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8    CONEXÃO&INOVAÇÃO  
RELATÓRIO DA 18o GESTÃO • TRIÊNIO 2018-2020

Saliente-se que este relatório representa o registro 
efetivo da contribuição de pessoas dedicadas ao fortale-
cimento da Biblioteconomia  da rofissão bibliotecária e 
do próprio Conselho Regional de Biblioteconomia. 

Conselho esse que não apenas representa, no Estado 
de São Paulo  os bibliotecários aulistas  mas que  o 
símbolo materializado e agregativo de uma classe pro-
fissional. Ele  o r rio registro e o legado ist rico de 
uma rofissão su erior  nascida do es orço bandeirante.

Por meio da mencionada contribuição de pessoas, em 
colaboração coleti a  que oi oss el concreti ar a rea-
li ação de  reuni es lenárias   reuni es de diretoria  
e mais de  reuni es das Comiss es iscali ação  Bi-
blioteca Escolar  Patrim nio Bibliográfico e Documental  
ur dica  Pol ticas P blicas  Di ersidade  Di ulgação  To-

mada de Contas e Ética).
As ati idades reali adas ela Comissão de iscali a-

ção isaram mel orar e aumentar a assist ncia rofis-
sional às instituições públicas e/ou privadas, reduzindo 
a incid ncia de ati idades irregulares e ou ilegais. Os fis-
cais do CRB-8 efetuaram visitas periódicas às bibliotecas, 
centros de documentação e informação, Prefeituras, Se-
cretarias de Educação e Cultura, hospitais, museus, den-
tre outros locais que contemplam atividades biblioteco-
n micas. São isitas re enti as que  al m de erificar o 
cumprimento da legislação que exige a presença do pro-
fissional bibliotecário de idamente qualificado  orientam 
o em regador quando em desacordo com a lei. Duran-
te essas isitas  acol eu-se sugest es de rofissionais  

REGINA CÉLI DE SOUSA 

A 18a Gestão do Conselho Regional de 
Biblioteconomia do Estado de São 
Paulo – CRB-8, em seu período de go-
vernança, estabeleceu em suas ações, 

conexões com a sociedade paulista por meio da 
divulgação e comunicação das suas atividades. 
Da mesma orma  com a comunidade de bibliote-
cários e com os seus cong neres Consel os de 
Biblioteconomia existentes no país), a divulgação 
e comunicação das ações ocorreram por meio do 
atendimento, boletins circulares, eventos on line 
e presenciais. Na relação, com as escolas de Bi-
blioteconomia, elas aconteceram por meio de 
reuniões e palestras realizadas aos estudantes; 
al m dos e entos resenciais e on line  promovi-
dos. Esse mesmo processo de participar foi ado-
tado no contato com as entidades de classe dos 
bibliotecários e de outras ag ncias de re resen-
taç es rofissionais.

As ações realizadas pela 18ª Gestão objetiva-
ram promover e valorizar socialmente a classe 
bibliotecária aulista e brasileira  com es ecial 
destaque ao trabal o e  missão do bibliotecário. 
Buscou-se realçar a rele ncia da área da Biblio-
teconomia na defesa das aspirações da socie-
dade paulista por educação, cultura e cidadania. 
As iraç es essas alcançá eis or interm dio da 
democratização do acesso à informação e ao co-
nhecimento registrado. 

CONEXÃO E 
INOVAÇÃO  
NAS ATIVIDADES  
DA 18a GESTÃO
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registrou-se den ncias confidenciais ou de 
caráter sigiloso  sobre o e erc cio ilegal da 

rofissão  e oram atendidas ocorr ncias de 
ordem tica.

A colaboração dos bibliotecários oi de 
suma importância para que a realização da 
ati idade fiscali at ria transcorresse com 
efici ncia. O trabal o romo ido elo Setor 
de iscali ação ossibilitou  ainda  que bi-
bliotecas ossem cadastradas  al m de ro-
piciar a abertura de novas vagas pro-
fissionais no mercado de trabal o. 

Ainda sobre o desempenho 
do Setor de iscali ação  de e-se 
destacar que foram realizadas 66 
reuniões, visitadas 452 instituições, 
oferecidas orientações para 1.355 
ligações telefônicas recebidas e en-
viados e respondidos mais de 3.145 
e-mails  .  o cios e edidos  al m
de outras ati idades de análise e en-
caminhamento relativos aos proces-
sos fiscali at rios.

Proporcionamos, no primeiro ano 
de gestão  a entrega de c dulas de 
identidade do rofissional bibliote-
cário de orma gratuita.

Merece especial destaque as ações exe-
cutadas para divulgar e promover o cum-
primento da Lei no .  que dis e 
sobre a universalização das bibliotecas nas 
instituições públicas. Para este intento, foi 
criada a Comissão Tem orária de Biblioteca 

Escolar, no âmbito do CRB-8, que realizou diversas ações em 
conjunto com a Comissão de Di ulgação e outras comiss es.

Uma das iniciativas foi a montagem de uma Biblioteca Es-
colar Modelo acer o de li ros  mobiliário arrojado  sistema in-
ormati ado ara esquisa e em r stimo de ublicaç es  al m 

de uma programação cultural voltada para o incentivo à leitu-
ra  num estande de m2, na 25ª Bienal Internacional do Livro. 
Esta ação teve o objetivo de sensibilizar a população em geral, 
os rofissionais e as instituiç es inculadas  educação e mer-
cado editorial para a importância de se cumprir a legislação. 

Na oportunidade, o CRB-8 lan-
çou a campanha “Biblioteca Escolar 

ara Todos . O estande da biblioteca 
acolheu a visita de milhares de pes-
soas entre bibliotecários  estudantes  
professores, autoridades.  O tema 
Biblioteca Escolar  recebeu grande 

destaque na m dia tele isi a: T  Cul-
tura  T  Globo  T  Bandeirantes  T  
Ga eta  al m de outros e culos de 
comunicação  como rádios  jornais e 
portais da internet.

Reali ou-se  tamb m  mani esta-
ção na Avenida Paulista em defesa da 
Biblioteca Escolar, com o lema: “A Bi-
blioteca Escolar  um direito de toda a 

sociedade . Pautando a sociedade aulista sobre a necessidade 
de que todos tomassem conhecimento da Lei e, principalmente, 
cobrassem dos go ernantes a sua im lementação. Dos conta-
tos e comunicados estabelecidos, a ênfase foi que as bibliote-
cas escolares com bibliotecários contribuem muito no rocesso 
de ensino-aprendizagem e que o estudante se aproprie de in-
formações e cultura numa perspectiva crítica e criativa.

O Conselho 
Regional de 
Biblioteconomia  
do Estado de  
São Paulo montou  
uma Biblioteca 
Escolar Modelo  
na 25ª Bienal 
Internacional  
do Livro
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A alori ação rofissional oi realçada nas aç es de 
distinç es con eridas aos bibliotecários e bibliotecárias 
do Estado de São Paulo e aos acadêmicos que, com 
seu trabalho e pesquisas, resultaram em contribuições 

ara a sociedade aulista e brasileira. Distinç es au e-
ridas por meio da entrega do XIII Prêmio da Bibliote-
conomia Paulista Laura Russo  que te e como tema 
Biblioteca Escolar ara todos . Este e ento recebeu 

grande repercussão na mídia impressa e redes sociais. 
oi im lementado o rograma Circuito de Bibliote-

cas Escolares  com o objeti o de ortalecer os ncu-
los entre bibliotecários que atuam na área educacio-
nal; promover a troca de experiências 
e o interc mbio rofissional  a orecer 
a educação continuada; possibilitar o 
networking  a criação de gru os de rá-
tica e o aprimoramento de programas 
e ser iços  al m de incenti ar aç es 
colaborativas entre diretores, coorde-
nadores  ro essores e bibliotecários  
tendo como estrat gia agregar alor 
aos processos educativos por meio do 
trabal o e com et ncias bibliotecárias. 

Outro destaque ressaltado, diante 
da pandemia enfrentada pela socieda-
de brasileira, foi a Campanha “Home 
O fice da Leitura  que consistiu na di ulgação de  
vídeos com contações de histórias, elaborados por 
di ersos bibliotecários e bibliotecárias da ca ital e do 
interior do Estado e de árias instituiç es. Conte do 
disponibilizado à sociedade para minorar o período 
de isolamento e, ao mesmo tempo, incentivar o gosto 
pela leitura.

oram reali ados e ou a oiados di ersos e entos 
isando ro agar a fiscali ação re enti a e a romo-
er a atuali ação rofissional.  Da mesma orma  oram 

ca tadas e di ulgadas mat rias in ormati as e not -
cias m dias im ressas e digitais  com a finalidade de 
manter a comunidade dos bibliotecários in ormados e 
atualizados sobre conteúdos de interesse e/ou relacio-
nados às ações realizadas pelo CRB-8.  

