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Em Belém, o evento em alusão ao Dia do Bibliotecário
foi comemorado em grande estilo, com três dias de
programação: mini-curso, palestra e passeio (Guará
Park), o evento contou com a adesão de muitos
profissionais e estudantes.
A professora da Universidade do Estado de Santa
Catarina, Daniela Spudeit, participou do evento do Dia
do Bibliotecário em Belém ministrando a palestra
Empreendedorismo na Biblioteconomia: soluções para o
bibliotecário em tempos de crise, no qual foi abordado
sobre as novas formas de atuação do bibliotecário nesse
segmento profissional.
O bibliotecário do INPA em Manaus, Jorge Luiz Cativo
Alaúzo, ministrou o mini-curso intitulado Planejamento,
implementação e gestão de Repositórios Digitais
utilizando DSpace.

Em

Macapá-AP,

comemoração

ao

Bibliotecário,
anualmente

em
Dia

do

celebrado
no

dia

12

de

março. O CRB-2 promoveu em
dois dias o curso : TEORIA E
PRÁTICA DA PESQUISA DE
INFORMAÇÃO EM CONTEXTO
ESPECIALIZADO,

ministrado

pelo Professor Dr. Lucivaldo
Vasconcelos
Doutorado

Barros,
em

Informação pela

Ciência

Pósda

Faculdade

de Letras da Universidade do Porto (Portugal), na área "Informação e Comunicação em
Plataformas Digitais" e Doutor e mestre em Desenvolvimento Sustentável pela UnB. O
objetivo foi oferecer capacitação e atualização em pesquisa de informação para os
profissionais bibliotecários do Amapá. No final do Curso o CRB-2 organizou um jantar para
os bibliotecários do Amapá em parceria com a Churrascaria Steak Express Grill. Na
Ocasião foi possível estimular a união da classe local e trocar contatos e experiências
profissionais, algo totalmente gratificante.

TOCANTINS
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de

Biblioteconomia
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em
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parceria
Central
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com
da

a

UFT

Câmpus de Palmas. O ciclo de palestras abordou temas como "Biblioteca para
todos: a inclusão e a acessibilidade como premissas", com Carla Simone da Silveira
Mauch (ONG Mais Diferença - SP); "Bibliotecas e bibliotecários acessíveis", com a
professora Salete Cecília de Souza, da Unisul (SC); e "A importância da aquisição da
Língua Portuguesa no processo de socialização dos haitianos no Brasil: um estudo
de caso", com a professora Débora Regina Ouriques, da Faculdade de Palhoça
(FMP). Segundo o diretor do Sistema de Bibliotecas da UFT (Sisbib/UFT), Edson
Oliveira, já está em processo de implantação o Setor de Acessibilidade Informacional
(SAI), e que será realizado em parceria com o Programa de Acessibilidade e
Educação Inclusiva (Paei/UFT), por meio da Diretoria homônima. "O Sistema vai
prestar serviços informacionais para atender às demandas de acesso à informação e
aos recursos de tecnologias assistivas da comunidade acadêmica com necessidades
educativas especiais".

TOCANTINS

Entre as palestras pela manhã e as oficinas da tardes, aconteceu
durante o almoço no Restaurante Dom Vergílio, uma reunião
comemorativa alusiva ao Dia do Bibliotecário.

Confira: http://ww2.uft.edu.br/index.php/ultimas-noticias/18187-evento-bibliotecarios

Período: Janeiro-junho 2017
Instituições visitadas: 65
Constatação: 18
Infrações: 22
Julgamentos: 21
Bibliotecários Contratados após fiscalização: 7

A
8ª Edição
do
Maior
Evento
Brasileiro
sobre
Gerenciamento de Documentos, Informações, Processos de
Negócios e Digital Business (10 e11/08/2017 São Paulo)

