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A 13ª Gestão Com@Classe

Nossos Encontros, na verdade, iniciaram em setembro de
2002 , quando nos reunimos para formar o grupo que iria fazer
parte da chapa com@classe, concorrente à 13. Gestão do
CRB-7.

Nestas reuniões, começamos a traçar o nosso compromisso
de campanha, delineamos os nossos projetos e metas,
dividimos responsabilidades e descobrimos que o grupo escolhido a dedo - estava disposto a colaborar e participar
efetivamente deste trabalho.
Ao assumirmos a 13ª Gestão em janeiro de 2003 reiteramos
como filosofia de trabalho dignificar o profissional bibliotecário
da nossa jurisdição.
Para alcançarmos esse propósito, procuramos aproximar o
Conselho dos bibliotecários, implantando medidas e
desenvolvendo ações pioneiras, tais como:
- encontros mensais com bibliotecários (33 Encontros
Com@Classe ) promovendo palestras sobre temas atuais;
- cursos de curta duração sobre assuntos da área de
Biblioteconomia;
- comemorações do Dia do Bibliotecário com eventos em
locais públicos para divulgar a profissão junto à sociedade;
- arceria com o Sindicato dos Bibliotecários do Estado do Rio
de Janeiro (SINDIB/RJ) para fortalecer as reivindicações da
Classe;
- euniões com representantes do governo do estado e da
prefeitura para tratar de assuntos dos afiliados e
- studos sobre “Estratégias de Relacionamento”, “Perfil do
Bibliotecário do Rio de Janeiro” e Desenvolvimento de

Políticas para Bibliotecas Públicas”.

Cabe dizer que concretizamos muitos projetos, alguns no
entanto como a compra de uma nova sede para realizarmos
nossos eventos e recebermos nossos pares, não aconteceu.
Já uma nova Home Page - esforço concentrado de todos
que fizeram parte desta gestão - fica no ar com um layout
com um cartão postal do Rio de Janeiro, e repleta de
informações relevantes para a categoria, uma revista
eletrônica, assim como a publicação do primeiro volume da
Coleção CRB-7 foram realizações marcantes.
Cientes que para chegarmos até aqui houve todo um
caminho percorrido por gestões anteriores, reverenciamos
os nossos antecessores e delegamos aos sucessores a
missão de continuar a busca para tornar a profissão de
bibliotecário uma das mais promissoras do século XXI.
Aos conselheiros - agora amigos fraternos - a Diretoria
agradece o empenho e as horas dedicadas às nossas
tarefas; aos funcionários do Conselho o nosso muito
obrigado pelo apoio, sem o qual ficaria inviável realizarmos
os nossos projetos; para a Classe os nossos votos de um
futuro profissional cheio de realizações.
Fiquem certos, estaremos sempre com@Classe!
Um forte abraço,
Diretoria da 13ª Gestão

Você sabia ?

BQue o CRB-7 mantém Biblioteca com acervo atualizado, para bibliotecários, principalmente, visando
concursos na área, e que esta está sendo automatizada por meio do sistema Argonauta

BQue o número zero, da Revist@ CRB-7 já está disponível em www.crb7.org.br.
BQue o CRB-7 lançou sua Coleção, também disponível no site, sendo o primeiro volume sobre o perfil do
bibliotecário carioca.

BQue em janeiro de 2006 toma posse a 14ª Gestão do CRB-7, eleita agora em dezembro.
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Comissão de Ética Profissional
A Comissão de Ética Profissional, da 13ª Gestão, teve
como prioridade inicial divulgar o CRB-7 e seus
objetivos, visando principalmente sensibilizar alunos
dos Cursos de Biblioteconomia do Estado do Rio de
Janeiro, para a importância deste órgão de classe.
Este público, formado por futuros profissionais, na
maioria das vezes, tem pouco conhecimento sobre o
que representa o Conselho cuja finalidade é a
fiscalização profissional, do exercício da profissão e da
ética profissional.
Para preencher esta lacuna, promoveu-se palestras
nas universidades UNIRIO, USU e UFF, que elucidaram
dúvidas em relação ao papel do CRB-7, e também as
funções distintas que possuem o Conselho e o
Sindicato dos Bibliotecários.
Paralelamente, a Comissão trabalhou a divulgação da
profissão de bibliotecário para alunos do ensino médio,
que estando em um momento de decisão, quanto ao
seu futuro profissional, desconhecem a profissão de

bibliotecário, suas atividades e seu desempenho cada
vez mais atuante na sociedade da informação e do
conhecimento.
Como exemplo desta iniciativa, cita-se o evento
“Encontro com as Profissões”, promovido pelo Colégio
Cruzeiro, no qual o Conselho teve um boa
receptividade, tendo sido distribuído material impresso
sobre a nossa profissão.
Coube, também, à Comissão de Ética propiciar a
regularização do exercício profissional, mediante
acordos ultimados por meio de instauração de
processos éticos.