Neste sentido, sobressai a concretização de 34 
li es  reali adas nas lata ormas digitais ouTube e 

aceboo . Realçamos  ainda  a elaboração e di ulga-
ção de 53 números do boletim “Bob News @Expres-
so  e  n meros do Bob News  contendo not cias  
eventos e indicações de leitura para os profissionais. 

No contato com a comunidade profissional e so-
ciedade em geral, o CRB-8 manteve os seguintes ca-
nais de comunicação: aceboo  Twitter  Instagram 
e o website institucional. No aceboo  o Consel o 

ossui  atualmente  .8 8 seguidores. Entretanto  
com as ações de comunicação foram alcançados 

. 8  essoas  com .  ublicaç es. 
O website do CRB-8 recebeu . .  isuali a-

ções. Por meio dos canais de comu-
nicação foram divulgadas 3.362 notí-
cias  .  e entos  8 o ortunidades 
profissionais, entre outros. 

O número de visualizações das 
Not cias oi de . . . Em E en-
tos, a visualização foi de 693.564; e 
a visualização das Oportunidades, o 
indicador oi de . . O Portal da 
Trans ar ncia e de Acesso  In orma-
ção foi constantemente atualizado.

Destacamos que in estimos no 
Instagram para uma divulgação mais 
rá ida e com acta. Este canal oi 

bastante isitado e ossui muitos seguidores. At  o 
momento são . 8  seguidores   ublicaç es so-
bre eventos, comemorações e/ou comunicados das 
ações do CRB-8.. O número de curtidas nesse triênio 
oi de . 8  tendo  comentários. Publicamos 

34 vídeos, com 8.459 visualizações e diversos co-
mentários. Para in ormar o bibliotecário sobre aç es 
em âmbito estadual ou a divulgação de eventos de 

arceiros do Consel o  utili amos o Telegram or 
meio de ostagens de  cards  e  deos  com um 
total de .  isuali ação e  inscritos no a licati-
o de mensagens. Publicamos tamb m no Lin edIn 

e aceboo .
A 18ª Gestão apoiou e realizou eventos dentro do 

Congresso Internacional em Tecnologia e Organi-
ação da In ormação TOI . Esse e ento tem como 
rinci al oco reunir bibliotecários  esquisadores  

“O maior 
patrimônio de 
um Conselho de 
Bibliotecários é a 
sua comunidade 
profissional 
e vice-versa.” 
(Regina Céli  
de Sousa)
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estudantes e profissionais interessados em 
conhecer, refletir e debater em torno de te-
mas de tecnologia e inovação que sejam rele-
vantes para a sociedade da informação.  

As comemoraç es dedicadas ao Dia do 
Bibliotecário  oram reali adas na ca ital e 
em árias as regi es do Estado de São Pau-
lo, por meio de palestras e oficinas; e em par-
cerias com as universidades que oferecem o 
curso de graduação em Biblioteconomia ni-
ersidade de São Paulo SP  ni ersidade 
ederal de São Carlos SCar  undação 

Escola de Sociologia e Política de São Pau-
lo ESPSP aBCI  Centro ni ersitário As-
sunção ni ai  Centro ni ersitário Teresa 
D ila ni atea  al m de outras instituiç es 
de apoio à Biblioteconomia, como o Serviço Social 
do Com rcio Sesc  Ser iço Nacional de A rendi a-
gem Comercial Senac  o Museu da Cidade de São 
Paulo  Biblioteca Mário de Andrade e a Pre eitura da 
Cidade de São Paulo. A e em ride oi tamb m segui-
da de divulgação da profissão na mídia impressa e 
digital, redes sociais e no Metrô de São Paulo.

Outra ação importante de divulgação e atuali-
zação profissional foi a realização da “Caravana do 
Con ecimento e da Ino ação  com o ro sito de 
levar ao interior do Estado de São Paulo especialis-
tas da área que desen ol em t cnicas ro issionais  
modelos de organização e de gestão da informação 
inovadores; bem como introduzir contatos com no-
as tecnologias  al m de ro iciar o com artil a-

mento e a troca de e eri ncias entre bibliotecário 
e outros profissionais.

As atividades promovidas pela Comissão do Pa-
trim nio Bibliográ ico e Documental deram desta-
que às ações do CRB-8 dedicadas aos profissionais 
e instituições de memória, trabalhando como ator 
empenhado e parceiro para a valorização do patri-
mônio histórico e documental. Os eventos organi-
zados, a participação efetuada e o apoio concedido 

ara com essa temática contribuiu ara a re le ão 
sobre a importância do tratamento e da valorização 
de acer os bibliográ icos e de atrim nio cultural. 

Contribuiu ainda com a educação patrimonial do 
ro issional bibliotecário do Estado de São Paulo. 

Neste as ecto  ários te tos  li ros eletr nicos  anais 
de eventos foram coletados e/ou constituídos para 
di ulgar o tema junto aos bibliotecários.  As aç es 
promovidas colaboraram com o cumprimento dos 
objetivos do programa “Memória do Mundo da 

nesco  Mo .
Diante do cenário de andemia e de lockdown 

que afetaram as instituições em geral e de cultura e 
documental, em especial, o Conselho publicou uma 
compilação de medidas para nortear a reabertura de 
bibliotecas no contexto da Covid-19; ação que ge-
rou um documento oficial do CRB-8 para subsidiar 
os profissionais atuantes em todas as tipologias de 
bibliotecas. 

No contato com as novas gerações de bibliote-
cários  o CRB-8 recebeu a isita de árias turmas de 
estudantes dos cursos de Biblioteconomia da Unifai, 

SP  ESPSP aBCI  uma o ortunidade de a resen-
tar o Conselho e suas atividades aos futuros pro-
issionais  al m de dar a con ecer a legislação e a 
tica ro issional  entre outros. O a oio e atuação 

da Comissão de Ética foi essencial para concretizar 
a divulgação desta legislação junto à comunidade 
profissional por meio de palestras. Neste sentido, fo-
ram realizadas palestras e três lives sobre o tema da 

tica do bibliotecário. 
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Ao adentramos em período eleitoral para gover-
nadores e deputados e para prefeitos e vereadores 
no país, o CRB-8 promoveu ações com a finalidade 
de contatar os partidos políticos e seus candidatos, 
encaminhou solicitações e propostas para a inclu-
são de políticas públicas dedicadas ao livro, leitura 
e biblioteca nas plataformas de governo. Para con-
cretização dessas ações, foi criada a Comissão de 
Políticas Públicas.

A Comissão adotou medidas 
de estímulo à reflexão sobre as 
políticas públicas para bibliotecas 
junto aos bibliotecários residentes 
nos municípios paulistas e que, ao 
mesmo tempo, sensibilizassem os 
candidatos para a questão das bi-
bliotecas, do livro, leitura e literatu-
ra. O Conselho entende que essas 
ações são fundamentais para que 
os gestores públicos estabeleçam 
um olhar de importância para as 
bibliotecas com bibliotecários no 
desenvolvimento municipal.

A questão da diversidade foi 
tema que pautou o trabalho do Conselho, com even-
to que abordou “A Presença da Literatura Negra em 
Bibliotecas e na Educação  de maneira a tratar o 
im acto do racismo na literatura e os seus re e os 
nos es aços de ensino e de bibliotecas. oi uma ação 
conjunta entre a Comissão de Di ersidade do CRB-8 
com a aculdade umbi de Palmares  durante o lin -
Sam a. Di ersos artigos e not cias oram ublicados 
no site do CRB-8 sobre a di ersidade  al m de rea-
lização de live que tratou do mercado editorial e os 
acer os LGBT IA  em bibliotecas. 

A Comissão de Tomada de Contas CTC  no 
período da 18ª Gestão, analisou todas as contas, ba-
lancetes, balanços anuais, prestações de contas, pro-

ostas e re ormulaç es orçamentárias reali adas ou 
promovidas. Realizou, ainda, o exame das demonstra-
ções de receitas arrecadadas e os comprovantes de 
des esas agas  tamb m a resentou areceres nas 

lenárias dos tr s anos de gestão. As ati idades rea-

li adas e em lificam a res onsabilidade de fiscali ar 
as des esas e o uso de recursos ela Gestão. Tam-
b m reafirma a res onsabilidade da 8  Gestão com 
os recursos públicos.

Neste breve relato das ações implementadas e 
resultados alcançados com o trabalho empenhado, 
constata-se que a 18ª Gestão do CRB-8 esteve co-
nectada com um coletivo cooperativo formado de 

conselheiros, membros natos, co-
laboradores, assessorias, palestran-
tes  arceiros  a oiadores  al m da 
comu nidade bibliotecária. A cone-
xão efetivada ocorreu por meio das 
di ersas aç es já mencionadas e  
em especial, por meio da atividade 
fiscali at ria re enti a – ati idade 
essa orientada a promover a valori-
ação do e erc cio rofissional. 

