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CRB-8 fortalece sua marca em Bienal do Livro promovendo por ações culturais

Com estande aconchegante e programação diversificada, Conselho atraiu centenas de visitantes

C
ré

di
to

s: 
 Je

�  
 K

ee
se

2

A participação do Conselho Re-
gional de Biblioteconomia do 
Estado de São Paulo 8ª Região 
– CRB-8 na 24ª Bienal do Livro 
deve ser celebrada. Superamos 
nossas expectativas com rela-
ção ao número de visitantes, às 
ações de visibilidade e recadas-
tramento voltadas ao profi ssio-
nal Bibliotecário(a) e, sobretu-
do, à oferta de programação 
cultural que valorizou ações de 
incentivo à leitura entre os visi-
tantes do estande.

Ao receber a cessão do espaço 
da Câmara Brasileira do Livro - 
CBL, o projeto de espaço expo-
sitivo do estande fi cou por conta 
do arquiteto Jeff Keese, reco-
nhecido por trabalhos de des-

taque em instituições culturais e 
por ter sido um dos responsáveis 
pela reforma da biblioteca da 
FAU/USP. 

“Resolvemos que este espaço 
deveria sair do tradicional e da 
visão estritamente institucional. 
Queríamos que o estande cha-
masse atenção das pessoas e 
que, ao mesmo tempo, este 
olhar se voltaria para nós, o(a)
s bibliotecários(as). Um espaço 
que fosse convidativo, acon-
chegante, e que também des-
pertasse curiosidade”, declara 
Carli Cordeiro, presidente do 
CRB-8.

Buscando uma solução que 
atendesse a esse propósito, o ar-

quiteto Keese escolheu um ele-
mento universal e que valoriza 
a cultura brasileira. “Os tapetes 
artesanais, que revestem tanto 
o chão quanto as paredes, es-
tão presentes em qualquer cul-
tura, em qualquer casa, e por 
isso trazem uma forte sensação 
de identifi cação. Neste sentido, 
conseguimos transformar o es-
paço de 50m² num local cha-
mativo, por conta das cores, e 
que incentivou a tatibilidade, 
afi nal todos querem tocar e sen-
tir o tapete”, comenta Keese. 
Ao fi nal da Bienal, esses tapetes 
foram doados a uma ONG, mos-
trando o engajamento do CRB-8 
em ações sociais.

A empresa UPGRADE EVENTOS 

set. 2016

“Queríamos que nosso estande despertasse 
a curiosidade das pessoas por meio de um 
espaço inovador, acolhedor, convidativo e 
aconchegante” disse Carli Cordeiro
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CORPORATIVOS EIRELI – EPP, res-
ponsável pela organização de 
evento – 24ª Bienal Internacional 
do Livro de São Paulo, contra-
tada por meio de procedimen-
to licitatório (Carta Convite n.º 
04/2016), doará os tapetes utili-
zados na decoração do estan-
de do CRB-8 para a instituição 
Casas André Luiz.

Ao longo dos dias, o resultado foi 
se confi rmando com depoimen-
tos de muitos  visitantes que fi ca-
ram curiosos em entender o por-
quê dos tapetes. “Fui muito bem 
atendido e pude aprender mais 
do trabalho desenvolvido em 
prol da acessibilidade e valori-
zação das bibliotecas. Gostaria 
de manter contato com o Con-
selho,  comunicando aos meus 
alunos sobre experiências origi-
nais nesse espaço de especial 
aprendizado e valorização do 
conhecimento. O cenário atra-
ente e a presença de pessoas 
preparadas deram boas-vindas 
aos visitantes”, afi rma o professor 
Otávio Bellegarde Nunes, da EE. 
Prof. Manuel Ciridião Buarque, 
na Vila Ipojuca, Zona Oeste de 
São Paulo.  

