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Sistema de segurança nas bibliotecas da UFG

A

preocupação em melhorar a
segurança das bibliotecas para proteger
o acervo da biblioteca é uma constante
na rotina do Sistema de Bibliotecas da
UFG. Neste sentido, várias ações vêm
sendo realizadas pela direção do órgão
visando proteger o patrimônio, que não
é só da UFG, mas sim nacional.
Entre as ações já realizadas estão: as
campanhas de preservação e de uso do
acervo; o treinamento direcionado de
servidores e bolsistas que atuam na
Circulação (que inclui os setores de
Empréstimo, Acer vos, Coleções
Especiais e Portaria); a instalação e
manutenção do portal eletrônico na
Biblioteca Central; a designação de um

vigilante para circular nos acervos Térreo
e 1º andar da BC no turno noturno.
Mais recentemente duas outras
medidas foram tomadas. A instalação de
grades de proteção nas janelas da BC e
a compra e instalação de um portal
eletrônico para controlar a saída de
material informacional das dependências
da Biblioteca Setorial do Campus 1.
A diretora do Sibi/UFG, bibliotecária
Valéria Soledade, diz que outras ações
são necessárias para que o sistema de
segurança fique mais completo. Entre
elas a instalação de terminais nas portarias
para que o vigilante possa consultar se
realmente o empréstimo foi efetuado
antes de liberar a saída. “E também a
instalação de um sistema interno de
câmeras de vigilância, principalmente no

Portal já está em funcionamento na BSC-1
O portal de segurança da Biblioteca
Setorial do Campus 1 foi posto em funcionamento no dia 10 de junho último.
Conforme a bibliotecária Lélia, coordenadora daquela setorial,o equipamento vem complementar o serviço que
já é feito pelos servidores que ficam na
portaria da biblioteca.

Ela explica que, para o bom funcionamento do dispositivo, foram necessárias algumas alterações na rotina diária
da BSC-1. Em particular em dois setores: acervo e empréstimo. A rotina da
portaria, porém, não será alterada, diz a
bibliotecária, e o serviço de verificação
em bolsas, sacolas e pastas continua.

Doenças ocupacionais acometem
profissionais bibliotecários, diz pesquisa
Doenças ocupacionais matam oito
trabalhadores brasileiros por dia e esta
conta pode ser muito maior, já que não
inclui os 40 milhões de brasileiros da economia informal.
As doenças relacionadas ao estresse
e à fadiga física e mental também são
apontadas por especialistas como as que
mais afetam os trabalhadores, apesar da
subnotificação dos casos.
Os dados são de uma pesquisa realizada em 2002 pelo Laboratório de Saúde do Trabalhador da Universidade de
Brasília (UnB) a partir de dados fornecidos pelo Instituto Nacional de
Seguridade Social (INSS). O estudo
mostrou que bibliotecários e profissionais de saúde são os que mais se afastam
por causa de doenças mentais. Dessas,
55% são doenças depressivas.
“Na verdade, muitas outras profissões devem possuir um quadro relevante de afastamento por doenças mentais,
mas as duas apontadas na pesquisa têm

o diferencial de serem classes profissionais organizadas, que conseguem com
mais facilidade relacionar determinadas
doenças com o trabalho”, afirma a pesquisadora Anadergh Barbosa.
Alguns fatores de risco que predispõe à doença mental, apontados na pesquisa, são lidar com a vida e a morte
(situação vivida pelos profissionais de
saúde), lidar com o público, com dinheiro, pressão temporal, pressão da
informatização, atividades monótonas, a
sobrecarga de trabalho e a diminuição
dos salários.
Nos grandes centros urbanos, a violência e a criminalidade também podem
ser apontadas como responsáveis por
doenças traumáticas e de sofrimento
mental, ocorrendo principalmente em
bibliotecários, policiais, vigilantes e trabalhadores rurais que lutam pela posse
de terra.
Fonte: Jornal do Brasil