A 8  Gestão tamb m agiu ara 
promover, aprimorar e atualizar o 
profissional. Nesse sentido, me-
rece destaque especial a reforma 
do imóvel do CRB-8, localizado na 
Rua Consel eiro Cris iniano  n   

conj. 121, que foi adaptado para espaço de coworking 
ara a comunidade bibliotecária  dentro do es rito 

do empreendedorismo da atividade liberal da ativi-
dade bibliotecária.   A inal  o maior atrim  nio de um 
Consel o de Bibliotecários  a sua comunidade ro-
fissional e vice-versa. 

Com este documento em que se relata o período 
de uma gestão, espera-se que colabore com os fu-
turos gestores. E que tamb m sir a de registro is-
tórico sobre o próprio CRB-8 e às futuras gerações 
de bi bliotecários. Geraç es estas que ossam dar 
continuidade  área da Biblioteconomia or meio 
da promoção, valorização e inovação do exercício 
profissional.

Para todos vocês, minha gratidão eterna.
 

Regina Céli de Sousa
Presidente

CRB-8/2385

As ações, realizadas 
pela 18ª Gestão, 
objetivaram 
promover e 
valorizar a classe 
bibliotecária 
paulista e brasileira, 
com destaque 
ao trabalho do 
bibliotecário
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Vice-Presidente
Diretor Administrativo (até janeiro de 2019)
Coord. da Comissão Temporária Especial da Diversidade
Comissão Temporária para Organização da 25ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo (2018)
Comissão de Divulgação

HUGO OLIVEIRA PINTO E SILVA • CRB-8/9893
Diretor Administrativo
Coord. da Comissão de Divulgação

o iss o por ria  a ri nio i lio r fi o  o n al
Comissão Temporária de Políticas Públicas para Bibliotecas e Bibliotecários
Comissão Temporária Especial de Documentação e Informação Jurídica

VALENTINA APARECIDA DAVID MANFREDI • CRB-8/1820
Diretora Técnica
Coord. da Comissão Temporária de Biblioteca Escolar
Comissão Temporária para Organização da 25ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo (2018)
Comissão de Licitação (2018)

ROBERTO JULIO GAVA • CRB-8/6620
Diretor Financeiro

oor  o r po  ra al o para s os so r  a rofiss o  o rofissional i lio rio 

Conselheiros
DIRETORIA

Conselheiros
EFETIVOS E SUPLENTES

ALESSANDRA ATTI • CRB-8/6568
Vice-Presidente (até dezembro de 2018)
Coord. da Comissão Temporária de Biblioteca Escolar ( até dezembro de 2018) 
Comissão Temporária para Organização da 25ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo (2018)

DULCE MARA DE OLIVEIRA • CRB-8/7715
Comissão de Ética
Comissão de Divulgação
Comissão de Fiscalização
Comissão Temporária Especial da Diversidade
Comissão de Licitação (2019)

ELIANA MARIA DE ALMEIDA BARJA • CRB-8/2889
Comissão Temporária para Organização da 25ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo (2018)

ELZA ITSUKO KAWARA VELASQUE • CRB-8/5532
Suplente

EMÍLIA DA CONCEIÇÃO CAMARGO • CRB-8/3714
Comissão de Divulgação
Comissão Temporária de Políticas Públicas para Bibliotecas e Bibliotecários
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Conselheiros
EFETIVOS E SUPLENTES

KELLY DOS SANTOS • CRB - 8/9108
Suplente

LEDA AMÉLIA BICALHO • CRB - 8/1424
Suplente

LEILA RABELLO DE OLIVEIRA • CRB-8/4037
Coord. da Comissão de Fiscalização

LUCIANA MARIA NAPOLEONE • CRB-8/5808
Diretora Técnica (até janeiro de 2019)

oor  a o iss o por ria  a ri nio i lio r fi o  o n al
Coord. da Comissão Temporária de Políticas Públicas para Bibliotecas e Bibliotecários
Comissão de Divulgação
Comissão de Fiscalização

LUCIANE DE QUEIROZ MODESTO MIETTO • CRB-8/8933
Comissão Temporária de Biblioteca Escolar

MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES BERNARDO • CRB-8/3163
Coord. da Comissão de Tomada de Contas

o iss o por ria  a ri nio i lio r fi o  o n al

MARIA LUCIA BEFFA • CRB-8/4144
Coord. da Comissão de Ética
Comissão de Fiscalização

o iss o por ria  a ri nio i lio r fi o  o n al
Comissão Temporária de Políticas Públicas para Bibliotecas e Bibliotecários

MARIA LUIZA PEREIRA DE SOUZA LIMA • CRB-8/81
Comissão de Tomada de Contas

MARLENE APARECIDA DE CASTRO OLIVEIRA • CRB-8/3447
Coord. da Comissão de Licitação
Comissão Temporária Especial da Diversidade
Comissão de Tomada de Contas (2018-2019)
Comissão de Licitação (2020)

ROSAELENA SCARPELINE • CRB-8/2737
Comissão de Ética

o iss o por ria  a ri nio i lio r fi o  o n al

SANDRA REGINA GROQUE • CRB-8/5016
Suplente

VERA LENY SILVA PASTORE • CRB-8/6886
Comissão Temporária de Biblioteca Escolar
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CAMILA SUARES MERINO
Estagiária (Financeiro)

CAROLINE LUCÍLIO NASCIMENTO
Estagiária (Fiscalização)

CLAUDIA VIANNA DE ALCANTARA
Gerente Executiva 

CRISTIANE LURI MURAKI CAETANO
Técnico Administrativo

ELLEN DE CAMPOS
Técnico Administrativo

ILSOM JOSÉ LOURENÇO
Bibliotecário Fiscal

RONALDO FERREIRA GONÇALVES
Coordenador Administrativo

RUTH MARIA MACHADO PIRES NUNES
Bibliotecária Fiscal 

TEREZA TIEMI TANAKA
Coordenadora Financeira 

THIAGO CORREA DE BRITO
Técnico Administrativo e de Suporte Computacional
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A importância social do 
SISTEMA CFB/CRB  
e o seu papel na PROTEÇÃO 
da SOCIEDADE
O bibliotecário  
Fernando Modesto, 
professor Doutor no 
Curso de Biblioteconomia 
da ECA/USP, faz uma 
análise sobre a legislação  
e os Conselhos Regionais 
de Biblioteconomia

DI
VU

LG
AÇ

ÃO

omentar sobre a importância social dos Conselhos Pro-
fissionais  em geral   uma questão delicada  se obser a-
da a enas a análise elo as ecto financeiro: a cobrança 
de anuidade ara manutenção das atribuiç es fiscali a-

t rias e reno ação de licença ara o e erc cio rofissional.
Entretanto  Pastore  ao comentar sobre os consel os 

rofissionais  destaca o a el de ente regulat rio de cobrança 
ácil  mas de di cil normati ação no que se re ere  garantia da 

qualidade no ser iço rofissional restado ao consumidor  clien-
te ou usuário. Assim  mais do que elar elo cai a de um su osto 
cart rio rofissional  os consel os de em atuar mais na di usão e 
eladoria da rofissão que re resentam.

Nesse sentido  de e ser rioridade do Sistema C B CRB Con-
sel o ederal de Biblioteconomia Consel os Regionais de Biblio-
teconomia  justamente a qualidade do atendimento e da comuni-
cação que  restada  comunidade bibliotecária e  em es ecial   
sociedade brasileira.

Aliás   intr nseco ao Sistema C B CRB o cum rimento desse 
rinc io de atendimento e de atenção dedicada  sua comunidade 

e  sociedade  bem como de colocar-se  dis osição dos rgãos 
blicos  nas inst ncias munici al  estadual e ederal dos oderes 

Legislati o  udiciário e E ecuti o  al m do mercado de trabal o  
como um es orço ermanente de de esa do e erc cio rofissional  
baseado na com et ncia  na tica e na rele ncia dos alores de 

romoção do desen ol imento e bem-estar social.
Diante das mudanças culturais e das ino aç es e trans orma-

ç es tecnol gicas  de intensa ocorr ncia nas ltimas d cadas  são 
atos que im em aos Consel os Regionais de Biblioteconomia 

uma atuação não autada a enas or a elos meramente de ca-
ráter cor orati ista  mas al m  na ers ecti a de ros ecção de 

FERNANDO MODESTO

Bibliotecário, Professor no curso de 
Biblioteconomia da ECA/USP; no 
Programa de Pós-Graduação em  
Ciência da Informação e no Programa  
de Mestrado Profissional da ECA/USP.

C
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“Os Conselhos devem atuar na  
i s o  la oria a profiss o  

que representam. Nesse sentido,  
deve ser prioridade do Sistema  
CFB/ CRB a qualidade do atendimento  
e da comunicação que é prestada  
à comunidade bibliotecária” 

novos campos de atuação e no consequen-
te redesen o do erfil bibliotecário. 

As ecto que tamb m corrobora Pasto-
re  ao destacar que o momento  de 
re ensar tal osicionamento limitante. Insti-
tuir nos Consel os e nos seus mecanismos 
de fiscali ação das rofiss es aç es de con-
tribuição com a sociedade  na medida em 
que se dediquem a cuidar da qualidade dos 

rofissionais e roteger os consumidores 
dos ser iços mal restados. 