BIBLIOTECÁRIOS DO CRB-2, TERÃO DESCONTOS NA INSCRIÇÃO!
O Congresso INFORMATIONSHOW ao longo dos últimos oito anos consolidou-se
como o Maior Evento da America Latina sobre o tema Gerenciamento de Informações,
Documentos e Digital Business. Alem de referência no tema, ele se tornou importante
no ponto de encontro anual da comunidade de profissionais da Informação para
atualização de conhecimentos, troca de experiências e Networking.
Aproveitem! Inscrições: https://www.sympla.com.br/congresso-informationshow-sp2017__115951?d=CRB2
Site: http://informationshow.com.br/2017/

Biblio News
FORUM DOS PRESIDENTES E ASSEMBLÉIA DO SISTEMA
CFB/CRB
No dia 31 de março de 2017 o Presidente do CRB-2, Senhor Anderson
Tavares, esteve participando do 2º Fórum dos Presidentes e a Assembléia
Geral do Sistema CFB/CRB, em Brasília-DF. Na oportunidade foram
tratados diversos assuntos sobre o Técnico em Biblioteconomia; Termo de
Cooperação Técnica com o Ministério Público, Projetos em tramitação no
Congresso Nacional, como o PL 5808/2013 que busca garantir recursos para
atualização de acervos de bibliotecas e o PLC 6038/2013 que busca
regulamentar a profissão de Técnico em Biblioteconomia; Campanha de
Conciliação; Formação de grupo de trabalho para modus operandi da
fiscalização; gestão e funcionamento do Sistema CFB/CRB; Eleição dos
Regionais; Regimento Interno do Sistema CFB/CRB; Fortalecimento das
fiscalizações e outros assuntos. As reuniões se encerraram no dia 03 de abril
de 2017 as 18hs.

Confira em:
http://www.crb2.org.br/forum-dos-presidentes-e-assembl-ia-do-sistemacfb-.html

XXI FEIRA PAN-AMAZÔNICA DO LIVRO
Do dia 26 de maio a 4 de junho, aconteceu a XXI Feira Pan-Amazônica do
Livro, o 3º maior evento do setor livreiro do Brasil que trouxe a Poesia como país
convidado. O CRB-2, esteve no estande de nº 03, próximo a entrada principal pela
Dr. Freitas. O CRB-2 promoveu a classe e divulgou leis da área, tendo como foco a
divulgação da Lei Federal 12.244/2010. Foram distribuídos 10.000 folders sobre
biblioteca escolar durante o período da feira, que foi também uma excelente
oportunidade de interação com a sociedade, buscando saber suas necessidades
concernente ao uso de livros e sobre a atuação dos Bibliotecários, além de mostrar
as atribuições do CRB-2 e o nosso trabalho. Varios escritores estiveram em nosso
stand, sendo que os Escritores Alfredo Garcia e Gleice Gárcia estiveram em dois
momentos Autografando seus livros em nosso espaço. A Feira do Livro é mais do que
um espaço de comercialização e negócios. Tem o papel de formar leitores e
transformar a realidade social de crianças e jovens para quem a leitura ainda é uma
realidade distante.