acervo, para evitarmos que as obras
sejam mutiladas”, afirma.
Furtos nos acervos
A bibliotecária avalia ainda que uma
outra medida necessária é a criação de
um posto de vigilância terceirizado nas
portarias das bibliotecas para garantir o
serviço de controle de saída do
patrimônio. “Julgamos isso necessário
tendo em vista que o cargo de vigilante
foi extinto pelo governo federal e, assim,
não existe mais a possibilidade de
reposição de servidores por concurso
neste cargo”, explica. Ressalta que o
serviço da portaria é ininterrupto,
funciona enquanto a biblioteca estiver
funcionando, e que requer treinamento
especializado.
Ela reitera que, mesmo com toda a
preocupação em se melhorar
continuamente para manter um bom
sistema de segurança nas bibliotecas da
UFG, seus acervos têm sido alvo de
furtos e mutilações ao longo dos anos.
“Apesar de não sabermos exatamente
o quantitativo do acervo desaparecido
e mutilado, sabemos que os fatos são
reais”, lamenta. “Eles são comprovados
por ocorrências de obras que constam
como disponíveis no catálogo informatizado, mas que não são localizadas no
acervo. E quem nos dá este retorno é o
próprio usuário”, informa.
Ela relata que há alguns anos foi
aberta uma sindicância para verificar
denúncias referentes ao patrimônio
infor macional da UFG. Uma das
denúncias se referia à venda de livros da
biblioteca em sebos da cidade.
“Na época, inclusive, a Polícia Federal
nos acompanhou em uma visita neste
tipo de comércio para averiguar as
denúncias in loco”, recorda. Agora, para
dimensionar a quantidade de obras
desaparecidas está sendo preparado um
inventário nos acervos.
A bibliotecária finaliza afirmando que
o sistema de segurança nos acervos faz
parte de uma política de atendimento ao
usuário. "Nesta política, um ponto
fundamental é o livre acesso dos usuários
aos acervos. Acreditamos que eles devem
ter o direito de circular entre as estantes
e escolher pessoalmente seu material de
estudo. Mesmo que isto dificulte o
controle do acervo".

Eventos 2005

Bolsistas de Música
Três alunos do curso de Música estão
prestando serviço na BC sob a supervisão
da bibliotecária Jacira para ajudar na seleção e classificação do material enviado pela
sala de leitura da Escola de Música. O trabalho teve início no final do mês de maio e
só termina quando todo o material tiver sido
selecionado e classficado. A iniciativa deste
trabalho é da bibliotecária Jacira e tem o
apoio da professora Adriana Fernandes, da
EMAC, que se empenhou em conseguir os
bolsistas.

Sala de informática-BSC-1
A Sala Didática de Informática da
BSC-1, que estava fechada ao público,
voltou a funcionar no dia 30 de maio, no
horário das 13 às 23 horas. À tarde o estagiário Alércio (contratado através do
CIEE) coordena a sala sob a supervisão
da gerente da BSC-1. À noite a responsável é a servidora Maria Aparecida.

Pintura da BC
Em breve a empresa Avante Serviços
Gerais Ltda. estará iniciando a obra de
recuperação da pintura externa do prédio da Biblioeca Central. Como em toda
reforma, vislumbramos alguns incômoos
em nossas rotinas, os quais devem ser relevados em em vista do benefício que a
obra trará.

Eleição para reitor na UFG
Os preparativos para a eleição do reitor e do vice-reitor da UFG para 20062009 já estão de vento em popa! A comissão eleitoral e a comissão de ética para
o pleito já foram designadas pela atual
Reitora. Também já foi definido que a
Biblioteca Central irá sediar a comissão
eleitoral. Outra notícia é que a diretora
do Sibi/UFG, Valéria Soledade, integra a
comissão de ética.

Livros antigos na web
O Bazar das Palavras, sebo que funciona exclusivamente pela web, disponibiliza
mais de 40 mil livros. Uma ferramenta
indispensável para facilitar a vida de quem

gosta de garimpar obras usadas, o Guia
de Sebos é outro destaque disponível. A
obra traz nomes, endereços, home pages
e telefones de mais de 630 locais que se
dedicam a esse tipo de comércio em praticamente todos os Estados do Brasil.

