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50 anos de Atuação do CRB-2 & Seminário de Gestão 

 

 No dia 19 de agosto foi realizado evento em alusão para celebrar os 50 

anos de fundação e atuação do CRB-2 nos fizemos o I SEMINÁRIO DE 

GESTÃO DO CRB-2, para nós um momento que serviu de interação com 

nossos filiados.  

 

Apresentamos a diretoria, as comissões de trabalho, nossa rotina 

administrativa, o que vem sendo feito, o que pensamos para o restante dessa 

gestão de ações e atividades e também respondemos a perguntas e colhemos 

todas as sugestões que foram muito bem vindas e tentaremos com que sejam 

instrumentalizadas até o fim da gestão. 

 

Na oportunidade foi realizado o lançamento do livro de poesias 

Bibliocantos, do autor Alfredo-Garcia Bragança. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18/05/2016 - III Seminário de Gestão da Informação e do Conhecimento da 
Rialide-BR; 
 
18/05/2016 - Lançamento da 4.ª edição da pesquisa Retratos da Leitura no 
Brasil 
 
30/05/2016 - Conversando sobre "Biblioteca da diversidade" 
 

Eventos em Biblioteconomia 

Período: Maio-Agosto 2016 

Instituições visitadas: 68 
Constatação: 15 

Infrações: 28 
Julgamentos: 23  

Bibliotecários Contratados após fiscalização: 9 
 



 

 

19/07/2016 a 21/07/2016 - 3º INTEGRAR – Congresso Internacional de 
Arquivos, Bibliotecas, Centros de Documentação e Museus 
 
03/08/2016 a 05/08/2016 - VI SEMINÁRIO EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO 
(SECIN) 
 
15 a 21/10/2016 – Seminário Nacional de Bibliotecas Universitárias 
 
Fonte: http://www.cfb.org.br  

 

 

 

 

CRB-2 participa de mesa de abertura do 2º Seminário Paraense de 
Documentação e Informação Jurídica  

 

CRB-2 participou da mesa de abertura do 2o Seminário Paraense de 

Documentação e Informação Jurídica realizado no dia 26 de agosto de 2016, 

que teve como tema: “Diálogos entre Ciência da Informação e Direito: um olhar 

interdisciplinar sobre a importância da organização de ementas 

jurisprudenciais”, que teve como segmento principal a palestra do Prof. Dr. 

José Augusto Guimarães “ASPECTOS METODOLÓGICOS PARA A 

ELABORAÇÃO DE EMENTAS JURISPRUDENCIAIS”; evento realizado no 

auditório do Tribunal Regional do Trabalho 8a Região. 

Evento que contou com o lançamento do mais novo livro do Prof. Dr. 

Lucivaldo Vasconcelos Barros, “TEORIA E PRÁTICA DA PESQUISA EM 

JURISPRUDÊNCIA: DA PROCURA E USO DA INFORMAÇÃO PARA 

SUSTENTAR TESES E ESTUDOS JURÍDICOS”. 

O conselheiro Edvaldo Wellington representou o CRB-2 compondo a 

mesa de abertura do evento. 
 

Programação celebra Portugal na capital paraense em junho 

VISITA - Professora catedrática de Coimbra faz série de palestras abertas 

ao público 

Biblio News 

http://www.cfb.org.br/


 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Por: VILMA REIS - Especial para O Liberal 

 No dia 10 de junho - Dia de Camões, de Portugal e das Comunidades, 

comemorado no mundo inteiro, Belém vai receber a visita da professora da 

Universidade de Coimbra, Maria José Azevedo Santos, que ficará na cidade 

por uma semana, participando de vários eventos abertos ao público. A 

portuguesa já dirigiu o Arquivo da Universidade de Coimbra - a única mulher a 

ocupar o cargo desde a fundação do arquivo.  

Ela criou o projeto “Digitalizar para divulgar e preservar o conhecimento” 

e, mais recentemente, a professora trabalhou no estudo diplomático e 

paleográfico do Manuscrito da Terceira Parte do Segredo de Fátima - que é 

propriedade do Vaticano, sendo a primeira mulher leiga a entrar em contato 

direto com o documento, com prévia autorização do Papa Francisco. 