Em geral  tamb m esca a das análises e 
discuss es mais a ai onadas em de esa ou 

ela e tinção dos Consel os de Biblioteco-
nomia  a com reensão de que o e erc cio 

rofissional assume caráter blico  tornan-
do-o objeto de fiscali ação elo Estado. Esta 
unção de caráter blico  atribu da aos 

Consel os e os tornam entidades de natu-
re a jur dica e ederati a  com autonomia 
administrati a e financeira. Estas entidades  

ara cum rir seus ro sitos  assam a ser 
mantidas elas contribuiç es dos rofissio-
nais inscritos e abilitados ara o e erc cio 

rofissional Re ende  .
ale destacar que a Constituição de 

88  a e em lo das constituiç es ante-
riores  no artigo  determina que  li re o 

e erc cio de trabal o  o cio ou rofissão  desde que atendidas as 
qualificaç es rofissionais que a lei estabelecer. 

No artigo   indicada a com et ncia da nião ederal ara 
estabelecer a sua organi ação e ins eção do trabal o a qual  em 
sentido am lo  engloba a fiscali ação das rofiss es. Pre  ainda  a 
com et ncia ri ati a ara legislar sobre as condiç es de e erc cio 

rofissional  con orme dis osto no artigo . 
Nesse sentido  a nião assou a delegar a sua unção de fisca-

li ar o e erc cio rofissional  criando  or meio de leis es ec ficas  
os Consel os de iscali ação Profissional  como essoas jur dicas 
de direito blico  detentoras de autonomia administrati a e finan-
ceira e sujeitas ao controle do Estado ara e ercer a fiscali ação 

rofissional. Consequ ncia das atribuiç es legais  consta a de esa 
da sociedade  im edindo o e erc cio ilegal da rofissão  tanto or 
aquele que ossua abilitação  mas não segue a conduta estabe-
lecida  tanto ara o leigo que e erce alguma rofissão cujo e erc -
cio de enda de abilitação TRIB NAL  .
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“Em geral, também 
escapa das análises 
e discussões mais 
apaixonadas em 
defesa ou pela 
extinção dos 
Conselhos de 
Biblioteconomia 
a compreensão 
de que o exercício 
profissional assume 
caráter público, 
tornando-o objeto 
de fiscalização  
pelo Estado”

No âmbito dos Conselhos de 
Biblioteconomia, os instrumentos 
legais são: Lei no 4.084, de 30 de 
junho de 1962, que dispõe sobre 
a profissão de bibliotecário e re-
gula seu exercício; Decreto no 
56.725, de 16 de agosto de 1965, 
que regulamenta a Lei no 4.084; 
e Lei no 9.674, de 25 de junho de 
1998, que dispõe sobre o exercí-
cio da profissão de bibliotecário 
e determina outras providências.

Portanto, nesse contexto, 
com base em legislação especí-
fica de regulamentação do exer-
cício profissional, o Sistema CFB/
CRB estabelece mecanismos e 
requisitos que possam assegu-
rar o exercício eficaz da profissão 
bibliotecária, assegurando à so-
ciedade um profissional de perfil 
técnico e ético.

De modo geral, como citado, as leis que instituíram 
os Conselhos de Fiscalização estabeleceram a persona-
lidade jurídica de direito público para essas entidades. 
Alguns estudiosos do tema consideram essas entidades 
como sendo “autarquias”, outros as consideram como 
“quase autarquias” ou mesmo “autarquias corporativas”, 
mas, de qualquer forma, se constituem em entidades 
sujeitas a direitos e obrigações legais.

Entretanto, como comenta Rezende (2007), em 
regimes democráticos, a contribuição dos Conselhos 
Profissionais situa-se na esfera do fortalecimento de 
mecanismos de controle social; bem como na demo-
cratização das políticas públicas. O fortalecimento se 
manifesta por meio de um projeto ético-político pro-
fissional vinculado a um projeto social amplo, que 
possibilita a essas entidades fixarem-se como agentes 
participantes da construção e consolidação de uma 
sociedade democrática.

Enquanto o exercício profissional se desenvol-
ve em mercado de trabalho regulado por relações 
contratuais, e que abrange não só a prestação de ser-

viço ou de produtos, mas o próprio valor e 
condições do trabalho. Perspectiva sob a 
qual a ação dos Conselhos se movimen-
ta para a defesa dos direitos de cidadania 
social e profissional; desempenhando o 
papel, também, de agente promotor dos 
princípios democráticos preconizados 
pela Constituição de 1988.

Assim, sob os princípios constitucionais 
e das liberdades democráticas, o Sistema 
CFB/CRB tem se constituído de gestões 
que preconizam ações de estímulo à qua-
lificação e valorização profissional, por 
meio de parcerias ou promoção de cursos 
e eventos; a universalização das políticas 
públicas para a área, caso das bibliotecas 
escolares e das bibliotecas públicas, da lei 
Rouanet etc. 

Enfim, os Conselhos Regionais de Bi-
blioteconomia, no planejamento e nas 
ações, contemplam ou buscam contem-
plar minimamente compromissos com 

interesses sociais, além do exercício profissional. Es-
tabelecem diálogo com entidades da sociedade civil, 
além das instituições públicas e privadas e promovem 
a cultura profissional da área ajustada às demandas da 
sociedade brasileira. 

Afinal, o Conselho de Biblioteconomia é o direito ao 
exercício profissional pelo bibliotecário, como um bene-
fício social. E o direito ao exercício profissional do biblio-
tecário é um bem social, cultural, informacional e de li-
berdade orientado ao bem-estar da sociedade brasileira.
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TOMADA DE CONTAS
Maria da Conceição Gomes Bernardo

ÉTICA
Maria Lucia Beffa

LICITAÇÃO
Marlene Aparecida de Castro Oliveira

DIVULGAÇÃO
Hugo Oliveira Pinto e Silva

FISCALIZAÇÃO
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AComissão de Tomada de Contas (CTC) é Comissão 
Permanente, composta por 3 (três) membros, con-
forme Resolução nº 179, do Conselho Federal de 
Biblioteconomia (CFB), de 26 de maio de  2017, que 

aprovou o Regimento Interno do Sistema Conselho Federal e 
Conselhos Regionais de Biblioteconomia.

A CTC, de acordo com o art. 104 da Resolução citada aci-
ma, reuniu-se mensalmente e extraordinariamente. Apreciou 
as contas, analisou e emitiu pareceres sobre os Balancetes, 
Prestação de Contas Anual, Proposta Orçamentária, Reformu-
lações Orçamentárias e outros assuntos da mesma natureza, 
obedecendo às exigências do Tribunal de Contas da União  
(TCU) e às normas do CFB.

Conforme art. 108, inciso I, da citada Resolução, verificou 
se foram recebidos os recursos financeiros devidos ao CRB-8, 
especialmente as anuidades, e enviada a cota-parte ao CFB. 

Também foram examinados comprovantes 
de despesas pagas e analisada a validade 
das autorizações e a idoneidade dos docu-
mentos fiscais e quitações respectivas.

Como se vê, a Comissão de Tomada de 
Contas do CRB-8, orientada pela presiden-
te, pelo diretor financeiro e apoiada pelo 
Setor Financeiro Contábil, juntos cuidam 
da saúde financeira do Conselho, que res-
ponde ao Conselho Federal de Biblioteco-
nomia e Tribunal de Contas da União.

Comissão de
TOMADA DE CONTAS

Para acessar o Portal da 
Transparência e Acesso 

à Informação é só clicar no 
QR Code ao lado ou apontar a 

câmera do seu celular. 
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Integrity

 rofissão de bibliotecário tem nature a sociocultural 
e suas rinci ais caracter sticas são a resta ão  
de ser i os de in orma ão  sociedade e a garantia 
de acesso indiscriminado aos mesmos  li re de 

uais uer embargos  C E   g

UNIVERSIDADE FEDERAL  
DE SÃO CARLOS (UFSCAR)

No dia 8 de outubro de 2019, no auditório da Bi-
blioteca Comunitária da Universidade Federal de São 
Carlos, a Comissão abordou o Código de Ética e o 
funcionamento e atuação do Conselho. Além dos 
alunos da graduação e pós-graduação, estiveram 
presentes docentes do curso de Biblioteconomia e 

rofissionais da área.

RECEPÇÃO DE ALUNOS  
DA GRADUAÇÃO (CONSELHO CRB-8)

 Recepcionamos, na sede do CRB-8, as turmas do 
matu tino e do noturno do curso de Biblioteconomia 
da ECA/USP. O objetivo da visita foi o de apresentar 
o Conselho e conversar sobre a importância de uma

rofissão regulamentada  o C digo de tica da Pro-
fissão  as unç es e as áreas e istentes no Consel o.