Dicionários-online

O site dicionários-online.com oferece
links para dicionários, glossários, enciclopédias, atlas, e outras obras de referência
em português na internet. Endereço: ICML 9 - 9º Congresso Mundial de
http://www.dicionarios-online.com.
Informação em Saúde e Bibliotecas
Data: 20 a 23 de setembro, 2005
Bibliotecas universitárias Local: Bahia - Salvador
Abaixo segue link do site “Bibliotecas Informações: www.icml.org
Universitárias”, um grupo discussão pela
internet ligado à Ciência da Informação/ III Encontro de Arquivos e BiblioteBiblioteconomia. Endereço: http:// cas da Administração Pública Federal
w w w. g r u p o s . c o m . b r / g r u p o s / Data: 5 a 7 de outubro de 2005
information_science.
Local: Brasília
Tema: Pelo direito do acesso a informação
Dia Mundial do Livro
Realização: Ministério do Planejamento,
O dia 23 de abril é o Dia Mundial do Orçamento e Gestão/ Coordenação de
Livro como uma homenagem aos escri- Documentação e Informação
tores Miguel de Cervantes e William
Shakespeare, que morreram nesta data em 2º Integrar - Congresso Internacio1616. Na tradição catalã, homens e mu- nal de Arquivos, Bibliotecas, Cenlheres trocavam flores e livros na data. tros de Documentação e Museus
No Brasil o site Viva Leitura cadastrou (Previsão para segunda quinzena de
todas as livrarias e editoras brasileiras pro- outubro de 2005 - São Paulo - SP)
moveram algum tipo de comemoração
para o Dia Mundial do Livro e também XVII Jornada Sul Rio-Grandense de
dos Direitos do Autor. Veja no site Biblioteconomia e Documentação
www.vivaleitura.com.br.
Data : 26, 27 e 28 de outubro de 2005
Local: Assembléia Legislativa
Domíniopublico.com
Tema: Biblioteca: a melhor informação O MEC lançou a biblioteca digital invista na Instituição
Domínio Público. Nela estão reunidas Mais informações: www.arb.org.br
mais de mil obras literárias, artísticas e científicas da cultura universal. O acervo VI Encontro Nacional de Pesquisa
está à disposição para pesquisa, estudo e em Ciência da Informação compartilhamento de informações. As ENANCIB
obras oferecidas pelo portal já são de do- Data: 30 de novembro, 2005
mínio público ou têm autorização legal Local: Universidade Federal de Santa
de divulgação e exibição por parte dos Catarina-UFSC
detentores de direitos autorais ou repre- Mais informações: www.ancib.org.br
sentantes legais. São livros, teses e dissertações, imagens, músicas, filmes,
documentários e outros. O site é http://
www.mec.gov.br/dominiopublico.

Nota de esclarecimento
Conforme consta no "Informe Sibi abril/2005, ano IX nº 02", sob o título "Livros não precisam mais de tombamento", o
Departamento de Material e Patrimônio da
UFG vem prestar o seguinte esclarecimento:
A não necessidade de tombamento por
parte do Departamento de Material e
Patrimônio (DMP) de todo material bibliográfico adquirido pela UFG, e incorporado
ao acervo da Biblioteca Central, não implica

XXI CBBD - Congresso Brasileiro
de Biblioteconomia, Documentação
e Ciência da Informação
Data: 17 a 22 de julho de 2005
Local: Curitiba- PR / Centro de Convenções de Curitiba
Tema geral: Livro, Leitura e Bibliotecas:
exercício da cidadania
Promoção: FEBAB
Realização: Associação Bibliotecária do
Paraná - ABPR
Programação e chamada para trabalhos
no site: www.febab.org.br/cbbd

em inexistência de controle sistemático e permanente pelo DMP (registro de entrada e
saída), bem como o controle contábil feito
pelo Departamento de Contabilidade e Finanças (DCF).
Esclarecemos ainda que este novo procedimento não possui qualquer ligação com
o processo de aquisição, ficando este sujeito
às conferências e registros perenes por parte
do DMP.

.

EXPEDIENTE
Boletim interno

Reitora: Profª Drª Milca Severino Pereira
Vice-Reitor: Prof. Dr. Lázaro Eurípedes
Xavier
Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação: Profª Drª Eliana Martins Lima
Diretora do Sistema de Bibliotecas: Bibliotecária Valéria Soledade de Almeida
Assessoria de Comunicação e edição:
Jornalista Rose Mendes