Ana Cláudia Aquino (2004-2005)
Ângela Insfrán (2003-2004)
Denise Lopes (2003-2004)
Regina Ribas Sardenberg (Coord.)
Thais Alvarenga (2004-2005)

Comissão de Fiscalização
Relatório de metas alcançadas

B88 reuniões com atas registradas (até a presente data)
B445 ações de fiscalização
B53 autuações que resultaram em 24 Processos
administrativos sendo 21 julgados ainda nesta gestão.

B31 constatações
B1078 processos analisados (Isenções de anuidades,

justificativas de ausência em eleições, licenças
temporárias, registros provisórios e definitivos, etc.)

B312 execuções fiscais
B79 ofícios enviados às prefeituras do Estado do Rio de
Janeiro

B

BAmpliação da fiscalização no Estado do Rio de Janeiro
BProposta de parceria com as instituições que oferecem

estágios profissionais visando conscientizá-las da
necessidade da regularização do profissional bibliotecário
na supervisão dos estagiários;

BDivulgação do trabalho de fiscalização profissional

dentro das universidades através de palestras e eventos;

BDifusão da legislação profissional com o intuito de

minimizar os erros e irregularidades por falta de
informação;

BPersonalização do atendimento de fiscalização através
da harmoniosa visão dos problemas trazidos pelos
profissionais bibliotecários.

BGratuidade dos Bibliotecários na Bienal do Livro.

57 - levantamento das situações das bibliotecas /
bibliotecários

B12 - abertura de concursos decorrentes de fiscalização
B852 ofícios de fiscalização preventiva
B52 Acompanhamento de concursos

Roberto Unger ( Coord.)
Eloisa Helena Almeida
Maria Cristina de Almeida (2005)
Thais Alvarenga (2003-2004)
Luciana Manta (Bibliotecária fiscal)
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Comissão de Comunicação
O trabalho da Comissão de Comunicação da 13º Gestão
teve como norte divulgar ações empreendidas pelo
Conselho à Classe e divulgar a profissão de bibliotecário
para a sociedade em geral.
Uma de nossas primeiras ações foi entender a
percepção da classe sobre nossos veículos de
comunicação: Boletim CRB-7 e home page institucional.
Para tal, buscamos no trabalho sobre marketing de
relacionamento com o mercado, elaborado pela
Empresa Jr. ESPM para o CRB-7, respostas como: o que
mais atrai os bibliotecários em nossos veículos e quais
as informações que eles esperavam encontrar.
Com base nestas respostas, introduzimos no Boletim
CRB-7, além de um novo design gráfico, informações de
importância para a classe. O Boletim, acompanhando as
mudanças de nosso tempo, passou a ser digital.
Manteve, no entanto, sua periodicidade trimestral.
Foram editados 10 números impressos e 6 digitais, com
noticias, entrevistas, e, principalmente, informações das
ações do Conselho.

A home page passou por processo de remodelagem,
recebendo uma interface mais interativa e amistosa,
com um cartão postal do Rio. Recebeu novas seções,
visando atender às expectativas da classe, com
informações atualizadas. Recebeu, aproximadamente,
35.000 acessos por ano e as seções mais procuradas
foram: notícias, oportunidades, cursos e eventos.
Além desse trabalho, a Comissão se empenhou na
elaboração da Revist@CRB-7. Colaborou com o
Conselho Editorial, solicitou artigos, fez revisão da
apresentação dos artigos, encaminhou para a revisão,
tanto técnica quanto ortográfica, acompanhou a
aquisição de equipamentos e investiu em treinamento. A
revista foi lançada este mês, com grande sucesso.

Ângela Insfrán (2004-2005)
Cláudia Aragon (Coord.)
Denise Lopes (2003-2004)
Maria do Socorro Almeida
Denise Lopes (2003-2004)