PARTICIPAÇÃO NA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
Foi proposta pela Comissão de Fiscalização, e 

aprovado pela plenária, a participação de um membro 
da Comissão de Ética para trabalhar em conjunto com 
a Comissão de Fiscalização.

LIVES SOBRE ÉTICA 
Em 2020, a Comissão de Ética apoiou, em parceria 

com a CDV, lives sobre a tica Profissional. 

CONSELHO FEDERAL DE BIBLIOTECONOMIA. Resolução 
CFB nº 207/2018. Aprova o Código de Ética e Deontologia do 
Bi liotecário rasileiro, ue fi a as nor as orientadoras de 
conduta no e ercício de suas atividades profissionais. Bra-
sília: CFB, 201

A   Comissão de Ética reuniu-se nos dias das 
Plenárias, na parte da manhã, para facilitar 
a participação dos seus mem bros e evitar 
deslocamentos. Foram realizadas várias 

reuni es da Comissão de tica ara tomar con eci-
mento dos rocedimentos e igidos ara a condução e 
análise das denúncias recebidas e encaminhado ofícios 
educativos, baseados no Código de Ética, para bibliote-
cárias que responderam aos colegas do Conselho de 
orma não adequada sobre quest es das eleiç es.

A Comissão também promoveu reunião aberta na 
sede do Conselho para discutir a minuta do Código de 
Ética do Bibliotecário.

PALESTRAS REALIZADAS  
PELA COMISSÃO DE ÉTICA:

• Participação da coordenadora da Comissão de Éti-
ca na palestra “Integridade e Ética na Administração 
dos Consel os Profissionais  re resentando o Conse-
lho Regional de Biblioteconomia - 8ª Região, na Sede 
do Crecisp (25/7/2018).

Em 2019, a Comissão esteve presente na Fundação 
Escola de Sociologia de São Paulo (FESPSP), represen-
tando o Conselho para tratar do novo Código de Ética.

• Palestra “Código de Ética e Deontologia do Bi-
bliotecário Brasileiro . A coordenadora da Comissão 
de Ética, Maria Lucia Beffa, do Conselho Regional de 
Biblioteconomia - 8ª Região (CRB-8) esteve na FESPSP 
conversando com a co munidade acadêmica sobre o 
Novo Código de Ética do Bi bliotecário  o qual atribui 
muita res onsabilidade ao rofis sional diante do usu-
ário e na construção de cone es. Nota ublicada na 
página da FESPSP. 11 e 15 de mar ço de 2019) 

Comissão de ÉTICA
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Para acessar o Portal da 
Transparência e Acesso à Informação 

é só clicar no QR Code ao lado ou 
apontar a câmera do seu celular. 

AComissão de Licitação é composta de um conse-
lheiro efetivo e dois funcionários administrativos 
do CRB-8. A coordenação é renovada anualmente. 
É obrigatória dentro do conselho de classe para dar 

trans ar ncia  sociedade e a categoria rofi ssional nos rodu-
tos e serviços contratados.

No período de 2018 a 2020 recebeu, examinou e julgou os 
documentos e os procedimentos relativos às licitações públi-
cas nas modalidades concorrência, tomada de preços e convite.  
Analisou e respondeu às impugnações ao edital.

Procedeu atos como abertura da sessão, credenciamento dos 
fornecedores, recebimento dos envelopes, análise e julgamento 
das ases de abilitação e classifi cação de ro ostas.

Objetivo da Licitação: deve ser sempre atender o interesse 
público, buscar a proposta mais vantajosa, existindo igualdade 
de condições, bem como os demais princípios resguardados 
pela constituição.

Durante a 18a Gestão deste Conselho, houve as seguintes 
licitações: Licitação para Assessoria Contábil; aquisição dos 
desktops por adesão Ata de Registro de Preços.

Outras compras e contratações de servi-
ços com dispensa de licitação foram realiza-
das, pois, pertencem aos serviços contínuos.

No ano de 2020, totalmente atípico 
(pandemia COVID19),  está em andamento 
o processo de licitação, para contratação de
serviços advocatícios e técnicos de nature-
za jurídica.

A Comissão de Licitação durante os três 
anos da gestão obedeceu aos princípios da 
legalidade, impessoalidade ou igualdade, 
moralidade ou probidade administrativa, pu-
blicidade e efi ci ncia.

 No Portal da Transparência, no site do 
CRB-8 estão disponíveis todas as licitações 
realizadas.

Comissão de LICITAÇÃO
Seguiu os 
princípios da 
legalidade, 
impessoalidade, 
moralidade 
administrativa, 
publicidade e 
efi ci ncia IL
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DIVULGAÇÃO
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Comissão de 
DIVULGAÇÃO  

e VALORIZAÇÃO
Profissional

CDV faz história no CRB-8, divulgou a  
rofissão  a ro imou o bibliotecário do  

Conselho e, juntos, protagonizaram o triênio
mento biblioteconômico no Estado de São Paulo. Ao 
longo da 18a Gestão, a Comissão de Divulgação e Va-
lorização do Profissional procurou alcançar as propos-
tas defendidas pela então Chapa 1 – Conecta & Inova. 
A seguir, serão apresentadas as principais ações reali-
zadas pela comissão:

O Conselho Regional de Biblioteco-
nomia da 8a Região possui, dentre 
as suas atribuições, a finalidade de 
fiscalizar o exercício da profissão 

de bibliotecário, conforme determina a legis-
lação vigente, contribuindo para o desenvolvi-
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PROMOVER A COMUNICAÇÃO EFETIVA 
COM O PROFISSIONAL BIBLIOTECÁRIO:
• Atualização do site institucional e das redes sociais já

existentes, como o Twitter e Facebook, com conteúdo;
 Criação de erfis em redes sociais ara manter o ro-

fissional in ormado sobre as aç es do CRB-8 e not cias 
da área de Biblioteconomia e Ciência da Informação: 
Instagram, YouTube, Telegram e LinkedIn;

• Elaboração de 52 Bob News @Expresso, que contém
notícias referentes ao CRB-8 e que dialogam com o fa-
zer do bibliotecário. Além de divulgar eventos, periódi-
cos cient ficos e sugest es de leitura

• Elaboração de 5 Bob News dando destaque em al-
gumas ações desenvolvidas nos três anos de gestão,
e em eventos importantes para a sociedade, como a
Bienal Internacional do Livro de São Paulo, as Eleições
de 2018 e o Seminário “A Presença Negra em Bibliote-
cas e na Educação”.

VALORIZAÇÃO DAS 
PRÁTICAS PROFISSIONAIS:

Publicação de textos de bibliotecárias e biblio-
tecários no site institucional, mostrando a abertura 
do CRB- 8 ara o relato de ráticas rofissionais e 
de pesquisa. São eles:
• “Perspectivas e possibilidades para a atuação

rofissional do bibliotecário em instituiç es do
ensino superior privado como procurador insti-
tucional”, escrito por Marcos Paulo Passos;

• “As instituições da biblioteconomia brasileira:
atitude, engajamento e compartilhamento do
conhecimento”, escrito por Sidnei Rodrigues
de Andrade;

• “Vivências pedagógicas entre serras”, escrito
por Luciane Mietto e Nancy Bonnanome;

• Resenha “Mediação da leitura literária em bi-
bliotecas”, escrito por Lygia Canelas;
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• “Lives de compartilhar, agregar e transformar”, es-
crito por Katty Anne Nunes;

• “Gestão em bibliotecas públicas no contexto híbri-
do: um estudo comparativo de bibliotecas híbridas
no âmbito nacional e internacional em prol do de-
senvolvimento de comunidades”, escrito por Rafae-
la Carolina da Silva;

• “Taxonomias, ontologias e a aplicação na inteli-
g ncia artificial  escrito or abiola A arecida i-
zentim;

• “Por uma biblioteconomia decolonial”, escrito por
Ueliton dos Santos Alves;

• “Rede social como ferramenta de trabalho”, escrito
por Berenice Neubhaher e Fabiola Aparecida Vi-
zentin.

CRIAR COMISSÕES E GRUPOS:
Para a organização de alguns eventos promo-

vidos pela comissão, fez-se necessária a criação 
de grupos de trabalho. Isso ocorreu nos seguintes 
eventos: Dia do Bibliotecário, Bienal Internacional 
do Livro de São Paulo e XIII Prêmio Laura Russo da 
Biblioteconomia Paulista. 

FORMAR PARCERIAS:
Durante a gestão, foram formadas diversas parce-

rias para a realização de eventos, campanhas e lives. 
Destacam-se as parcerias com os membros natos e 
escolas de Biblioteconomia, editoras, empresas, gru-

os e entidades rofissionais  institui ç es acad micas  
instituições culturais e casas legislativas.

