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Em janeiro, iniciamos os traba-
lhos da 17º Gestão do Conse-
lho Regional de Biblio-
teconomia 2ª Região (CRB-2) 
para o triênio 2015/2017, com 
o desafio muito grande de ad-
ministrar recursos públicos e 
estar a frente da fiscalização de 
nossa classe profissional nos 

três estados de nossa jurisdição. Tendo como base o 
papel importantíssimo que nós Bibliotecários temos 
no processo de formação intelectual de nossa socie-
dade, fica claro a dimensão da responsabilidade que 
esta gestão tem em conduzir este conselho, e no res-
peito que devemos ter com toda a classe profissional.  
 Decidimos atuar com ética, companheirismo, 
transparência e compromisso em fortalecer a imagem 
do profissional Bibliotecário e buscar meios de me-
lhorar o exercício de nossa profissão, num ano em 
que completamos 50 anos de regulamentação da Pro-
fissão de Bibliotecário, o que aumenta ainda mais os 
nossos desafios. No inicio deste ano, trocamos de 
fiscal por questões administrativas, fato que a priori 
nos impediu de fiscalizar como planejávamos, mas 
logo que a nova fiscal assumiu, demos continuidade 
em nossos planos e iniciamos uma grande agenda de 
fiscalização, na qual abrimos e julgamos mais que o 
dobro de processos em relação ao ano anterior, e no 
inicio de 2016, enviaremos um plano para fiscaliza-
ção do Estado do Amapá, Tocantins e interior do 
Pará, para ser custeado pelo Conselho Federal de 
Biblioteconomia, por meio do Fundo de Apoio as 
Atividades de Fiscalização - FAFIS, que o CRB-2 
juntamente com o CFB e outros Conselhos Regio-
nais, conseguimos construir e aprovar neste ano de 
2015, e que será usado em 2016 para fortalecer as 
fiscalizações.  
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 Buscamos também dialogar com represen-
tantes polí�cos e comissões de concursos a fim 
de expor nossas demandas e informar nossas atri-
buições, além de pedir o cumprimento de nossa 
legislação e melhores  ambientes de trabalho.  
 Nesse primeiro momento priorizamos o Es-
tado do  Pará, mas garantimos que em 2016 esta-
remos fortemente presente no Amapá e em Tocan-
tins, já estamos articulando as ações necessárias 
nesses estados. 
 No primeiro ano desta nossa gestão, foi 
muito difícil o inicio das ações técnicas, primeira-
mente pelo enorme índice de inadimplentes, que 
deixam de contribuir financeiramente e ainda ge-
ram grandes custos com cobrança e procedimentos 
jurídicos; também por necessitarmos realizar diag-
nósticos situacionais; verificar prestações de con-
tas da gestão anterior; mudar dados e informações 
junta a Receita Federal e  de conta bancária; fazer 
registros  em cartórios entre outras ações pura-
mente administrativas. Contudo, temos ciência de 
termos feito um grande trabalho em 2015 e a cer-
teza de que iremos fazer muito mais em 2016. Pe-
dimos apoio a toda a classe profissional de nossa 
jurisdição, para que juntos seja possível construir 
uma classe profissional fortalecida, capaz de ofe-
recer serviços essenciais  e de qualidade para nos-
sa sociedade. Na próxima pagina, apresentamos 
algumas das atividades realizadas em 2015 e     
alguns dados do CRB-2. 
 

Aproveitamos para parabenizar os            
Bibliotecários pelas comemorações de fim 
de ano e desejar a todos um Feliz 2016.  
 

 

COMUNICAÇÃO 
 Buscando divulgar a profissão de Bibliotecário, 
o CRB-2 veiculou na TV Liberal, afiliada da 
Rede Globo no Pará, um vídeo que foi transmi-
tido em março.  Já por meio de parceria com o 
CFB, em dezembro  de 2015 e janeiro de 2016, 
ônibus estarão circulando pelas ruas de Belém 
com um Busdoor divulgando também a         
Profissão de Bibliotecário. Em 2016, também 
faremos campanhas no Amapá e Tocantins. 



REUNIÃO EM BRASILIA 
 

Em fevereiro de 2015, o 
CRB-2 participou da     
reunião com o Sistema 
CFB/CRB em Brasília. Na 
oportunidade foram trata-
dos diversos assuntos  
sobre a Gestão dos Conse-
lhos Regionais; Fortaleci-
mento das fiscalizações; 

Evento  pelos 50 Anos de Regulamentação da Profissão de  
Bibliotecário; Plano de Comunicação; e Projetos em trami-
tação 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. 

 
DIA DO BIBLIOTECÁRIO 

Em março comemoramos o Dia do Bibliotecário no auditó-
rio da UEPA, Campus II, da Perebebui, bairro do Marco em 
Belém-PA. Na Ocasião estiveram presentes representantes 
do CRB-2, CFB, FABIB/UFPA e SINBIB. Um dos        
Palestrantes foi o Professor Dr. Oswaldo Junior (UNESP). 
Em 2016 também ocorrerão eventos em Macapá e Tocan-
tins. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

REUNIÕES COM COMISSÕES DOS CONCURSOS  
DA SEAD/PA E UEPA 

 

Em abril e maio foram rea-
lizadas reuniões com as 
comissões de  concursos 
designadas pelo   Governo 
do Pará. Na oportunidade, 
foram  abordados assuntos    
referentes as vagas e atri-
buições para os cargos com 

formação em Biblioteconomia. Estas comissões organizarão  
20 concursos do Estado do 
Pará, previstos até o fim de 
2016.  Em 2016 buscaremos 
nos    reunir com comissões 
de concursos nos Estados de 
Tocantins e Amapá. 
 

REUNIÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
PARÁ 
 
Em maio e junho buscamos 
contatos e juntamente com 
o    SINBIB, nos reunimos 
com Deputados na ALEPA, 
com o intuito de conseguir 
apoio   legislativo para  a 
aprovação de projetos que  
beneficiem profissionais da 
área de Biblioteconomia.  
 
50    ANOS     DE    REGULAMENTAÇÃO     DA              
PROFISSÃO 

O CRB-2  participou da 
cerimônia  em comemora-
ção aos 50 Anos de regula-
mentação da Profissão de 
Bibliotecário, realizada em 
agosto, na Câmara dos De-
putados em Brasília;  e em 
novembro,  promoveu um 

evento comemorativo na cidade Belém - PA. 

 

ALGUMAS  ATIVIDADES REALIZADAS EM 2015.  
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DADOS DO CRB-2 EM 2015 

 
Instituições visitadas: 297 
Autos de Infração: 56 
Julgamentos: 23 
Registros de novos Bibliotecários: 34 
Registros de Pessoa Jurídica: 01 
Cancelamentos de Registro: 07 
Profissionais em situação de Licenças Temporária: 55 
Transferidos: 14 
 
Total de Profissionais Ativos: 1.044 
Adimplentes: 514 (49.3 %) 
Inadimplentes:  530 (50,7 %) 

Colabore com o  CRB-2,  atualizando seus dados cadastrais e de sua biblioteca; enviando denúncias e  sugestões. 
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