INTERcoNhEcimenTo
Francisco Branco

Abrimos neste numero um novo espa~o dedicado aINTERNET enquanto via de
acesso e difusao de informa~ao pertinente para os trabalhadores sociais, docentes e
pesquisadores da area das Ciencias Sociais.
Seria porventura desnecessario real~ar as possibilidades abertas pelas redes de
computadores no uso e acesso ainforma~ao mas referimos alguns exemplos esclarececlores. Atraves da World Wide Web, uma das designa~6es tecnicas utilizadas,
pode por exemplo pesquisar a existencia de uma livro que precisa consultar na rede
de bibliotecas portuguesas, acedendo para isso apagina da PORBASE, bem como
pode verificar as obras disponfveis nessa rede sobre um determinado autor ou tema
ou entao fazer as mesmas consultas em bibliotecas estrangeiras. Pode igualmeme
encomenclar Iivros portugueses ou estrangeiros atraves das paginas das principais
cadeias de clistribui~ao livreira na Europa e nos Estados Unidos. Pode ainda aceder
a paginas existentes em todo o mundo sobre ass unto do seu interesse e especialiclade
ou acompanhar a activiclade de muitas organiza~oes em todos os pontos do planel.a.
Do mesmo modo pocle participar em grupos de discussao sobre temas especificos e
solicitar informa~oes sobre materias do seu interesse.
Revelamos-lhe agora alguns resultados de um exercfcio concreto: navegar na
Internet pesquisando informa~ao sobre RENDIMENTO MfNIMO.
1. Utilizando o motor de busca YAHOO (endere~o: http://www.yahoo.com)
digit<imos, no campo de pesquisa "basic income" 1•

As aspas sao necessarias pois de outro modo o motor de busca lista toclos os enclere~os encontraclos que
conlenham um dos tcrrnos cla nossa pesquisa.
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2. Face alista referenciada explonimos um endere9o associado aUniversidade Cat6lica de Louvaina na Belgica 2 (http://www.econ.ucl.ac.be/ETES/BIEN/
/bien.html) e descobrimos a existencia da rede europeia BIEN- Basic Income
European Network, que agrupa os defensores da ideia de um Rendimento
Mfnimo Universal e que para a!em de um importante conjunto de infomw96es
permanentes e actualizadas periodicamente sobre a actividade da rede, edita
electronicamente o Newsletter of the Basic Income European Network, ja na sua
edi9ao 11. 0 28.
3. Gravamos a edi9ao 11. 0 28 do Newsletter, que imprimimos mais tarde
(correspondente a 15 paginas A4 ), e que nos da conta entre outros assuntos do
proximo congresso da rede, dos debates travados em diferentes pafses do mundo
em torno da ideia de um Rendimento Mfnimo Universal e de variadas publica96es cledicadas ao tema.
4. Pesquisamos de novo com recurso ao motor cle busca YAHOO, agora
sobre "Revenue Minimum d'lnsertion" e "RMJ".
5. Face a lista referenciada exploramos entao o endere9o da associa9ao
francesa InterSocial (http://www. intersocial.org/exclus/fi nances/rmi/rmi .htm),
organiza9ao que conta entre as suas actividades a disponibiliza9ao de um servi9o
de infonna9ao, via Internet, sobre a exclusao, precaridades e minorias o qual
integra uma pagina sobre o Rendimento Mfnimo de Inser9ao. Encontramos af de
uma forma simples e didactica, na 6ptica dos cidadaos beneficiarios, toda a
informa9ao sobre o programa frances de rendimento mfnimo e sobre actividades
de inser9ao social
6. Desta vez utilizamos como palavras chave "Renda Mfnima".
7. Exploramos a pagina do senador Eduardo Suplicy no Senado Brasileiro
(http://www.senado.gov.br/web/senador!esuplicy/props/pgrmpg l.htm) a qual
fornece notas detalhadas sobre as iniciativas e projectos de renda mfnima no
Brasil bem como uma informa9ao de ordem geral e internacional de grande interesse.

Amedida que nos familiarizamos com a Internet vamos percebendo a estrutura dos endere~os. Estes,
no endere~o da p<lgina principal, normalmente terminam, coma excep~ao dos endere~os dos EUA, comas iniciais do pais, nu casu be. Pur outro !ado ac signi fiea em geral que estamos face a uma estrutura academica.
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7. Pesquisamos de novo utilizando agora a palavra chave "workfare"

3.

8. Visitamos a organiza9ao que acompanha o desenvolvimento destes programas no Canada, a WorkfareWatch (http://worldchat.com/public/tab/wrkfrw/
/wrkwtch.htm). A partir desta pagina acedemos a uma actualizada informa9ao
sobre a monitoriza9ao e relato destes programas bem como as tomadas de posi9ao sobre esta medida e uma vasta informa9ao bibliografica.
9. Ultima proposta. Fa9a uma pesquisa na FNAC-Fran9a (http://www.fnacdirect.fr) ou na Livraria Arco-Iris (http://www.liv-arcoiris.pt) das obras disponfveis sobre Rendimento Mfnimo e Inser9ao.
Agora ea sua vez de navegar. Boa viagem !
Endere~os

uteis:

YAHOO- http://www.yahoo.com 4
SAPO (pesquisador para Portugal) - http://www.sapo.pt/
PORBASE - http://www.biblioteca-nacional.pt/bn/porbase/porbase.html
Envie-nos por favor as suas sugestoes e comentarios.
Francisco Branco

(fnbranco@mail.telepac.pt)

3
Expressao utilizada na America do Norte para designar genericamente programas de assistencia social
que requerem coma contrapartida dos beneficiarios a prestac;ao de trabalho.
4
Nalguns casos pode ser tltil aceder primeiro apagina do pais coma qual se relaciona mais directamente
a sua pesquisa.
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