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Por que há uma carência de bibliotecários no
mercado de trabalho?
“Na realidade, há carência em algumas cidades
do interior, pois a maior
concentração de profissionais deste ramo está em Porto Alegre, Rio Grande e
municípios vizinhos pela proximidade das universidades que oferecem o curso
(Ufrgs e Furg). Eu escolhi essa carreira quando era professora de escola municipal em São José do Norte e sentia a necessidade do funcionamento da biblioteca,
então optei pelo curso. Cursei Biblioteconomia na Fundação Universidade Federal do Rio Grande (Furg)”.
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Concorda com a multa aplicada na Prefeitura pelo Conselho Regional de
Biblioteconomia pela falta de bibliotecário no quadro de servidores?
“Concordo. Infelizmente esta é a única maneira de fazer respeitar as regras. O
ideal seria não multar, e sim as instituições valorizarem os profissionais dentro
das suas áreas. Dá para imaginar hospital sem médico? Escola sem professor?
Construção sem engenheiro? Então, por que biblioteca sem bibliotecário? Não
acredito que haverá falta de profissionais na área, pois essa exigência é mais um
incentivo para essa profissão”.
Já sabe do trabalho que terá na Prefeitura?
“Sim. Visitei a Biblioteca Pública na semana passada. Sei que tem muito trabalho para ser feito e num espaço curto de tempo (20 horas mensais). O desafio é
grande e, com certeza, será mais um ponto muito positivo na minha carreira.
Me formei em abril de 1999, quando já estava organizando a biblioteca da
escola onde trabalhava. Trabalhei também na Universidade de Caxias do Sul
(UCS), Faculdades Riograndenses (Fargs), Universidade do Vale do Rio dos Sinos
(Unisinos), Senai e atualmente atuo na Ulbra/Cachoeira do Sul”.
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Duas matérias veiculadas no
mesmo dia na RBS TV sobre a
nossa cidade trouxeram à tona
dois aspectos interessantes de algo
que é definido na área da saúde
pública como “transição
epidemiológica”, ou seja, a presença de doenças antigas e já superadas em alguns países e outras
novas em busca de tratamentos
para as suas curas. Dentre as
antigas, e referência de uma das
matérias jornalísticas, está a
parasitose; a nova ou mais moderna na relação com a outra é o
câncer. Até aí nada de especial, a
não ser a evidência clara de que
temos em nosso país realidades
distintas, consequência de uma
concentração desumana de renda
e de falta de acesso a bens e
serviços.

O levantamento demonstra o compromisso social da Ulbra
com a população
Voltando às reportagens, a
primeira, uma pesquisa de excelente qualidade realizada pelo
curso de Biomedicina da nossa
Ulbra, dados preliminares revelaram um quadro de que 25% das
crianças da rede escolar apresentam algum tipo de parasitose, uma
enfermidade típica do subdesenvolvimento e da falta de saneamento. Na exposição feita um dado
ainda foi mais preocupante: a
presença de um tipo de parasita
raro e presente somente em regiões de maior pobreza do mundo. A
segunda, a mobilização feita pelo
Hospital de Caridade e Beneficência (HCB) para viabilizar a implantação de um Centro Regional de
Oncologia, transformando o nosso
município em referência para o
atendimento de pacientes acometidos de câncer.
Vejo que para os dois temas
explorados existem aspectos
positivos e que devem servir para
aumentar a nossa autoestima
enquanto cachoeirenses. O levantamento feito pelos acadêmicos da
Ulbra demonstra o caráter científico e o compromisso social da
instituição com a população e
também como elemento privilegiado para o planejamento de ações
de enfrentamento desta problemática pelos gestores públicos.
Quanto ao Centro Regional de
Oncologia, o mesmo nos proporcionará uma condição diferenciada no
contexto da assistência à saúde, em
uma complexidade maior, além de
modernizar uma estrutura que foi
montada há 16 anos numa parceria entre a Prefeitura Municipal de
Cachoeira do Sul, HCB e Liga
Feminina de Combate ao Câncer.
Cobremos mais saneamento básico
e ajudemos a tornar realidade o
nosso centro de oncologia.