Encontro de Sistemas Estaduais de Bibliotecas Públicas e Programa Território
Leitor
O encontro dos Sistemas Estaduais de Bibliotecas Públicas da Região Norte, ocorreu em em
Belém (PA), durante a XXI Feira Pan-amazônica do Livro. O Diretor do Departamento de Livro,
Leitura, Literatura e Bibliotecas do Ministério da Cultura, Cristian Brayner, e a Coordenada do
Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas - CGNBP, Adelaide Corte, estiveram conduzindo o
evento, que teve discussões de como reaproximar os sistemas estaduais junto ao Ministério da
Cultura e também debater formas de aumentar o incentivo à leitura nos sete estados que
compõem a Região Norte: Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. Por
tudo que o CRB-2 tem observado, podemos dizer que o Sistemas Estadual de Bibliotecas Públicas
do Pará é o mais bem estruturado, com maior amplitude de ações concretas e com a melhor
gestão dentro da Região Norte. Um dos resultados da primeira reunião técnica do programa
Território Leitor, promovido pelo Ministério da Cultura (MinC) também durante a XXI Feira PanAmazônica do Livro, foi a deliberação por dois editais nacionais, um para fomentar a leitura na
Amazônia e outro para abrir bibliotecas comunitárias em toda a região Norte. O CRB-2,
Integrantes dos Sistemas Estaduais de Bibliotecas e o diretor do Departamento de Livro, Leitura,
Literatura e Bibliotecas (DLLLB) do MinC, Cristian Brayner, puderam se reunir e discutir a
realidade desses espaços e apresentar propostas de melhorias dentro de um contexto econômico e
cultural. O edital do Proler, no valor de R$ 200 mil, será usado no apoio a espaços e na formação
de agentes de leitura na Amazônia. O Território Leitor também propôs um termo de acordo entre
os sistemas estaduais de bibliotecas e o ministério, para fortalecer a rede. O MinC é responsável
pelo sistema nacional de bibliotecas publicas, que congrega mais de seis mil bibliotecas em todo o
território nacional.

Confira: http://www.agenciapara.com.br/Noticia/147978/minc-anuncia-editais-parafomentar-a-abertura-de-espacos-de-leitura-na-amazonia
E em:
http://www.cultura.gov.br/noticias-destaques//asset_publisher/OiKX3xlR9iTn/content/minc-realiza-encontro-de-sistemas-estaduais-debibliotecas-publicas/10883?redirect=http%3A%2F%2Fwww.cultura.gov.br%2Fnoticiasestaques%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_OiKX3xlR9iTn%26p_p_lifecycle%3D0%26p_
p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn1%26p_p_col_pos%3D2%26p_p_col_count%3D4

CRB 2 INAUGURA NOVA SEDE
O CRB-2 inaugurou sua nova sede na tarde do dia 30 de junho de 2017. A
cerimônia contou com a presença da Diretoria do Conselho Federal de
Biblioteconomia, docentes da FABIB-UFPA, e profissionais e amigos que foram
prestigiar o evento. A nova sede fica na Rua Senador Manoel Barata, 718;
Edifício Infante de Sagres, sala 902. (Entre Trav. Primeiro de Março e Avenida
Presidente Vargas). Comércio / Belém-PA. A Nova Sede é mais moderna, possui
uma ampla recepção, salas para as comissões, diretoria e gerente, além de um
Plenário que foi inaugurado com uma Reunião que contou com a participação de
toda a Diretoria do CFB.