PROMOVER EVENTOS 
NO ESTADO DE SÃO PAULO: 

Durante a 18a Gestão, foram realizados diversos 
eventos no interior e na capital do Estado de São 
Paulo. Confira:

2019
 II Seminário Profissional da In ormação e Mercado 

de Trabalho: Ecossistemas de Inovação”, realizado 
no dia 31 de maio, na USP;

• “Biblioteca da Câmara Municipal de São Paulo: Um
Século de Serviço, Difusão e Memória”, realizado
nos dias 29 e 30 de outubro, na Câmara Municipal
de São Paulo;

• “Simpósio Internacional de Bibliotecários na Era
da IA e da Transformação Digital nas Organiza-
ções”, realizado no dia 27 de novembro, na Belas
Artes;

 ideoaula tica Profissional e Atuação do Biblio-
tecário”, ministrada por João de Pontes Junior e 
Ruth Maria Machado Pires Nunes, transmitida pelo 
canal do YouTube do Claretiano, no dia 27 de no-
vembro, em Batatais/SP.

2020
O ano de 2020 foi atípico por conta da pandemia 

do Co ronavírus. As ações presenciais foram realizadas 
entre janeiro e março, como as comemorações do Dia 
do Bibliotecário na capital e interior. A partir de abril, os 
eventos foram realizados por meio de plataformas de 
streaming e transmitidas em forma de live pelo canal 
do YouTube e página do Facebook do Conselho.

“Em uma boa biblioteca, de 
forma misteriosa, você sente 
que é capaz de absorver toda a 
sabedoria contida naqueles livros 
através da sua pele, sem nem 
mesmo precisar abri-los.”
(Mark Twain)
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EVENTOS APOIADOS PELA  
COMISSÃO DE DIVULGAÇÃO:
2018
• “Seminário Estadual Escolar – Tecnologia de Apoio

à Aprendizagem em Debate”, realizado no dia 23 de
abril, no Sesi;

• IV TOI – Congresso Internacional em Tecnologia e
Organização da Informação, de 14 a 25 de maio, na
USP, e todos os 13 eventos satélites.

2019
• “Seminário sobre Biblioteca Escolar”, realizado nos

dias 8 e 9 de maio, na Estácio;
• Apoiamos os 16 eventos realizados durante o “TOI – V

Congresso Internacional em Tecnologia e Organização
da Informação”, realizado de 27 a 31 de maio, na USP;

 Curso Marcas de Pro eni ncia Bibliográficas  mi-
nistrado pelo Fabiano Cataldo, no dia 13 de maio, na 
Faculdade de Direito da USP.

2020
• “Estratégias de Marketing para a sua Biblioteca

(Ebsco)”, parceria com a Ebsco, ministrada por Mi-
chelângelo Viana, no dia 15 de abril;

• Live almoço com Conselho “Universalização das
Bibliotecas Escolares”, realizada no dia 25 de maio,
parceria com o Conselho Regional de Bibliotecono-
mia – 3a Região;

• “Seminário Unirio – Conservação Preventiva em Bi-
bliotecas e Co id- : Aç es e Re e es  ministrado
por Jandira Flaeschen, no dia 4 de agosto, parceria
com a Unirio;

“No Egito, as bibliotecas eram 
chamadas de ‘Tesouro dos 
remédios da alma’. De fato, é nelas 
que se cura a ignorância, a mais 
perigosa das enfermidades e a 
origem de todas as outras.”
(Jacques Bénigne Bossuet)

• “VI Congresso Internacional em Tecnologia e Or-
ganização da Informação, ocorrido durante o se-
gundo semestre de 2020”, parceria com a Escola
de Comunicação e Artes, da Universidade de São
Paulo, e todos os seus mais de 30 eventos satélites.

• “14a Semana de Biblioteconomia da Escola de Co-
municações e Artes”, de 19 a 23 de outubro de
2020, parceria com a Escola de Comunicação e
Artes, da Universidade de São Paulo;

• “Diálogos informacionais”, parceria com a FESPSP,
a Unesp, o Arquivo Público do Estado de São Pau-
lo e o Instituto do Legislativo Paulista;

• “Diálogos sobre políticas públicas e leitura”, parce-
ria com a Unifai e o Instituto do Legislativo Paulista;

• “71a Semana de Estudos em Biblioteconomia da
Faculdade de Biblioteconomia da PUC-Campinas”,
no período de 23 a 27 de novembro.

PROMOVER DEBATES SOBRE NOVOS PER-
FIS DE ATUAÇÃO E A ÉTICA DO BIBLIOTE-
CÁRIO: 

Por meio dos eventos e das lives realizadas duran-
te a gestão, o CRB-8 buscou mostrar para a socieda-
de os diversos campos de atuação do bibliotecário 
e incenti ar as discuss es sobre a tica do rofissio-
nal bibliotecário.

ESTABELECER MECANISMOS QUE POSSIBI-
LITEM CRIAR MOLDURA GERENCIAL E OPE-
RACIONAL PARA O CRB-8:

Disponibilização do chat, no site do CRB-8, para 
facilitar o contato do bibliotecário e da sociedade 
com o Consel o. Por meio dele  o rofissional ode 
entrar em contato com cinco setores: Administração, 
Financeiro, Fiscalização, Gerência e Secretaria. 
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DIA DO 
BIBLIOTECÁRIO 
CRB-8 reuniu profissionais 
para lembrar a  
importância da profissão
E entos abriram es a os ara debater a rofissão  as ers ecti as  
os a an os  as re olu es tecnol gicas e as ino a es do mercado

No sentido horário, começando 
no alto: Bibliotecários lotaram 
o auditório do Sesc 24 de Maio 
para assistir às palestras (2020). 
Gero Camilo e seu pocket show 
de músicas, histórias e poemas. 
A presidente do CRB-8, Regina 
Céli, falou sobre a importância do 
bibliotecário no auditório do Sesc 
(2020). Paulo Freire homenageou
a bibliotecária de formação, 
pesquisadora do cancioneiro 
popular, Inezita Barroso (2018). 
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No dia 12 de março é celebrado, em todo o Brasil, o
Dia do Bibliotecário. A data é em homenagem ao
nascimento de Manuel Bastos Tigre (1882-1957),
considerado o primeiro bibliotecário por concur-

so no a s. Para omenagear os rofissionais da área  o Con-
selho Regional de Biblioteconomia – 8ª Região realizou, no 
triênio 2018-2020, grandes eventos em São Paulo (capital) e 
em diversas cidades do interior. Espaços como Sesc, Theatro 
São Pedro  audit rio do Museu da Cidade de SP  nicam  
Cam inas  ni ersidade ederal de São Carlos SCar  

C mara Munici al de São Paulo  entre outros  abriram suas 
portas para receber esses eventos.

Especialistas renomados, como Dra. Rose Longo, Dra. Lilia-
na Giusti Serra, Profa Me. Regina dos Anjos a ioli  Dr. Cristian 
Bra ner  Angelo Caldeira  Pro . Dr. Adilson Lui  Pinto  Dr. Leo-
nardo Souto  Pro . Dr. rancisco Carlos Paletta  as esquisado-
ras Profa Maria das Mercês Apóstolo, Dra. Rosaelena Scarpeli-
ne  Pro . Dr. ernando Modesto  Pro . Dr. I an Cláudio Pereira 
Siqueira  Pro . Dr. rancisco Lo es Aguiar  entre outros  minis-
traram palestras em cidades do in-
terior como Cam inas  São Carlos  
Ribeirão Preto, Taubaté e Bauru. 

Temas importantes de interesse 
dos bibliotecários foram aborda-
dos: intelig ncia artificial  tica  ro-
jetos de lei, ciência de dados, ges-
tão do conhecimento, catalogação 
bibliográfica  a biblioteca do utu-
ro, empreendedorismo, gestão do 
conhecimento, impacto da LGPD, 
preservação e memória, competên-
cias do bibliotecário, livros digitais e 
fake news.

GRANDES ESPETÁCULOS
nindo cultura  arte  os bi-

bliotecários também assistiram 
nessas comemorações a grandes 
espetáculos, como o do violeiro 
Paulo reire  que e  uma ome-
nagem  ilustre bibliotecária de 
ormação e esquisadora do can-

cioneiro o ular Ine ita Barroso 

INTERIOR SEMPRE PRESENTE

Bibliotecários participando de palestra em 
Lorena (2019). 

Bibliotecários participando de palestra em São José 
do Rio Preto (2019). 

Confraternização após a palestra em Campinas (2019)

“O Dia do 
Bibliotecário  
é uma 
oportunidade
para r ir 
sobre a 
identidade
desses
profissionais 
que hoje lidam 
com o bem 
mais precioso 
da atualidade: 
a informação”, 
diz Regina Céli 
(CRB-8)
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(2018), pocket show de Gero Camilo (2019) e o 
Duo Siqueira (2020), formado pela uruguaia Ce-
cília Siqueira e pelo mineiro Fernando de Lima; e 
um show de talentos com a bibliotecária e canto-
ra Luciana Lys (2020). Os eventos sempre foram 
acompanhados por um coquetel para confraterni-
zação dos participantes. 