Falas elogiosas como essa fo-
ram recorrentes ao longo do 
evento e demonstram um feliz 
casamento entre intenção e re-
alização. “Aliando o  charme do 
nosso estande à nossa progra-
mação, conseguimos projetar a 
imagem do(a) bibliotecário(a) 
para pessoas que não tinham 
muitas referências sobre a profi s-
são”, completa Carli.

Ao contrário da visão reducionista que muitas pessoas ainda têm 
acerca das funções do(a) bibliotecário(a), um grande número de 
visitantes leigos, estudantes e profi ssionais de outras áreas pode 
compreender a Biblioteconomia como uma área ampla e extrema-
mente necessária no desenvolvimento social e cultural, sobretudo 
como um importante articuladora capaz de transformar informa-
ção em conhecimento.

“O(a) bibliotecário(a) já sabe, já conhece as diversas funções e 
áreas de atuação  que pode exercer. Entretanto  nesta Bienal do Li-
vro, conseguimos mostrar para todas as pessoas que somos respon-
sáveis por tornar uma  biblioteca viva, convidativa, e certamente 
muito mais humana”, acrescenta Carli.

Da mesma forma, para Ana Paula Pavan, da Comissão de Divul-
gação do CRB-8, a instituição logrou promover a participação do 
profi ssional e realçar a importância dos Bibliotecários diante da so-
ciedade. “A atuação do CRB-8 na Bienal trouxe diversos elementos 
em sua decoração e suas ações. O aconchego e acolhida que  
toda biblioteca deveria ter. Os conselheiros e funcionários se empe-
nharam em tornar o ambiente ainda mais convidativo, conversan-
do sobre as dúvidas e as curiosidades de pais e fi lhos, professores e 
alunos, profi ssionais de diversas áreas e também dos bibliotecários 
que prestigiaram nossa iniciativa”, complementa.

Justamente com este objetivo, de agregar novos públicos e refor-
çar o papel do Bibliotecário, é que foi pensada programação deste 
ano. Bastante diversifi cada e plural, promoveu contação de histó-
rias e contos populares, rodas de conversa, saraus, debates e até 
algumas apresentações de rap. 

Nas páginas seguintes, você confere alguns dos principais desta-
ques do estande CRB-8 no maior evento literário da América Latina.

Bibliotecário em diálogo com o público
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Elis Regina é destaque em bate-papo com autor de sua biografia

Em seu primeiro dia de programação ofi cial, o stand do Conselho 
Regional de Biblioteconomia de São Paulo - CRB8 recebeu o jorna-
lista e escritor Julio Maria, autor de Nada Será Como Antes, biogra-
fi a de Elis Regina, lançada em 2015.

Surpreso pelo interesse de tantas pessoas em sua fala em um espa-
ço com tantas atrações simultâneas, o autor passou mais de um 
hora respondendo perguntas e curiosidades da platéia em relação 
à artista e à sua experiência durantes as entrevistas. “Essa possibili-
dade de conversar com público é ótima e, certamente, uma das 
melhores partes do trabalho”, diz.

Em conversa com o público, Julio Maria contou histórias reais colhi-
das em depoimentos de pessoas como Caetano Veloso, Gilberto 
Gil, Jair Rodrigues, além de inúmeros produtores musicais, amigos e 
familiares de Elis. 

Créditos: Equipe Andreia Naomi
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“A literatura tem um poder 
grandioso de transformação”C
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Rita Nasser falando so-
bre o seu novo livro

O livro “Retratos de um Cotidiano Adormecido”, 
do jovem escritor e poeta Hugo Paz, 29, foi o as-
sunto principal do domingo, dia 28 de agosto. 
Ao tratar a poesia como um importante agen-
te de transformação social, o autor chamou a 
atenção de educadores e visitantes que pas-
seavam pelas alamedas no Centro de Conven-
ções do Anhembi. 

Mesmo com várias participações em Bienais do 
Livro, Hugo revelou que, neste ano, no estande 
do CRB-8, a interação com o público foi maior 
do que nunca, o que certamente é muito bom 
para o seu trabalho.