Em Belém serão três os temas que Maria José vai abordar, 

gratuitamente, no Centro Cultural do Carmo. Na palestra “O Tabelião e o poder 

da escrita” contará a história do tabelionato, como fontes de pesquisas 

históricas que auxiliam no conhecimento das práticas humanas. “O começo da 

trajetória do tabelião remete-nos à antiguidade e, sofrendo as devidas 

alterações, permanece até os dias de hoje.  

O tabelionato surgiu paralelamente ao desenvolvimento da escrita”, 

explica a investigadora. Outro tema será a participação dos paraenses na 

Universidade de Coimbra, que continua a conquistar novos estudantes. É 

comum ver referências dos brasileiros que frequentaram a universidade ao 

longo do tempo, mas poucos sabem que, estudante em Coimbra, o acaraense  



 

 

Filippe Alberto Patroni Martins Maciel Parente, em 6 de janeiro de 1821, 

se tornou o primeiro paraense a imprimir um jornal, a Gazeta do Pará, que 

circulou em Lisboa. “No Programação celebra Portugal na capital paraense em 

junho VISITA Professora catedrática de Coimbra faz série de palestras abertas 

ao público ano seguinte ele comprou uma gráfica na capital portuguesa, a 

transportou para Belém e a 22 de maio de 1822, colocou nas ruas da cidade o 

primeiro jornal rigorosamente paraense, com o exato título de O Paraense”, 

conta Maria José.  

Além de Felipe Patroni, outros paraenses sentaram nos bancos 

centenários e serão histórias como estas que Maria José pretende contar na 

Conferência “Belém 400 anos, faz em 2016, uma ponte de papel - a partir do 

Arquivo da Universidade de Coimbra”. 

No workshop “Da Escrita e da Sua Circunstância”, a professora vai 

mostrar a construção de um livro: desde a forma e materiais usados, histórias 

com cerca de 500 anos, formas da escrita e da sua circunstância; desde o 

material suporte até à cobertura da encadernação. 

O workshop abordará, ainda, as principais transformações do livro num 

horizonte temporal que inclui a reprodução manuscrita na Antiguidade e na 

Idade Média, à reprodução impressa a partir do século XV e a atual reprodução 

e distribuição digital através das redes de computadores. 

Para melhor perceber a estreita ligação que une os livros e a culinária, 

Maria José propõe uma viagem ao passado, com uma intervenção centrada na 

cozinha da idade média aos tempos modernos, durante sua palestra “História e 

Gastronomia, um banquete de palavras”. Após a palestra, será servido um 

jantar regado pela interessante história da alimentação, as culturas e 

sociedades envolvidas. Será construída uma ceia medieval, para a qual a 

organização promete seguir as receitas da época.  

“Serão servidos pratos medievais, a Galinha Albardada, uma receita do 

Livro da Infanta Dona Maria: com a galinha cozida e partida, passava-se os 

bocados por ovos frescos bem batidos e fritava-se tudo na manteiga, ao final 

passava-se tudo por açúcar e canela, um típico prato agridoce, tão ao gosto do 

homem europeu do século XVI”, revela Maria José. O jantar acontecerá no 

restaurante Bistrô do Bispo, em 16 de junho, e o restaurateur Alexandre Amaral 

promete fechar a noite com doces inéditos em terras paraenses: Lágrimas de 

Inês de Castro, Beijos de Freiras e ainda as Nevadas de Penacova. Em 2009, 

a professora esteve no Brasil para um Curso de Paleografia e falou sobre 

Belém e o seu retorno. “A cidade de Belém é em tudo especial: surpreende 

pelos contrastes sociais, climáticos, culturais, focados numa natureza, de terra, 

de ar e de água que nos arrebatam. Belém é o céu e a água! À medida que os 

dias iam passando o diálogo com aquelas gentes fantásticas, desde os 



 

 

vendedores de água de coco aos músicos, dos colegas arquivistas aos 

fotógrafos, ou da fantástica Comunidade Luso-brasileira no Pará, ia-me 

revelando o privilégio de estar naquela terra de muitas sensações, que se 

insculpiram na minha memória para sempre. 

