
 

 
 

 
 

Em foco: 
Palestra na UNIFAP - Macapá 

 

      No dia 04 de novembro de 2019 aconteceu em 
Macapá a Palestra Fontes confiáveis de pesquisa, o 
plágio e a proteção dos direitos autorais na produção de 
textos, ministrada pelo professor Pós Dr. Lucivaldo 
Vasconcelos Barros, em parceiria com o CRB-2 no 
Auditório da Biblioteca Central da UNIFAP em Macapá. 
Foi uma manhã proveitosa onde foram transmitidos 
conhecimentos sobre fontes de pesquisa inportantes nos 
dias atuais. 

 

BOLETIM INFORMATIVO DO CRB-2 

 

Presidente 

Izabel Cristina de Carvalho 

Mendes 

 

Vice-presidente  

Simei Nascimento da Silva 

 

Diretora Financeira 

Meibe Cristina dos Santos 
Mascarenhas 

 

Diretora Administrativa 

Letícia Lima de Sousa 

                                                                      

Diretora Técnica 

Samantha  Andrade Araujo 

 

O CRB-2 informa é um boletim 

trimestral elaborado pela 

Comissão de Comunicação do 

CRB-2. 

v, 4, n. 4, OUT-DEZ 2019 

 

Comissão de Comunicação 

do CRB-2 

      Jorge Monteiro  

Jaciara Amaral 

Misilvane Cavalcante 

 

Conselho Regional de 

Biblioteconomia - CRB-2 

Endereço: Rua Manoel Barata 

nº 718, Edifício Infante de 

Sagres, sala 902, CEP 66035- 

340 
 

Site: http://www.crb2.org.br/ 

Telefone: (91) 3242-8522 E-

mails: crb2@crb2.org.br 

crb2denuncia@crb2.org.br 

crb2comunicacao@crb2.org.br 
 

Confira a Fanpage CRB2 

Divulga:     

https://www.facebook.com/ande 

rsoncrb2/?fref=ts 

http://www.crb2.org.br/
mailto:crb2@crb2.org.br
mailto:crb2denuncia@crb2.org.br
mailto:crb2comunicacao@crb2.org.br
http://www.facebook.com/ande


Período: ABR-JUN 

Instituições visitadas: 0 
Autos de Constatação: 0 

Processos Abertos:  0 
Julgamentos: 0 

 
OBS: No momento estamos sem Bibliotecária fiscal. 

 Previsão de retorno das fiscalizações: Fevereiro de 2020 

 

 

 

 
 

                                                                                      

 

 

 
 

             No dia 05 de novembro de 2019 nossa delegada regional no Estado do Tocantins, 
Thais Sousa e as bibliotecárias Silvana e Rosana estiveram reunidas com a Deputada 
Estadual Luana Ribeiro. A reunião tem por objetivo buscar parcerias para a realização do 
3° Seminário de Universalização das Bibliotecas. A Deputada tem um projeto aprovado 
sobre a promoção da leitura no Estado do Tocantins. Lei 3.427 de 12 de março de 2019. 
Agradecemos ao nosso Ex delegado Marcos Maia pela contribuição para que fosse 
possivel este momento e também as bibliotecárias Silvana e Rosana por acompanhar esta 
primeira conversa em prol da classe bibliotecária do Estado. Seguiremos com a agenda de 
reuniões.  

 



                                                                                                         

 

 

                                                                                                                                                                            
 

 
 

       No dia 07 de novembro estivemos em audiência no MP-PA sob a presidência da 
promotora de justiça Maria da Penha Araújo onde foram tratados assuntos relativos a lei 
12.244/10 e a necessidade de concurso público para bibliotecário na rede de ensino. 
Estiveram presentes a coordenadora do SISMUBE, a Sra. Georgette Albuquerque, a 
assessora jurídica da SEMEC, Sra. Thalyta Watrin, a diretora da SEMAD, Sra. Evanilde 
Franco, representando a PGM o Dr. Wanderlei Ladislau, além das representantes do 
CRB2 a presidente Izabel Mendes e a conselheira Monique Oliveira. Na oportunidade 
foram informados o quantitativo de 77 bibliotecas tendo no quadro apenas 7 bibliotecários 
no município; 
      São 23 vagas criadas por lei, faltando 16 vagas para serem preenchidas. Com 
previsão de concurso até dezembro de 2019 para lançar edital. Estão licitando qual será a 
banca realizará o concurso. 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