No dia 31 de agosto, o CRB-8 recebeu a progra-
mação intitulada "Bibliotecários de São Paulo em 
cena: Literatura, contos e encantos". Voltada 
sobretudo à contação de histórias, começou às 
11 horas, com uma exposição de fotografi as de 
ações e mediações, organizada pelo Grupo de 
Bibliotecários Mediadores. Instalada em um tó-
tem, ela fi cou em exibição o dia todo, exibindo 
imagens captadas durante as atividades desen-
volvidas em espaços como escolas e bibliotecas 
públicas do Estado de São Paulo.

Ainda neste dia, o estande abriu espaço para 
o evento com "Contação de histórias africanas: 
Abayomi e Baobá", com as bibliotecárias Wladi-
rene Gomes da Silva e Marenildes Fontes de Sou-
za. Em seguida, Rejane Santos Pereira e Rodolpho 
Pavan tomaram o palco, dramatizando o conto 
lusitano "A Mulher Barbada”, e as bibliotecárias 
Ana Lucia Lopes Meira e Maria Gorete de Jesus 
recitaram poemas no evento “Contos e Encan-
tos”. No período da tarde, foi a vez da bibliote-
cária  Monica Cyrillo Blum interpretar histórias in-
fantis e também dos coordenadores de cultura 
Carol Giannini e Sebah de Assis, além do músico 
e bibliotecário Carlos Ortelac, contarem histórias 
e cantarem com acompanhamento ao vivo de 
pandeiro e violão. 

Bibliotecários(as) em Cena!

Crianças atentas durante apresentação de um 
livro infantil ilustrado na quarta-feira, 31 de 
agostoC
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Encontro de utopias

“Finalmente o Cordel 
está ganhando um espa-
ço que é merecido”.

Créditos: Equipe Andreia Naomi

Chico Pedrosa recitando 
seus poemas
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A voz baixa e as bochechas rubras denunciavam a timidez da es-
tudante Gabi Costa no início do mini-evento “Sarau Encontros de 
Utopias”, promovido no quinto dia de programação, 31 de agosto, 
com a participação de autores e gestores culturais. A jovem, entre-
tanto, conseguiu declamar seus versos para o público com bastan-
te desenvoltura. “Achei que não fosse conseguir, mas o pessoal foi 
bastante receptivo e eu adorei”, surpreeende-se. 

“Atuo no ramo da poesia há várias décadas e participar deste tipo 
de evento é uma grande satisfação. Isso é o que eu sei fazer e, 
quanto mais eu faço, mais feliz eu fi co pela possibilidade de promo-
ver conexões com diferentes gerações de leitores”, afi rma Chico 
Pedrosa, fi gura conhecida do mundo da poesia regional que en-
cantou a todos com seus versos sobre as riquezas e curiosidades do 
Nordeste brasileiro.

Uma das responsáveis por “Sarau Encontros de Utopias”, e também 
integrante do Plano Municipal do Livro, Leitura, Literatura e Bibliote-
cas de São Paulo, Regina Tieko entendeu a atividade do dia como 
uma ótima ferramenta não formal de incentivo à educação. “A 
formação de qualquer pessoa ainda passa pela leitura. A sua ca-
pacidade de ler e compreender é determinante em toda a sua 
trajetória de vida, por isso, atividades que promovam a leitura  são 
fundamentais”, revela.

Para Tieko, o papel do(a) bibliotecário(a) neste processo de forma-
ção de novos leitores é importantíssimo: “os saraus possibilitam que 
qualquer pessoa se perceba também como uma produtora de tex-
tos, de conteúdo, de poesia”.

Cleusa Santo, primeira mulher a publicar livros e áudio-livros com a 
literatura de cordel na cidade de São Paulo, foi a responsável por 
apresentar as atrações da noite. “Eu fi co muito feliz por sido convi-
dada e por poder ver que nesta Bienal, o Cordel  fi nalmente está 
ganhando um espaço que é merecido. O estande do Conselho é 
apenas um dos muitos que trouxeram este tipo de discussão”, afi r-
ma.

