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Pela natureza de suas funções, a biblioteca tem pouca interação orgânica com outros setores da
instituição mantenedora. Os contatos da biblioteca se dão com usuários, numa relação de prestador
de serviços e clientes. Isto pode explicar em parte a dificuldade que os administradores têm para
entender a utilidade das bibliotecas bem como sua resistência em suprir as necessidades de recursos
para seu perfeito funcionamento. Esta situação se verifica até mesmo na área de Saúde, onde, via
de regra,os gerentes são oriundos do corpo médico e deveriam ser mais sensíveis ao assunto. A
biblioteca acaba tendo que buscar visibilidade por outros meios, se não quiser correr o risco de ser
considerada dispensável, em um momento qualquer de sua vida.
A discussão sobre o fechamento de bibliotecas pela Prefeitura de São Paulo foi o que trouxe à baila
esta questão dentro da APCIS. Qual o paralelo entre o que está acontecendo lá e o que aconteceu
em tantas bibliotecas de Saúde no Rio de Janeiro? É claro que há que considerar o nefasto decreto
de Fernando Collor de Mello, que extinguiu a carreira do bibliotecário da rede SUS. À medida que
os profissionais da rede foram se aposentando, as bibliotecas foram mantidas em estado letárgico.
Mas queremos nos referir às muitas outras, que se fecharam por outros motivos. Basta comparar a
última edição do Guia da APCIS com qualquer uma mais antiga, para encontrar vários exemplos do
que estamos falando.
Profilaxia? Transmitir, a quem interessar possa, o valor das bibliotecas. Vamos fazer isto agora e a
longo prazo, enquanto elas estiverem abertas. As soluções são multíplices, mas temos que contar
principalmente com divulgação constante, marketing agressivo e muita comunicação.
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Secretaria Estado de Saúde SP - Rede de Informação e Conhecimento
BVS - Psicologia
Universidade Falada

IBGE - mapa interativo com dados de 192 países
Academia Brasileira de Letras – “Tira dúvidas” da Língua Portuguesa
Revista Ciência da Informação

Revista Digital de Biblioteconomia e Ciência da Informação
Revista Biblionline
Jeorgina Gentil Rodrigues, que responde pela Seção de Obras Raras A. Overmeer
da Biblioteca de Ciências Biomédicas do Instituto de Comunicação e Informação
Científica e Tecnológica em Saúde da Fundação Oswaldo Cruz jeorgina@cict.fiocruz.br, está lendo sobre história da ciência e saúde pública no
Brasil. Site da biblioteca: http://www.bibmanguinhos.cict.fiocruz.br/
DFHVVHDHQWUHYLVWD
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08.03 - Dia Internacional da Mulher
08.03 - Dia Mundial do Rim
09.03 - Dia da Nefrologia
21.03 - Dia Internacional contra a Discriminação Racial
22.03 - Dia Mundial da Água
24.03 - Dia Mundial de Combate à Tuberculose - Data instituída pela Portaria nº 2.181/2001
24.03 - Semana Nacional de Mobilização e Luta Contra a Tuberculose que será, no ano vigente,
aquela que inclua o Dia 24 De Março, com as atividades específicas desenvolvidas a partir da
segunda-feira
31.03 - Dia da Saúde e da Nutrição
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O curso "Recepção de visitas em bibliotecas e sua função nas Relações Públicas" foi realizado no
dia 25 de fevereiro, com a presença de mais de 20 participantes. A avaliação foi muito positiva,
mantendo-se acima dos 50% de "muito bom" em todos os aspectos, especialmente o conteúdo, que
foi avaliado assim por 71% pelos presentes.
As outras avaliações consideraram os vários fatores como "bons" e apenas 7% classificaram local e
horário como regulares.
 CRB-7 - CURSO DE EXTENSÃO - Indicadores de Qualidade em Bibrliotecas
Universitárias - como torná-las bem Sucedidas - Local: Sala de eventos do CRB-7 - Praça
Tiradentes, 10 / 905 = Centro - RJ - Horário: 9:00 às 12:30 e 13:30 às 18:00 h - Carga Horária: 16
h/a - Inscrições: 2533-3609 e/ou crb7@crb7.org.br - Número de vagas: 20 LQIRUPDo}HV
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 CRB-7 - CURSO DE EXTENSÃO - GED - Gestão Eletrônica de Documentos /
Funcionalidades Data de realização e horários: 07/03/08 – (6ª feira – 14 às 18 hs) 08/03/08 – (Sáb.
– 9 às 13 hs) 14/03/08 – (6ª feira – 14 às 18 hs)15/03/08 – (Sáb. – 9 às 13 hs) Local: Sala de
eventos do CRB-7 - Praça Tiradentes, 10 / 905 = Centro - RJ Carga Horária: 16 hrs / Informações
Acadêmicas: nadir@cnen.gov.br Inscrições: 2533-3609 e/ou crb7@crb7.org.br Número de vagas:
20 LQIRUPDo}HV
 Curso de Extensão UniverCidade- Pesquisas com Usuário: Técnicas Qualitativas para
Levantamento de Dados - Período: 7 a 9 de abril de 2008, das 13h às 18h Carga Horária: 15h/a
Valor: R$150,00 Fonte: Janaína Reina F. Machado Bibliotecária - CRB7-5029 Direção Geral de
Bibliotecas - UniverCidade Unidade Sede Tel. (21) 3970-6831/ 8683-1140
janainareina@univerCidade.br
- IV Congresso Latino-Americano de Biblioteconomia e Documentação/ 3º. Encontro
Internacional sobre Acesso à Informação e Promoção de Serviços Bibliotecários em Comunidades
Indígenas da América Latina. LQIRUPDo}HV
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