REFLEXÃO 
Segundo a presidente do Conselho Regional de 

Biblioteconomia – 8a Região, Regina Céli de Sousa, a 
data tamb m  uma o ortunidade ara re etir sobre a 
identidade desses rofissionais que  oje  lidam com o 
bem mais precioso da atualidade: a informação.

Regina C li comenta tamb m que a rofissão de 
bibliotecário mudou muito nos últimos anos devido à 
revolução tecnológica. Por causa dessas mudanças, 
os rofissionais ti eram de se ada tar  ortalecer suas 
habilidades e, a partir daí, conquistaram novos campos 
de atuação.

Na prática, o bibliotecário pode atuar em qualquer 
em resa onde a in ormação seja mat ria- rima de tra-
bal o  como ro edores de internet  escrit rios jur di-
cos, laboratórios, centros de pesquisa, museus, edito-
ras  li rarias  centros culturais  religiosos  oficinas  salas 
de leitura e de lazer, galerias de arte, cinematecas, pi-
nacotecas, videotecas, entre outros. 

VOCÊ SABIA?
O Dia do Bibliotecário, comemorado em todo o 

território nacional em 12 de março, foi instituído em 9 
de abril de 1980, pelo Decreto no 84.631, assinado pelo 
então presidente da República, João Figueiredo. O dia 
escolhido homenageia a data do nascimento do biblio-
tecário, escritor e poeta Manuel Bastos Tigre. 

A rofissão de bibliotecário  regulamentada no 
Brasil desde 1962 (Lei no . 8  de  de jun o de 
1962). Estão inscritos em todos os 14 Conselhos Re-
gionais .  rofissionais  sendo .  a enas no 
Estado de São Paulo.

No alto, à esquerda, Regina Céli, conselheiros, bibliotecários e 
colaboradores em momento de confraternização (2020). No 
alto, à direita, bibliotecários lotaram o auditório do Sesc para 
assistir às palestras (2020). Acima, à esquerda, a bibliotecária 
e cantora Luciana Lys encantou o público com seu talento 
(2020). Acima, à direita, Regina Céli homenageia Mauro Aranha, 
sobrinho de Inezita Barroso, no Theatro São Pedro (2018).

Durante as comemorações do Dia do Bibliotecário, foram 
também exibidos, no interior dos trens do Metrô um vídeo 
sobre o profissional bibliotecário. A exibição foi no período 
de 10 a 12 de março de 2020. 
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CONFIRA AS PALESTRAS NO TRIÊNIO 2018/2020:
2018
PALESTRA: “A intelig ncia artificial como o ortunidade ara o bibliote-
cário  Angelo Caldeira . T eatro São Pedro São Paulo SP . 
PALESTRA: “A tica bibliotecária como rática da erdade  Pro . Dr. Cristian 
Bra ner. Audit rio da Biblioteca Central C sar Lattes  Cam inas SP .
PALESTRA: “A con i ncia enquanto erramenta ara as bibliotecas brasilei-
ras: uma leitura a artir dos rojetos de lei do Congresso Nacional  Pro . Dr. 
Cristian Bra ner. Anfiteatro Andr  acquemin Ribeirão Preto SP .
PALESTRA: “A tica como res onsabilidade moral e a biblioteca  
Pro . Dr. Cristian Bra ner. Anfiteatro Bento Prado unior São Carlos SP . 

2019 
PALESTRA: “O bibliotecário na era da in ormação de dados  Pro . Dr.  Adilson 
Lui  Pinto SP  e Entrega do III Pr mio Laura Russo da Biblioteconomia  Sesc 
24 de Maio).
OFICINA Gestão do con ecimento  com o bibliotecário  Pro . Dr. Leonardo Sou-
to  Ca  Booleano Audit rio do Museu da Cidade de SP . 
PALESTRA: O bibliotecário e a isuali ação de dados in ormacionais  Pro . Dr. Adilson 
Lui  Pinto Escola e aculdade de Tecnologia Senai Roberto Mange  Cam inas SP .
PALESTRA: “As ino aç es na catalogação bibliográfica  Pro . Dr. ernando Mo-
desto SP ECA . ni atea Lorena SP . 
PALESTRA: lno ação e em reendedorismo  Pro . Dr. rancisco Carlos Paletta 

SP ECA . aculdade de ilosofia  Ci ncias e Letras  Ribeirão Preto SP .
PALESTRA: “A biblioteca do uturo e o rofissional da in ormação  Pro . Dr. ran-
cisco Carlos Paletta SP ECA . ni ersidade ederal de São Carlos SCar .

2020
PALESTRA: A im ort ncia do con ecimento e da in ormação no conte to 
das transformações digitais: competências socioemocionais, gestão do co-
n ecimento e o trabal o do uturo . Pro a Dra. Rose Longo. (Sesc 24 de Maio).
PALESTRA: “Ética nas redes sociais e fake news, com a bibliotecária Ms. Re-
gina dos Anjos a ioli . ni ersidade ederal de São Carlos São Carlos SP .
PALESTRA: “Acer os bridos  li ros digitais nas bibliotecas  Dra. Liliana 
Giusti Serra. nicam  Cam inas SP .
PALESTRA: “ tica  Ino ação  Tecnologia  com o consultor Alisson de 
Castro. Sesc Ribeirão Preto SP
PALESTRA: “O im acto da LGPD na gestão documental  Pro . Dr. rancis-
co Lo es de Aguiar. Sesc Bauru SP .
PALESTRA DE ENCERRAMENTO: “O cenário da informação no século 

I e as com et ncias do bibliotecário  Pro . Dr. I an Cláudio Pereira Si-
queira SP ECA  na aculdade De odiana Taubat SP . 

Dra. Rose Longo, PhD em 
Transferência de Tecnologia 
pela ni ersit  of effield 
(Inglaterra) ministrou palestra 
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O Prêmio Laura Russo repre-
senta relevante homenagem 
prestada à pioneira no exer-
cício da profissão de biblio-

tecário. Laura Garcia Moreno Russo foi 
uma das responsáveis pela regulamenta-
ção da profissão, no final da década de 
1950, e também pela fundação da Fede-
ração Brasileira de Associações de Bi-
bliotecários (FEBAB), sendo sua primeira 
presidente. Presidiu também o Conselho 
Federal de Biblioteconomia (1966-1968). 
Como bibliotecária, trabalhou na Santa 
Casa de Misericórdia de São Paulo, na 
Academia Paulista de Letras e foi diretora 
da Biblioteca Mário de Andrade.   O Con-
selho Regional de Biblioteconomia – 8a

Região, no intuito de prestigiar os ideais 
dessa ilustre profissional e dar prosse-
guimento aos trabalhos por ela iniciados 
em prol da categoria, conferiu distinções 
aos bibliotecários(as) do Estado de São 
Paulo, aos acadêmicos, sempre focando 

a Biblioteconomia, e que, de alguma forma, trouxeram con-
tribuições para a sociedade por meio de ideias aplicadas em 
biblioteca escolar. 

O tema escolhido para o Prêmio Laura Russo 2019 procu-
ra destacar a influência da ação da biblioteca escolar como 
instituição educadora na formação global do indivíduo. Ape-
sar de todas as iniciativas para facilitar o acesso ao livro e 
promover a leitura, grande parte dos alunos não possui as 
competências necessárias para adquirir o status de usuários 
autônomos da informação. Com isso, trouxemos à tona a Lei 
12.244, de maio de 2010, que dá um passo à frente neste 
sentido, ao estabelecer que toda escola tenha uma bibliote-
ca e toda a biblioteca tenha um bibliotecário em seu quadro 
funcional. Inaugura-se, assim, uma fase que poderá levar a 
educação brasileira a um novo patamar de qualidade, inte-
grando programas de ensino-aprendizagem e de competên-
cias informacionais à vida escolar dos estudantes brasileiros.

Assim, o CRB-8 enfatiza as diretrizes do Manifesto IFLA/
UNESCO, apoia e incentiva todas as instituições e profissio-
nais que desejam transformar e/ou criar suas bibliotecas 
para que sejam espaços de fomento ao acesso e à apropria-
ção dos recursos informacionais, ao mesmo tempo emanada 
de buscar, no âmago da sociedade, a esperança de que, em 

   prêmio
LAURA RUSSO
DE BIBLIOTECONOMIA 
PAULISTA
Laura Garcia Moreno Russo foi a maior 
incenti adora e ati ista da rofi ssão 
de Bibliotecário e, por meio de suas ações 
e atuações, promoveu e contribuiu para 
a di usão da Biblioteconomia no Brasil
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PREMIADOS
MODALIDADE 2  
TRABALHOS ACADÊMICOS

MODALIDADE 1 
PROFISSIONAL

Com a Lei 12.244, que regulamenta 
que todas as escolas públicas e 
privadas do Brasil tenham bibliotecas 
até 2020, o tema da premiação não 
poderia ser mais relevante: “Biblioteca 
Escolar para Todos”. Os prêmios 
foram divididos nas modalidades 
profi ssional  a a i a

breve, teremos bibliotecas em grande parte de 
instituições de ensino públicas e privadas e, com 
isso, o Conselho Regional de Biblioteconomia da 
8a Região promove o Prêmio Laura Russo, volta-
do para ideias de projetos, bem como sua apli-
cabilidade em bibliotecas escolares do Estado 
de São Paulo. Dessa forma, o Conselho Regional 
de Biblioteconomia da 8a Região luta pela verda-
deira essência da biblioteca escolar, seja a curto, 
médio e longo prazos, nos domínios da literacia, 
educação, informação e desenvolvimento econô-
mico, social e cultural.  