ENCONTROS COM@CLASSE
Encontro Com@Classe
Outubro

Lançamento da
Revist@CRB-7
e Home Page
Dezembro

Encontro Com@Classe
Novembro

Lançamento da
Coleção CRB-7
Dezembro

Encontro Com@Classe
Dezembro

Confraternização
de Natal
Dezembro
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Comissão de Tomada de Contas
A Comissão de Tomada de Contas é um órgão de
assessoramento do Plenário, composta de três
Conselheiros que se reúnem, ordinariamente, para
apreciação das contas do Conselho. Analisam e emitem
parecer sobre os Balancetes Mensais, Prestação de Contas
Anual, Proposta e Reformulações Orçamentárias, assim
como assuntos correlatos. Adotam as exigências da Lei
8.666/93, do Tribunal de Contas da União e do Conselho
Federal de Biblioteconomia (CFB) e demais legislação
pertinente, tendo em vista que o Conselho é uma Autarquia
Federal, dotada de personalidade jurídica de direito público,
autonomia administrativa, financeira e patrimonial.
As principais ações desenvolvidas pela Comissão, durante
a 13ª gestão, se constituíram em: análise mensal dos
balancetes. No que se refere as demonstrações de receita
arrecada, foi verificado o exato cumprimento da
movimentação contábil-financeira e do envio da cota-parte
ao CFB. Foram também analisados os comprovantes de
despesas pagas, a validade das autorizações e idoneidade
dos documentos fiscais, além do controle e recebimento de
doações e subvenções.

Controle da documentação. Com o objetivo de facilitar e
agilizar a análise da documentação financeira, foi solicitado
ao Assessor Contábil mudanças na forma de apresentação
da documentação e dos respectivos relatórios.
Controle de receitas e despesas. Visando o controle de
despesas e receitas foram elaboradas planilhas mensais e
anuais.
Sugestões de economicidade. A Comissão levou ao
Plenário, para análise e votação, sugestões de cortes e/ou
redimensionamento de despesas.
É importante destacar a participação de duas Conselheiras
da Comissão no Encontro "Treinamento de Gestão",
realizado pelo CFB, em Brasília, no período de 27 a 29 de
abril de 2005. O treinamento enfatizou itens administrativos
relevantes como: objetivos e atribuições da Comissão de
Tomada de Contas, assessoria contábil, licitação, tesouraria
e secretaria.
Erotildes de Lima Mattos (Coord.)
Maria Cristina de Almeida

Comissão de Patrimônio
Na nova perspectiva adotada pelo CRB7, no triênio 20032005, a Comissão de Patrimônio em decisão de Plenária,
verificou a necessidade de renovação do mobiliário de sua
Sede através de aquisição de novos móveis, com intuito de
proporcionar maior conforto aos seus funcionários no
desempenho de suas atividades.
Foram adquiridos, também, através de compra, equipamentos
de hardware contendo novos programas, objetivando
melhoria na otimização pertinente ao atendimento aos seus
filiados. Conseqüentemente, por motivo de espaço físico, o

mobiliário então existente, foi cedido por meio de doação aos
seguintes órgãos: Biblioteca Pública do Estado do Rio de
Janeiro, Sindicato dos Bibliotecários do Estado do RJ e
Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Os bens móveis e/ou imóveis foram inventariados. Usou-se o
Programa ACCESS, instalado no CRB7.
Maria da Conceição Qintanilha (Coord.)
Maria do Socorro Almeida
Sonia Gribel

Conselheiros da 13ª Gestão do CRB-7
Presidente: Mariza Russo
Vice-Presidente: Nysia Oliveira de Sá
1ª Secretária: Dolores Rodriguez Perez
2ª Secretária: Maura Esandola Tavares Quinhões
Tesoureira: Selma Crespo Alves
Comissão de Fiscalização: Roberto José Gervasio Unger
(Coord.), Eloisa Helena Pinto de Almeida, Maria Cristina
Albuquerque de Almeida.
Comissão de Ética: Regina Ribas Costa Sardenberg
(Coord.), Thais Castro Caldeira de Alvarenga, Ana Claudia
Meirelles Tomaz de Aquino.
Comissão de Tomada de Contas: Erotildes de Lima
Mattos (Coord.), Sonia Lopes Gribel dos Santos, Maria
Cristina Albuquerque de Almeida.
Comissão de Comunicação: Cláudia Costa Aragon

(Coord.), Angela Albuquerque de Isfran, Maria do
Perpetuo Socorro Gomes de Almeida.
Comissão de Patrimônio: Maria da Conceição Paes
Quintanilha (Coord.), Maria do Perpetuo Socorro Gomes
de Almeida.
Suplentes: Íris Maria Carvalho Braga dos Santos, Rejane
Ramos Machado.
Membros Natos: Coordenadores de cursos/escolas de
Biblioteconomia e Documentação da UFF, USU e
UNIRIO.

F@le conosco
Av. Rio Branco, nº 277, sala 710- Rio de Janeiro/RJ
CEP: 20040-009 - Tel/fax: 2533-3312
crb7@br.inter.net / comunicacao@crb7.org.br /
fiscalizacao@crb7.org.br
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