Confira mais em: http://www.crb2.org.br/nova-sede_1.html

MANIFESTO CONTRA O FECHAMENTO DAS BIBLIOTECAS PARQUES E
DEMAIS BIBLIOTECAS PÚBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
O Conselho Federal de Biblioteconomia (CFB), a Federação Brasileira de
Associações de Bibliotecários, Cientistas da Informação e Instituições (FEBAB), a
Associação Brasileira de Profissionais da Informação (ABRAINFO), a Associação
Brasileira de Educação em Ciência da Informação (ABECIN), a Associação Nacional de
Pesquisa e Pós-Graduação em Ciência da Informação (ANCIB) e o Sindicato dos
Bibliotecários do Estado do Paraná (SINDIB-PR) vêm, por meio deste Manifesto,
ressaltar a importância das Bibliotecas Públicas como equipamentos culturais e
informacionais a serviço da população brasileira, em razão dos serviços que prestam à
democratização da cultura, da educação, da leitura, da informação e da cidadania. POR
ISSO SÃO EQUIPAMENTOS CULTURAIS QUE NECESSITAM DE APOIO E
INVESTIMENTOS PARA NÃO SUCUMBIREM.
A rede de Bibliotecas Parques do Estado do Rio de Janeiro, implantada no Brasil
em 2010, com a inauguração da Biblioteca Parque de Manguinhos, materializa o
conceito moderno de que a biblioteca não deve ser apenas um espaço silencioso de
leitura, mas um ambiente que no plano operacional não se diferencia dos centros
culturais e informacionais.
Concebidas para atuar como uma rede de serviços e convivências de culturas,
com amplas condições em termos de acessibilidade e de oportunidades de troca de
conhecimentos, informações e de experiências humanas, as Bibliotecas Parques
oferecem salas para reuniões, estudo e leitura, espaço infantil e jardim de leitura, onde
os seus usuários podem acessar livremente as estantes de livros e a Internet, assistir
filmes, ouvir músicas, participar de atividades culturais diversas, ou solicitar o
empréstimo de DVDs e livros, entre os muitos exemplares disponíveis em seu acervo
(mais de 31mil exemplares só na Biblioteca de Manguinhos).
Estrategicamente localizadas em áreas de risco, essas bibliotecas públicas
multifuncionais têm contribuído significativamente para a diminuição da violência,
tendo rapidamente se transformado em espaços de práticas socioculturais positivas e
edificantes para as pessoas que moram nas comunidades por elas atendidas. POR ISSO
CUMPREM UMA FUNÇÃO IMPORTANTE NA CONSTRUÇÃO DO CIDADÃO CRÍTICO E
CONSCIENTE DE SEU PAPEL CRIADOR NA SOCIEDADE.
As Bibliotecas Parques do Rio de Janeiro são um dos poucos exemplos de política
pública de sucesso e repercussão positiva junto à sociedade, pois os serviços que a ela
prestam justificam cada centavo pago pelo contribuinte, mas a continuidade das suas
atividades está seriamente ameaçada. Isto porque, como os jornais e as redes sociais
vinham informando, o fechamento das suas portas estava entre as medidas que o
Governo do Estado do Rio de Janeiro pretendia adotar para reduzir gastos e estancar a
sangria dos cofres públicos.
Conselho Federal de Biblioteconomia, Endereço: SRTVN Ed. Brasília Rádio
Center Salas 1079/2079 – Tel: (061) 3328-2896 / 3328-2080 – Fax: (061) 3328-2894
CEP: 70719-900 – Brasília – DF E-mail:cfb@cfb.org.br - Home-page: www.cfb.org.br
As últimas informações noticiadas nos dão conta de uma realidade ainda mais
danosa à cultura, à educação, ao conhecimento, à informação e à leitura em nosso
País: além das Bibliotecas Parques, o Governo do Estado do Rio de Janeiro já começou

a fechar outras bibliotecas públicas. A QUASE CENTENÁRIA BIBLIOTECA PÚBLICA DE
NITERÓI E SEUS GRUPOS DE USUÁRIOS SÃO AS PRIMEIRAS VÍTIMAS.
Nesse contexto, como ficam as esperanças e os projetos de ascensão social e de
uma vida mais digna dos grupos de usuários que integram as comunidades atendidas
por essas Bibliotecas, por intermédio da cultura, da educação, do conhecimento, da
informação, do livro e da leitura? O que acontecerá como os profissionais de todas as
áreas da cultura e da educação que trabalham nessas Bibliotecas, que direta e
indiretamente dependem dos seus empregos para sustentarem suas famílias?
Ainda que a história nos ensine que em nosso País é prática recorrente os
governantes tratarem com desídia o atendimento aos interesses e necessidades da
população brasileira, ensinamento sugestivo de que tanto as esperanças e projetos dos
grupos de usuários das Bibliotecas Parques e Públicas, quanto às condições de vivência
e sobrevivência dos seus empregados podem ser desconsiderados, não podemos ficar só
assistindo essas afrontas à cidadania.
Ante o exposto, as entidades que representam a categoria profissional dos
Bibliotecários no Brasil – CFB, FEBAB, ABRAINFO, ABECIN, ANCIB e SINDIB-PR – vêm
oficializar os seus desacordos com o fechamento das Bibliotecas Parques e Bibliotecas
Públicas do Estado do Rio de Janeiro, na expectativa de que as medidas tomadas sejam
anuladas e as medidas que estão em processo sejam suspensas, a fim de que os efeitos
danosos desses passivos de cultura e de educação não sejam cobrados das futuras
gerações de brasileiros.
Brasília, 21 de dezembro de 2016.
Atenciosamente,
Prof. Dr. Raimundo Martins de Lima
Presidente do CFB - CRB-11/039