6 set. 2016
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No sexta-feira, 2 de setembro, foi o dia de receber o 
escritor independente Igor Pires Leon, que promove 
seu mais recente lançamento literário "A morte de 
Valentim Ferrão e outros dramas". Na tarde de au-
tógrafos e bate-papo com o público, o escritor, que 
é graduado em História e tem Pós-graduação em 
Cinema, discorreu sobre o elemento central da pu-
blicação editada pela portuguesa Chiado Editora, 
a morte. 

"A morte faz parte da vida. Você nasce sabendo que 
vai morrer e trabalhar esse tema é como espantar 
seus fantasmas", revela o autor. Funcionário do Ar-
quivo Histórico de São Paulo, o escritor tem uma série 
de contos na gaveta, ainda inéditos, e os reúne de 
tempos em tempos à medida que consegue orga-
nizá-los por tema, como é o caso desta publicação. 

“Viver dói, e como dói”

“A formação de qualquer pessoa ainda passa pela leitu-
ra. A sua capacidade de ler e compreender é capaz de 
determinar toda a sua trajetória de vida”.
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Igor Pires Leon falou sobre 
o seu livro mais recente...

Assista ao vídeo da apre-
sentação em nossa Página 
no Facebook.

set. 2016



ENCONTRO DE GERAÇÕES

Créditos: Equipe Andreia Naomi
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O último sábado de programa-
ção recebeu a contação de his-
tórias da Cia. Luar no Ar. Vestidos 
com coletes de chita e usando 
chapéus e lenços coloridos, os 
contadores de histórias e narra-
dores Nivanda Maria e Otoniel 
Siqueira viram seu público au-
mentar a cada conto popular 
que apresentavam.

“Estar em contato com esse pú-
blico foi maravilhoso. Nós fi ze-
mos apresentações nesta Bienal 
do Livro, mas era um público de 
escola que foi justamente para 
nos assistir. Aqui não, o público 
foi totalmente espontâneo e 
demonstrou bastante interesse”, 
afi rma Nivanda.

A dupla acredita que trabalhar 
com crianças é totalmente dife-
rente. “A criança, de modo ge-
ral, é muito mais sincera. Se ela 
não gosta, ela simplesmente se 
levanta e vai embora ou recla-
ma para o pai e para ou para 
a mãe. O que vimos aqui foi o 
contrário, foram crianças pas-
sando e pedindo aos pais para 
participar”, lembra Otoniel.

Foi justamente isso o que acon-
teceu com o Talisson de 8 anos. 
“Eu adoro ouvir histórias e sem-
pre peço para a minha mãe me 
contar”, conta o garoto. Sua 
mãe, Letícia Rita de Oliveira, pro-
fessora do ensino fundamental e 
coordenadora de uma creche 

em Itapevi, costuma incentivar 
sempre o hábito da leitura em 
casa, algo comprovado com as 
inúmeras sacolas cheias de livros 
que carregava.
“Foi maravilhoso! Felizmente 
meu fi lho gosta muito (de ler). 
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Lógico que sempre tento incen-
tivar, mas esse interesse também 
já é natural dele. Paramos para 
ouvir a contação de história, 
primeiro por conta dos tapetes, 
que achei lindos, e aí acabamos 
fi cando para ver a apresenta-
ção toda”, declara Letícia.

Recém-formada em 2015, no 
curso técnico de Bibliotecono-
mia da ETEC Parque da Juven-
tude, zona norte de São Paulo, 
Flávia Clementino da Silva veio 
à Bienal para se divertir e para 
fazer contatos com outros biblio-
tecários. Ainda sem atuação na 
área, ela comentou sobre as difi -
culdades desse mercado. “Infe-

“O bibliotecário precisa ter 
orgulho da profissão”, diz 
Flávia Clementino.