      Ainda no dia 07 de novembro também realizamos audiência no MP-PA com a 
SEDUC-PA para tratar da situação das bibliotecas escolares do Estado além de concurso 
público para bibliotecário. Participaram da audiência representando a SEDUC- PA a Sra. 
Darcirolda Silva, a assessora juridica da SEDUC, Rafaela Picanço e a Coordenadora do 
SIEBE, a Bibliotecária Silvia Fernandes, representando a PGE Dr. Henrique Nobre dos 
Reis e o CRB2, a presidente Izabel Mendes e a conselheira Monique Oliveira. Além da 
explanação das lei referentes as leis da biblioteca e do bibliotecário. Alguns pontos 
tiveram destaque: a construção de bibliotecas nas escolas onde ainda não possuem. 
 Na SEDUC-PA 
 Existem 881 escolas; 
 353 bibliotecas mas dentre essas 109 funcionando e 244 inativas; 
 Por meio da SIEBE foi criado a lei n° 6876/2006 com 57 vagas para bibliotecários desses 
25 vagas estão preenchidas. Pretende-se lançar concurso para a área com 44 vagas já 
existentes. A previsão dada pela secretaria é janeiro de 2020 para lançar o edital. 
Ficaremos no aguardo dessa notícia, sempre cobrando o cumprimento da lei. 
 

 
    

 



 

 

 

 

 

 
 
 

No dia 22 de novembro de 2019 nossas conselheiras Rita Almeida e Monique Souza 
estiveram reunidas com a equipe do TRE-PA no intuito de solicitar inclusão do cargo de 
bibliotecário nesta instituição, visto que a mesma está em processo de conclusão de 
edital. Por hora a intensão do TRE-PA é a terceirização de um profissional bibliotecário 
em 2020 que deverá prestar os serviços até que haja oportunidade financeira de abrir a 
vaga por meio de concurso. O CRB2 está empenhado em resguardar este cargo na 
instituição e está atuando juntamente ao CFB para que consigamos esse feito. 
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Dia 30 de novembro de 2019 o CRB2 participou do V Seminário da rede de Bibliotecas 
Comunitárias Amazônia Literária: construindo territórios de leitura como o tema PNLLLB. 
Realizado na Fundação Cultural do Pará. Biblioteca Arthur Vianna. Representando o 
CRB-2 as conselheiras Rosiane Garcia e Meibe Mascarenhas. 

 



 

                                                                                                                                                  
 

 

 Biblio News  
 

 

          XXVIII CONGRESSO BRASILEIRO DE BIBLIOTECONOMIA 
          1 – 4 de outubro de 2019. 

          Centro de Convenções de Vitória, R. Constante Sodré, 157 - Santa Lucia, Vitória – ES. 

 

          16th ILDS (Interlending and Document Supply) Conference 
          9 – 11 de outubro de 2019 

          Praga, Tchéquia 
 

 

2nd International Children's Libraries Symposium "Early Years Period in Children's  

Libraries" 
          16 – 19 de outubro de 2019 

          Istambul, Turquia  

 

 

          2019 International Paper Contest ASIS&T SIG-III 
           19 de outubro de 2019 

           Melbourne Vitória, Austrália 

 

 

          ENANCIB - Encontro Nacional de Pesquisa em Ciência da Informação 
          22 – 25 outubro de 2019 

          Florianópolis, SC. 

 

 

Simpósio Internacional de Bibliotecários na era da IA e da Transformação Digital nas 

Organizações 

27 de novembro de 2019. 

Centro Universitário Belas Artes de São Paulo – SP. 

 

 

Encontro com acervos – São Paulo através de imagens: a fotografia como documento 

histórico. 

28 de novembro de 2019. 

Auditório do Museu do Ipiranga – São Paulo – SP. 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                      
                                                                                                                                      

           Caravana do Conhecimento e da Inovação. 

          30 de novembro de 2019. 

          Auditório da Estação das Artes – São João da Boa Vista – SP. 

 

 

I Seminário de Biblioteconomia, Documentação e Ciência da Informação do Acre. 

06 de dezembro de 2019. 

Universidade Federal do Acre – Centro de Convenções – Auditório Tadeu Mello – Rio 

Branco – AC. 

 

 

        Gestão compartilhada pra melhoria de serviços em unidades de informação. 

         14 de dezembro de 2019. 

         Rua Quatá, 300 – Vila Olimpia – Sala Sebastião Camargo - São Paulo – SP. 

 

 

 Biblio Dicas  
 

Os 10 principais Blogs de biblioteconomia: 

 
http://bsf.org.br/ 

http://blogbiblioteconomia.blogspot.co

m/http://bibbabel.blogspot.com/ 

http://extralibris.org/blog 

http://katyushasouza.blogspot.com/ 

http://www.bibliodesign.com.br/ 

http://francisco-chagas-

souza.blogspot.com/ 

http://renaland.blog.uol.com.br/ 

http://wl.blog.br/ 
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