DIA DO LEITOR
O Dia do Leitor é comemorado anualmente em 7 de janeiro. Esta é uma
data dedicada às pessoas que são apaixonadas pela literatura, ou seja, que amam
livros!
Ninguém nasce sendo um leitor. O interesse pela literatura é algo que se
desenvolve no ser humano através dos anos, a partir de influências positivas
relacionadas ao ato de ler.
O hábito da leitura é importante para exercitar as capacidades de
comunicação, interpretação e de cognição das pessoas.
A literatura ainda é celebrada no Brasil em outras datas ao longo do ano,
como o Dia da Literatura Brasileira, comemorada anualmente em 1 de maio; e o
Dia Nacional do Livro, em 29 de outubro.
Origem do Dia do Leitor - O Dia do Leitor foi criado em homenagem a
fundação do jornal cearense “O Povo”, criado em 7 de janeiro de 1928, pelo poeta
e jornalista Demócrito Rocha.
Neste jornal, que ficou conhecido por combater a corrupção e divulgar fatos
políticos, existia um suplemento chamado “Maracajá” que se tornou um espaço
de divulgação do movimento modernista literário cearense na época.
As obras de Demócrito Rocha são de grande importância para a cultural
regional. O autor pertenceu à Academia Cearense de Letras, enquanto era vivo.
Fonte: https://www.calendarr.com/brasil/dia-do-leitor/

COMISSÃO DE JUSTIÇA DO SENADO APROVA CRIAÇÃO DE POLÍTICA
NACIONAL DE BIBLIOTECAS

O Brasil poderá contar em breve com uma Política Nacional de Bibliotecas. É o que
estabelece o Projeto de Lei do Senado (PLS) 28/2015, de autoria do senador Cristovam Buarque
(PPS-DF), que foi aprovado no dia 24 de maio de 2017 pela Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania (CCJ). A proposta segue agora para a Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) e
receberá votação final na Comissão de Educação, Cultura e Esporte (CE). Entre as diretrizes da
nova política estão a igualdade de acesso à biblioteca; a especificidade de serviços e materiais à
disposição de usuários em atenção especial; a elevada qualidade das coleções, produtos e serviços;
a vedação da censura.
Confira
em:
http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2017/05/24/comissao-de-justicaaprova-criacao-de-politica-nacional-de-bibliotecas

CAS aprova regulamentação da
biblioteconomia

profissão

de técnico

em

O PLC 15/2017 estabelece que, para exercer as atividades de técnico em
biblioteconomia, o profissional deverá ter diploma de nível médio expedido no Brasil por
escolas oficiais ou reconhecidas; ou expedido por escola estrangeira, revalidado no
Brasil. Atualmente, apenas aqueles que possuem curso superior na área têm sua
atividade regulamentada.
O autor da proposta, deputado Jose Stédile (PSB-RS), explica que a iniciativa vem
somar-se aos esforços políticos do governo federal para viabilizar a implantação de, no
mínimo, uma biblioteca pública em cada cidade brasileira até o ano de 2020. A relatora
foi a senadora Regina Sousa (PT-PI).
Na falta de graduados em número suficiente para assumir a função, o deputado
lembra que cresce a procura por profissionais de nível médio para atender as bibliotecas
ou os centros de documentação e informação, públicos ou privados, na rede escolar ou
universitária, nas instituições culturais, no âmbito comunitário, nas indústrias e outros.
Por isso, considera necessário atualizar a legislação para permitir a atuação dos técnicos.
O técnico em biblioteconomia vai auxiliar nas atividades e serviços concernentes ao
funcionamento de bibliotecas e outras atividades de documentação e informação; e
auxiliar no planejamento e desenvolvimento de projetos que ampliem as atividades de
atuação sociocultural das instituições em que atuam. Para exercer a atividade, além do
diploma, o profissional deverá ter registro e estar em dia com suas obrigações junto ao
Conselho Regional de Biblioteconomia (CRB). O técnico também deverá estar sob a
supervisão de bibliotecário com registro no CRB. A matéria esta pronta para deliberação
do plenário do Senado, estando apenas aguardando inclusão em Ordem do Dia.