Créditos: Equipe Andreia Naomi

lizmente, por não haver uma re-
gulamentação para o técnico, 
eu e muitos dos meus colegas 
estamos fora do mercado. É pre-
ciso haver a regulamentação e 
uma maior valorização da nossa 
profi ssão”, afi rma.

A ex-conselheira do CRB-8, Anna 
Vera de Andrade, ressaltou a 
importância do Conselho mar-
car presença em eventos desse 
porte como a bienal. “Não só os 
profi ssionais da área, mas tam-
bém as pessoas comuns preci-
sam saber da importância do(a) 
bibliotecário(a) na divulgação 
da identidade e da cultura bra-
sileira”, completa.
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Crianças e adultos, pais e filhos, tios e so-
brinhos  se divertiram com os contos po-
pulares da Cia Luar no Ar
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Letícia e seu filho

9

Créditos: Equipe Andreia Naomi

...
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“Não só os profissionais da área, mas também 
as pessoas comuns precisam saber da impor-
tância do(a) bibliotecário(a) na divulgação da 
identidade e da cultura brasileira”
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B I B L I O T E R A P I A
A literatura com função terapêutica

Créditos: Equipe Andreia Naomi

Como otimizar os recursos e fer-
ramentas da profi ssão para me-
lhorar a vida das pessoas? Este 
foi o principal assunto do encon-
tro “Biblioterapia: o poder da 
leitura que transforma histórias”, 
promovido no último dia da Bie-
nal, domingo, 04 de setembro, 
no Espaço Ignácio de Loyola 
Brandão.

Com a presença da psicóloga e 
biblioterapeuta Cristiana Seixas, 
da bibliotecária Silvana Almei-
da, da narradora de histórias e 
escritora Fabiana Prando e do 
estudante de Pedagogia, André 
Luís Nascimento, o debate inter-
disciplinar trouxe refl exões ricas e 
recheadas de boas histórias de 
vida.

Durante suas falas, todos os 
convidados exaltaram a impor-
tância do(a) bibliotecário(a) ter 

sensibilidade e de se entender 
como um gestor de informações 
capaz de transformar vidas a 
partir do incentivo à leitura, da 
contação de histórias e de ou-
tras atividades.

“Não há absolutamente nada 
mais revolucionário e transfor-
mador do que a libertação por 
meio da leitura. É a partir dela 
que é possível aumentar seu re-
pertório, difundir conhecimento 
e, muitas vezes, traçar novos ru-
mos para a sua vida”, afi rma a 
bibliotecária Silvana Almeida. 

Utilizando os livros como o prin-
cipal meio de tratar seus pa-
cientes, a psicóloga, escritora e 
biblioterapeuta Cristiana Seixas 
percebe o quanto alguns deles 
são capazes de se enxergar nas 
histórias de alguns livros. 

“Quando você lê, muitas vezes, 
você passa a ver outras alterna-
tivas e soluções para os seus pro-
blemas. Muitas vezes, há uma 
identifi cação com algum per-
sonagem, alguma situação, al-
gum poema, parece que aquilo 
foi feito para você. E ter outras 
alternativas é fundamental para 
o desenvolvimento de um pro-
cesso terapêutico”, revela. 

Todos os palestrantes, de alguma 
forma, revelaram que tiveram 
alguma experiência de grande 
importância relacionada à leitu-
ra. Entretanto, uma das que mais 
chamou a atenção do público 
foi a história de André Luís Nas-
cimento. Integrante do projeto 
Expedição Vagalume, projeto 
que leva bibliotecas e ações de 
incentivo a comunidades rurais.

“Cada pessoa é uma biblioteca, 

set. 2016
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cada pessoa tem uma história, 
um momento, algo para contar. 
Estar em contato com os livros é 
um processo de empoderamen-
to, de entendimento e de mu-
dança social. Foi o que aconte-
ceu comigo”, afi rma. 