Belém me trouxe uma grande mudança de vida: ter saudades dela em 

Coimbra e na minha terra ter saudades do Pará. Estou de volta a Belém, 

graças a Deus. E a magia do açaí permanece - esse fruto maravilhoso, a que 

como tantos outros não resisti, em todas as suas nuances.  

SINBIESP – Pleito Eleitoral 

 No dia 23 de junho próximo, estaremos realizando nossa assembleia 

anual, que tratará da discussão e aprovação da pauta de reivindicações das 

categorias representadas - profissionais da informação (arquivistas, técnicos de 

arquivo, bibliotecários, documentalistas, técnicos de documentação, 

museólogos, historiadores, auxiliares de biblioteca e centros de documentação) 

- a ser negociada junto aos nossos empregadores, sejam estes do setor 

público, privado ou de qualquer segmento do mercado de trabalho. A sugestão 

de pauta de reivindicações da(s) categoria(s) estará disponível no site 

"www.sinbiesp.org.br" a partir de 1º de junho. 

É importante frisar que as categorias profissionais dos arquivistas, 

técnicos de arquivo, bibliotecários, documentalistas, técnicos de documentação 

e museólogos são diferenciadas, pois estão regulamentadas em lei. 

Neste ano, a assembleia já estará sendo realizada pelo SINAInfo, o que 

significa que as negociações salariais se darão com entidades patronais em 

nível nacional.  É de suma importância sua participação, com sugestões de 

reinvindicações considerando as necessidades regionais, como também para o 

novo estatuto, cuja minuta estará no site a partir de 1º de junho, para discussão 

e aprovação na mesma assembleia. 

O processo de transformação do SINBIESP em SINAInfo depende da 

ratificação dos profissionais de todo o país e aprovação dos seus Estatutos 

nessa assembleia, que também irá regulamentar a eleição da primeira 

Diretoria, a ser realizada em dezembro. Após essa AGE e as negociações da 

CCT e Dissidio - 2016/2017, estaremos divulgando a regulamentação para o 

pleito eleitoral do SINAInfo. 

Contamos com a sua prestigiosa colaboração, no sentido de compactuar 

e difundir essa ideia e vir participar da nossa assembleia ou, na 

impossibilidade, de ao menos nos enviar a procuração anexa,  de modo a 

atendermos o quórum legal. 



 

 

SinBiesp/SINAInfo –  SINDICATO NACIONAL DOS BIBLIOTECÁRIOS, 

CIENTISTAS DA INFORMAÇÃO, HISTORIADORES, 

MUSEÓLOGOS, DOCUMENTALISTAS, ARQUIVISTAS, AUXILIARES 

DE BIBLIOTECA E DE CENTROS DE DOCUMENTAÇÃO. 

 Av. Nove de Julho, 40 - 6º andar – Conj 6-F – CEP 01312-000 – CNPJ 

nº 53.253.605/0001-50 

Fones: (11) 3242.0911 – 32371080 – www.sinbiesp.org.br – 

sinbiesp@sinbiesp.org.br 

Convocação para Assembleia do Sindicato de Bibliotecários 

 

 O Sindicato de Bibliotecários dos Estados Pará, Amapá e Tocantins-

SINBIB, convoca a Classe Bibliotecária para participar da Assembleia que será 

realizada dia 23/06/2016 às 15h no auditório do Museu Paraense Emílio 

Goeldi, localizado na Av. Magalhães Barata esquina com a Av. Alcindo Cacela. 

PAUTA: O Sindicato Hoje!  

Lembre-se, O SINDICATO É VOCÊ. PARTICIPE! 

mailto:sinbiesp@sinbiesp.org.br


 

 

Compartilhe com os colegas, divulgue para o maior número de profissionais 

que possa ser chamado para participar. 