Confira em:

http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2017/05/24/cas-aprovaregulamentacao-das-profissoes-de-protesista-e-de-tecnico-em-biblioteconomia

CAMPANHA DE CONCILIAÇÃO 2017
A Campanha de Conciliação 2017 para
pagamento dos débitos anteriores ao exercício
de 2017, conforme Resolução CFB nº 180, será
do dia 15 de julho a 31 de outubro de 2017. A
campanha oferece aos profissionais em débito
com
o
CRB-2,
a
oportunidade
para
regularização das suas pendências e viabilizar o
exercício das atribuições privativas aos
profissionais
Bibliotecários,
e
ainda,
o
exercício do dever e do direito de votar e ser votado nas eleições do
Sistema CFB/CRB, que ocorrerá em novembro de 2017.
Também possuem direito de participar da campanha, aqueles que estão com
processos de execução de Divida Ativa e os que receberam cartas extrajudiciais.
A resolução estabelece como principais pontos, que os débitos anteriores ao
exercício de 2017, atualizados monetariamente, calculados até a data do
recolhimento pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC),
acrescidos de multa de 2% (dois por cento) e juros de mora de 1% (um por
cento) ao mês, serão pagos:
I - Integralmente, com desconto de 100% dos acréscimos;
II - Parceladamente e com redução dos acréscimos, respeitadas as
seguintes condições:
a) em até 4 (quatro) vezes, com desconto de 90% dos acréscimos;
b) em até 8 (oito) vezes, com desconto de 70% dos acréscimos;
c) em até 12 (doze) vezes, com desconto de 50% dos acréscimos;
d) em até 16 (dezesseis) vezes, com desconto de 30% dos acréscimos;
e) em até 24 (vinte e quatro) vezes, com desconto de 10% dos acréscimos.
§ 1º - A concessão de parcelamento deverá ser em até 24 parcelas mensais de no
mínimo R$ 70,00 (setenta reais) cada;
Aproveite para regularizar sua situação junto ao CRB-2, e contribua
para o fortalecimento das fiscalizações no Pará, Amapá e Tocantins.
Compareça em nossa sede na Rua Senador Manoel Barata, 718 Ed. Infante
de Sagres sala 902 Comércio / Belém - PA. Também é possível entrar em
contato por telefone (91)32428522 ou por e-mail: crb2@crb2.org.br
Baixe a resolução completa em: http://www.crb2.org.br/campanha-deconcilia--o-2017.html

Eventos em Biblioteconomia

Biblio Dicas
Conheça todas as jurisdições dos CRB’s

Você já conhece o Repositório do Sistema CFB/CRB? Não,
então confira
Repositório Institucional - Espaço exclusivo para a disseminação da
produção científica, legislativa e técnico-administrativo do Sistema CFB/CRB.
No Repositório Institucional encontram-se artigos de peródicos, capítulos de
livros, relatos de boas práticas, teses e dissertações, manuais, relatórios e
outras publicações de bibliotecários e pertinentes a profissão. Bibliotecário
publique no Repositório Institucional, entre em contato por e-mail:
repositorio@cfb.org.br
Coleções disponíveis no Repositório
 Espaço para o Bibliotecário
 Gestão do Sistema CFB/CRB
 Legislação
 Publicações do Sistema CFB/CRB
Para saber mais, confira em: http://67.205.153.154:8080/jspui/

