecários recém-formados e profissionais
com larga experiência que buscavam atualização. Para os

Leia a íntegra da Resolução em www.crb8.org.br

coordenadores a mensagem é clara: “existe um forte sentimento

Qualquer dúvida pode ser esclarecida no Setor de Cobrança,
pelo telefone 5082-1404 ou e-mails: cobrança@crb8.org.br ou
acordos@crb8.org.br

para a contribuição, a colaboração, que deve tornar ainda mais
forte a classe bibliotecária”.
O GIDJ/SP funciona na forma de cooperação espontânea e não
existe a preocupação de aumentar o número de associados, sendo
seu crescimento natural. Mais informações em www.gidjsp.com.br

os alunos a se tornarem detetives e aprendizes
autônomos envolvendo-se, de forma eficaz e
divertida, no processo de busca à informação.
InfoQuest é um provocador jogo de perguntas de

InfoQuest: pesquisa se aprende brincando

pesquisa que devem ser respondidas na biblioteca. A
cada semana, uma pergunta diferente é anunciada e

De acordo com os Parâmetros para o Aprendiz do
Século 21, o estudante deve ser sensibilizado de

os alunos têm uma semana para pesquisar a resposta.

modo a gerenciar seu processo de aprendizagem.

Todos os alunos estão convidados a participar,

Tal abordagem construtivista inclui a noção de que

sendo que as crianças mais novas recebem maior

o processo de aprendizagem está intimamente

direcionamento e apoio.

relacionado ao processo de investigação e pesquisa

Após a apresentação, os participantes, reunidos

constantes, que têm início com uma pergunta.

em grupo, criaram suas próprias perguntas sobre

O Encontro Sobre Biblioteca Escolar, realizado no

diferentes assuntos. A cada série de perguntas

CRB/8 no dia 20 de novembro, reuniu 26 participantes

deveriam ser acrescentadas as competências

e foi ministrado pela bibliotecária-educadora Rosana

informacionais básicas a serem adquiridas durante

F. Telles, que focalizou este importante aspecto

o processo de busca à informação. O resultado do

inovador, introduzindo uma nova metodologia de

trabalho foi compartilhado entre todos.

pesquisa: o InfoQuest. O método foi desenvolvido
por Peggy S. Milam com objetivo de motivar
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Na foto ao lado, flagra de dinâmica em grupo
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Uma relaxante confraternização

Espaço do Leitor

A festa de confraternização no CRB-8 reuniu funcionários,

O CRB-8 conhece a Coleção "Eu amo" da editora Callis?

conselheiros, fornecedores e amigos na última quinta-feira, dia

Eu amo livros; Eu amo bibliotecas; Eu amo escritores; Eu amo

16. Além de colocar a conversa em dia e apreciar crepes salgados

ilustradores e Eu amo editoras. Acho importante divulgar, pois a

e doces, todos foram convidados a fazer uma massagem “Shalon”

autora Iris Borges, além de escrever sobre assuntos interessantes

com os massoterapeutas Neuza e Flávio, que são deficientes

da literatura infanto-juvenil, também oferece uma bela

visuais. Eles fazem massagem holística em empresas, como

homenagem à nossa profissão.

o Tribunal Regional Federal, e prestam serviço em eventos

Tatiana Lopes Salciotto CRB-8/6917

(casamentos, aniversários e festas). Já reenergizados, os
colaboradores do CRB-8 entram em férias coletivas entre 24 e 31

No editorial do Boletim Eletrônico do CRB-8 nº 37, a presidente

de dezembro. A entidade reabrirá dia 3 de janeiro.

Evanda Verri agradeceu ao escritor Ignácio Loyola Brandão pelas

Neuza e Flávio em plena ação atendem pelo cel. 9474-0323

palavras escritas no jornal O Estado de S. Paulo do dia 19/11/2010.
Descobri uma das coisas mais lindas que li nos últimos tempos.
Reserve um tempo e leia :). Texto: Acender o fósforo repetidas
vezes, link http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20101119/

not_imp642080,0.php
Sandra Maria Dantas Cabral CRB-3/243, conselheira do CFB
CLIPPING
Boas ideias
Biblioteca Solidária: ler e realizar

A fiscal Eliana se despede do CRB-8

Agência Brasil Que Lê: 14/12/2010

Sempre é preciso saber quando uma etapa chega ao final...
Vou para uma nova fase de minha vida
profissional e gostaria de agradecer a todos
com quem convivi nesses anos. Aos
bibliotecários que me receberam com
amizade e delicadeza nas minhas missões de
fiscalização. Aos colegas e colaboradores que
sempre me apoiaram. Enfim , a todos, o meu
Muito Obrigada !!!

A Biblioteca Solidária São Francisco Xavier, em São José
dos Campos, criada pelo bibliotecário Sidnei Pereira
da Rosa (CRB-8/6603), realiza desde 2004 uma série de
ações que tem como missão estimular o conhecimento e
promover o desenvolvimento humano, por meio do livro
e da leitura. Boas ideias é o que não falta por lá.
"Em 2005 fomos agraciados pelo Conselho Regional
de Biblioteconomia com o terceiro lugar do Prêmio
Laura Russo", contou o bibliotecário ao jornalista

Eliana Miyashiro Domeniche
eliz779@yahoo.com.br

Um Feliz Natal e um ótimo Ano Novo.
Uma nova aventura está para começar!

Galeno Amorim. Leia matéria completa em http://www.

blogdogaleno.com.br/texto_ler.php?id=7443&secao=20

EM DEFESA DO BIBLIOTECÁRIO
Sempre é preciso saber quando uma etapa chega ao final...

O CRB-8 atua para orientar, fiscalizar, representar e defender o exercício da profissão de bibliotecário.
Vou para uma nova fase de minha vida
profissional
e gostaria
de agradecer
a todoscritique. Participe!
Escreva,
colabore,
sugira,
com quem convivi nesses anos. Aos
bibliotecários que me receberam com
amizade e delicadeza nas minhas missões de
fiscalização. Aos colegas e colaboradores que
www.crb8.org.br
tel.
sempre me apoiaram.crb8@crb8.org.br
Enfim , a todos o meu
Muito Obrigada !!!

5082-1404
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Boletim Eletrônico do Conselho Regional de Biblioteconomia do Estado de São Paulo CRB-8.
C o n s e lh e ir o s : E v a n d a A . Ve r r i P a ulin o, M a r i a d a s M e r c ê s P e r e ir a A p ó s t olo, C o n c ili a Te o d ó sio, G u a r a c i a b a
Eliana Miyashiro Domeniche

Um Feliz Natal e um ótimo Ano Novo.

deliz779@yahoo.com.br
e A l m e i d a D o m i n g u e s , R o bUma
e r t onova
J u laventura
i o G a v está
a , Fpara
l á v começar!
ia da Silveira Lobo, Maria Edite de Souza Bispo, Ivone

Cavalcante Maciel, 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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