Voluntário no projeto desde os 9 
anos, o jovem viu seu repertório 
crescer e também poder, literal-
mente, mudar de vida. Hoje, alu-
no do curso de Pedagogia na  
Universidade Federal do Pará, 
ele compreende que sua histó-
ria já não cabe mais apenas a 
ele. “É preciso mostrar o quanto 
a minha vida mudou e o quanto 
a Expedição Vagalume tem mu-
dado a vida de pessoas que es-
tão à margem, isoladas e distan-
tes de bens culturais”, completa.

Mesmo sendo o último domin-
go da Bienal este também foi 
um dia de estreia para Mariana 
Lancellotti, escritora de Lorena, 
uma coletânea de contos. Sua 
escrita busca narrativas mais 
curtas, urbanas, que falam so-
bre amizade, política, relaciona-
mento humano, amor e desco-
bertas.

“Utilizei a auto fi cção para falar 
de temas que afl igem mulheres 
inteligentes onde o dinheiro não 
é necessariamente um proble-
ma, mas sim o emocional”, re-
vela.

Mariana, além de ter mãe bi-
bliotecária e ter sido exposta à 
literatura desde muito cedo, ela 
também é sobrinha do jornalista 
e escritor Silvio Lancellotti, que já 
publicou 23 livros entre culinária, 
romances e esportes.

Sua tarde de autógrafos foi enri-
quecida por uma roda de con-
versa com a também escritora 
Cristiana Seixas. Ambas deba-
teram com o público presente 
sobre a utilização da literatura 
como um instrumento de trans-
formação pessoal e social.

“Deixe de caçar pokemón e vai caçar livro pra 
ler”, disse o MC CemPorCento em uma de suas 
apresentações no stand do CRB8.

Créditos: Equipe Andreia Naomi

Créditos: Equipe Andreia Naomi

Abertura pela rima

O último dia de programação 
do CRB-8 foi ainda marcado 
pela presença do rapper Jo-
nathan, mais conhecido pelo 
nome de CemPorCento, que 
atua nas ruas de São Paulo fa-
zendo rap de improviso. “Deixe 
de caçar Pokémon e vai caçar 
livros para ler”, entoava uma de 
suas diversas falas improvisadas. 

Utilizando os temas do encontro, 
além de referências aos termos 
utilizados pela  biblioteconomia 
e nomes dos profi ssionais pre-
sentes no auditório, o rapper 
empolgou a todos com sua fala 
ágil, bem-humorada e até políti-
ca. 

“Fiquei super feliz de ser convi-
dado, porque estou vendo que 
a cultura de rua está tendo um 
valor maior hoje em dia. Poder 
mandar meus versos em um 
evento como a Bienal é ótimo. 
A periferia precisa estar presente 
nestes espaços culturais, por isso 
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agradeço bastante ao Conse-
lho pela oportunidade”, fi naliza. 

Poder contar com a participa-
ção de especialistas no assunto 
com certeza possibilitou a tro-
ca de informações e experiên-
cias a todos os participantes do 
evento. A 1h30 de duração da 
conversa acabou sendo pouco 
e nos deixou com vontade de 
querer saber ainda mais, de ou-
vir mais e de compartilhar mais. 
Sabemos que este é um tema 
que inspira vidas e um dos pa-
péis do Bibliotecário é ser um 
agente transformador por meio 
da leitura.

Um tema inspirador e motivador 
para encerrar a participação 
do CRB-8 na Bienal do Livro; um 
estande convidativo, acolhedor 
e  aconchegante, como toda 
biblioteca deve ser; ações de in-
centivo à leitura; conversas com 
escritores e ações voltadas ao 
profi ssional Bibliotecário. 

Palestrantes do último dia e equipe do 
Conselho Regional de Biblioteconomia
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A participação do maior conselho profi ssional da categoria no maior evento literário do Brasil e um dos 
maiores da  América Latina pode ser avaliado como um sucesso. 