Bibliotecas têm até 8 de agosto para realizarem cadastro digital 

Bibliotecas públicas, comunitárias e pontos de leitura têm até o dia 8 de 

agosto para cadastrarem suas unidades na plataforma digital. A meta é 

cadastrar e atualizar cerca de seis mil bibliotecas e, até o momento, pelo 

menos 444 unidades se inscreveram na plataforma digital. 

O cadastramento é simples e gratuito e tem como objetivo mapear todas 

as bibliotecas existentes no País. O coordenador-geral de Leitura do MinC, 

José Roberto da Silva, destaca a relevância do cadastramento para o cidadão 

ter acesso a informações que desejar. "O processo é necessário porque é a 

plataforma digital que concentra informações da existência das bibliotecas 

públicas nos territórios", disse. 

O MinC quer aproveitar a temática dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos 

e incentivar o cadastramento ou recadastramento dessas unidades. Quem 

optar por isso até a nova data ganhará um kit composto por uma coleção de 

DVDs sobre a memória do esporte olímpico e uma cartilha de orientação sobre 

práticas que poderão desenvolver no período dos Jogos. 

A coleção de DVDs é resultado do projeto Memória do Esporte Olímpico 

Brasileiro, que vem sendo desenvolvido desde 2011 e, hoje, conta com 40 

documentários. Neste acervo, há vídeos de desportistas brasileiros, como a 

nadadora Maria Lenk, o jogador de tênis Claudio Kano, a jogadora de vôlei Ana 

Moser e o cavaleiro Rodrigo Pessoa. Eles têm o intuito de promover o resgate 

da trajetória do esporte nacional e das histórias que possam inspirar as 

gerações futuras. 

O projeto é realizado pelo Instituto de Políticas Relacionais e é 

patrocinado pela Petrobras, ESPN Brasil e Ebrasil Energia, com apoio do 

Ministério da Cultura e da Cinemateca Brasileira.   

Fonte: Portal Brasil, com informações do Ministério da Cultura 

Nota - Concurso da prefeitura de Santa Rita do Tocantins – TO 

O CRB-2 vem informar a todos que, no que tange ao EDITAL N° 

001/2016 – MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO TOCANTINS-TO / COPESE, que 

rege o CONCURSO PÚBLICO PARA QUADRO GERAL, SAÚDE, EDUCAÇÃO 

E ASSISTÊNCIA SOCIAL 2016, desde o seu lançamento, a Delegada do CRB-

2 em Tocantins, Emanuele Pimentel, comunicou as ilegalidades identificadas 

pela mesma, ao Plenário deste Conselho. Deste modo, o CRB-2 já entrou em 



 

 

contato com a referida prefeitura e está trabalhando para que o Edital seja 

retificado o mais breve possível. 

CRB-2 autua e multa escolas estaduais no Pará 

      No dia 08 de julho de 2016, o Plenário do CRB-2, julgou durante toda a 

tarde, 10 Escolas da Rede Publica Estadual de Ensino do Pará. Esses 

julgamentos são consequências das dezenas de autuações feitas pelo CRB-2 

em escolas estaduais desde o inicio de 2016. Como parte dos procedimentos, 

as instituições autuadas possuem 15 dias para apresentarem defesa e 

sanarem as pendências que originaram a autuação, após esse prazo, caso as 

pendências continuem, é aberto processo administrativo e agendada a data de 

oitiva e julgamento para os meses seguintes. Nos julgamentos desta sexta-

feira, foram aplicadas penalidades de multas em todas as 10 escolas julgadas. 

As escolas multadas e a SEDUC, serão notificadas formalmente via oficio nas 

próximas semanas.    

      Desde 2015, O CRB.2, tem buscando dialogar com o poder publico no 

Pará, para garantir a abertura de concursos públicos com vagas para 

Bibliotecários, a fim de diminuir o déficit de profissionais existente nas Escolas 

Públicas das diversas esferas de governo. 

 

 

  