“Fosse por meio da atualização cadastral que promovemos, do logotipo no topo do estande, pela 
curiosidade pelos tapetes regionais brasileiros ou pela emoção ao ver uma história sendo contada que 
o CRB-8 agregou e envolveu públicos leigos e, sobretudo, seu próprio conselho e bibliotecários na rea-
lização de uma ação inovadora e audaciosa. Que venha a próxima Bienal do Livro e mais estande.”, 
entusiasma-se João Pontes, Tesoureiro. 

“O estande rendeu visibilidade ao profi ssional do Biblioteconomia durante a Bienal. A  programação 
cultural entrou em diálogo direto com diversos públicos espontâneos. Teve gente perguntando ‘O que 
faz um bibliotecário?’, ‘O que é CRB-8?’, etc. Ficamos muitos satisfeitos com isso tudo!”, completa a 1ª 
Secretária do Conselho, Ana Cláudia Martins.

Estivemos presentes num evento que recebeu  684 mil visitantes, 280 expositores,  sendo 650 selos e 35 
com países representados: Alemanha, China, Portugal, Japão e Itália. Além de aproximarmos os Biblio-
tecários de novos públicos, também distribuímos folhetos sobre a importância das bibliotecas escolares 
a centenas de interessados. 

O CRB-8 não poderia faltar a esta grande festa literária e reforçar sua marca e sua visibilidade. O Bi-
bliotecário não poderia estar ausente sem um estande que valorizasse o profi ssional, suas atividades e 
reforçasse sua importância perante a sociedade como o gestor de um espaço com múltiplas possibi-
lidades e um profi ssional que atua diretamente na formação e desenvolvimento social e cultural das 
pessoas.

Resultados objetivos e difusos alcançados e participação crescente do Conselho
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Participação do Público
Diversos profi ssionais da área de Biblioteconomia, ao passarem pelo estande para fazer o serviços de 
atualização cadastral, aproveitaram também para registrar sua participação no evento. Confi ra abai-
xo alguns dos cliques.

Créditos - Fotos: Equipe Andreia Naomi
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Presidente: Carli Cilene Rodrigues Cordeiro - CRB-
8/6325 

Vice-Presidente: Francisco Lopes de Aguiar - CRB-
8/7856
1ª Secretária: Ana Cláudia Martins - CRB-8/8246
2ª Secretária: Ruth Araújo de Baptista - CRB-8/1764
Tesoureiro: João de Pontes Junior - CRB-8/6829

Diretoria

Coordenação: José Francisco Nunes Guerreiro - CRB-8/8137

Integrante: Felipe Pereira Alexandrino dos Santos - CRB-8/9229

Comissão de Tomada de Contas

Coordenação: Leda Amélia Bicalho - CRB-8/1424

Integrantes: José Francisco Nunes Guerreiro - CRB-8/8137
      Alessandra Atti - CRB-8/6568

Comissão de Ética

Coordenação: Vera Leny Silva Pastore - CRB-8/6886

Comissão de Licitação
Coordenação:  Felipe Pereira Alexandrino dos Santos - 
CRB-8/9229

Integrante: Ana Paula de Moura Souza Pavan - CRB-
8/7496

Comissão de Divulgação

Coordenação: Alessandra Atti - CRB-8/6568

Comissão de Fiscalização

Coordenação: Andréia Lúcia Rodrigues de Sá - CRB-8/6939

Integrantes: Francisco Lopes Aguiar - CRB-8/7856
     José Francisco Nunes Guerreiro - CRB-8/8137

Comissão de Legislação e Normas

Conselho Regional de Biblioteconomia 
do Estado de São Paulo - 8ª Região

Rua Maracajú, 58 - Vila Mariana
São Paulo/SP - CEP: 04013-020
Fone/Fax: (11) 5082-1404 E-mail: crb8@crb8.org.br
Atendimento: Segunda a Sexta-feira das 9h às 17h
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