BRINCANDO DE FAZER RIMAS 
Ana Paula Cavalcante
Anderson Batista dos Santos
Luciana Santoni

PASSEIO CULTURAL
Darlane Nunes Araújo

LABORATÓRIO DE CRIATIVIDADE 
& ESPAÇO MAKER: DA IDEAÇÃO
À IMPLANTAÇÃO
Érica Regina Mendes

PROJETO AMIGO LIVRO 
E SAIBA COMO PESQUISAR
Lucimara Leite Machado Soriano

A BIBLIOTECA ESCOLAR DO 
COLÉGIO MARISTA ARQUIDIOCESANO 
NA PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO 
CIENTÍFICO INSTITUCIONAL
Ricardo Tomasiello Pedro Katya 
Braghini Raquel 
Quirino Piñas

• TRABALHOS DE
CONCLUSÃO DE CURSO – TCC
COMPETÊNCIA INFORMACIONAL 
NA BIBLIOTECA ESCOLAR
Izabela Moreira Martins
Orientadora: Profa Adriana Maria de 
Souza – Faculdade Escola de Sociologia 
e Política de São Paulo (FESPSP)

REDE DE BIBLIOTECAS ESCOLARES: 
UMA OBSERVAÇÃO PRELIMINAR 
SOBRE A POSSIBILIDADE DE UMA 
REDE NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO
Everton da Silva Camilo
Orientador: Prof. Dr. Claudio Marcondes 
de Castro il o - aculdade de ilosofi a 
Ciências e Letras de Ribeirão Preto 
(FFCLRP/USP)

BIBLIOTECA ESCOLAR: PROMOTORA 
DA APRENDIZAGEM (UNIFAI)
Cleonice Santana Pereira
Orientador: Prof. Me. Marcelo Dias de 
Carvalho Centro Universitário Assunção 
(UNIFAI)

• DISSERTAÇÕES DE MESTRADO
DA BIBLIOTECA ESCOLAR À SALA DE 
LEITURA NAS ESCOLAS ESTADUAIS DE 
ENSINO FUNDAMENTAL PAULISTA: LEIS, 
DECRETOS, NORMAS, AGENTES (PUC-SP)

Maria Cecília Rizzi Lima
Orientador: Prof. Dr. Mauro Castilho 
Gonçalves - Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo  (PUC-SP)

CONTRIBUIÇÃO DAS BIBLIOTECAS 
ESCOLARES PARA A CONSTRUÇÃO 
DO CONHECIMENTO: ESTUDO PARA 
ADAPTAÇÃO DE UM INSTRUMENTO 
DE AVALIAÇÃO (UNESP)
Thais Guedes Ferreira
Orientadora: Profa. Dra. Helen de Castro 
Silva Casarin - Universidade Estadual 
Paulista Julio de Mesquita Filho (UNESP)

BIBLIOTECA E EDUCAÇÃO: 
UM ESTUDO SOBRE ACOLHIMENTO 
EM DISPOSITIVOS CULTURAIS 
PARA CRIANÇAS
Thaisa Alves Dias de Jesus
Orientadora: Profa. Dra. Ivete Pieruccini - 
Universidade de São Paulo (USP) 

• MENÇÕES HONROSAS
Prof. Dr. Cláudio Marcondes 
de Castro Filho
Pelos trabalhos de pesquisas e 
incentivo às bibliotecas escolares - 

aculdade de ilosofi a Ci ncias 
e Letras de Ribeirão Preto 
(FFCLRP/USP)
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Como surgem as 
LIVES no CRB-8
Foram realizadas 34 lives com renomados especialistas 
da rofi ssão  ue ti eram mais de  mil isuali a es

IM
AG

EN
S: 

RE
PR

O
DU

ÇÃ
O

Tendo sua origem com a televisão fazen-
do transmissões ao vivo (live broadcasting) 
via ondas de rádio (a famosa radiodifu-
são), as lives durante a pandemia tomaram 

conta das redes sociais, por meio de ferramentas de 
streaming  que em ortugu s signifi ca  ao  da letra  
“transmissão”. Artistas, instituições e órgãos públicos 

erceberam  fi nalmente  uma grande utilidade ara a 
subutilizada internet e colocaram as redes para funcio-
nar a todo vapor, com a transmissão de centenas de 
milhares de lives diariamente, em todo o mundo. 

A consultoria americana Tubular Labs, especiali-

zada no segmento de vídeos na internet, indica que 
houve um crescimento de 19% nas transmissões ao 
i o elo ouTube no fi m de março – m dia de quase 

3,5 bilhões de minutos de conteúdo por dia, 1 tendo o 
usuário que escolher entre uma e outra, com os mais 
variados assuntos. 

A pandemia da Covid-19 mudou paradigmas antes 
inimagináveis. Foi possível, por exemplo, fazer semi-
nários com at  mil essoas assistindo a um e ento no 
Brasil com palestrante da Espanha, sentado no con-
forto do seu lar. E sem nenhum gasto para qualquer 
das partes, exceto com a ferramenta de streaming.

CONFIRA AS CINCO LIVES MAIS VISUALIZADAS NO CANAL DO YOUTUBE DO CRB-8: 

Para acessar as lives no 
canal do CRB-8 no YouTube 

é só clicar no QR Code 
ao lado ou apontar 

a câmera do seu celular 

LIVES.indd   40 30/11/2020   20:57

https://youtu.be/Dyv1vtEX7qw
https://www.youtube.com/watch?v=AQjHrbcsUEQ
https://youtu.be/mMNWoNUwQW8
https://www.youtube.com/channel/UCSRPBPyTqTr8jql5yt-VnXg
https://youtu.be/wxxJ4g5VVQA
https://youtu.be/JBqQQvibv7c
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OS NÚMEROS DAS LIVES SURPREENDEM
MÊS
Julho
Agosto
Setembro
Outubro

VISUALIZAÇÕES
2.550
3.706
6.439
6.200

HORAS DE CONTEÚDO
755
983

1.900
1.800

INSCRITOS
358
305
376
266

O número de inscritos é variável entre direto e indireto
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A TECNOLOGIA DIMINUINDO DISTÂNCIAS
O Conselho Regional de Biblioteconomia (CRB-8) 

começou a lanejar uma s rie de lives a partir de uma 
experiência muito bem-sucedida com a Comissão Tem-

orária Es ecial da Di ersidade CTED  no final do m s 
de junho, período em que se comemora, no Brasil, o 
“Mês do Orgulho LGBTQIA+”. A partir daí, várias outras 

alestras oram ministradas ao i o  com uma m dia de  
100 pessoas por live. 

Os assuntos foram diversos, perpassando desde a 
Epistemologia da Biblioteconomia; O Bibliotecário de 
Dados; Direitos Autorais; Bibliotecas Públicas; Ética nos 

diversos campos e aplicação da 
Biblioteconomia e do bibliotecário, 
c egando  intelig ncia artificial.

Com apoio do CRB-8, o con-
ceituado catedrático espanhol Dr.  
os  Antonio Moreiro Gon ále  da 

Universidad Carlos III de Madrid, 
ministrou o Seminário “Competên-
cias e atividades digitais, os biblio-
tecários face às restrições decor-
rentes da pandemia”. 

Os números de visualizações 
das lives foram impressionantes 

para quem havia reativado há poucos meses o canal 
no ouTube criado em  mas at  então sem con-
teúdo). O que comprova que a missão da 18a Gestão 
do CRB-8, que teve como slogan “Conectar & Inovar”, 
foi cumprida.

MEDIAÇÃO
O conselheiro João de Pontes Junior, bi-

bliotecário e mestre em Ciência da Informação, 
realizou a mediação de 28 das 34 lives em 5 meses. 

Al m desse trabal o  oi res onsá el ela elaboração 
das artes dos “cards” de cada live, reabertura do canal 
no ouTube  certificados e te tos de abertura. Tendo 
sem re  nos bastidores  a com an ia do colega e t c-
nico do CRB-8, Thiago de Brito, e tantos outros do Re-
gional, como Ellen, Ronaldo, Cláudia e demais. 

“Não dá para mensurar a felicidade de poder tro-
car e eri ncias com rofissionais de renome da área 
da Biblioteconomia, professores, doutores de univer-
sidades, bibliotecários que realizam trabalhos majes-
tosos na área”, falou o conselheiro João Pontes.

Segundo ele  trabal ar ao lado desses rofissionais 
foi um momento de aprendizado. “Acima de tudo, um 
momento em que o CRB-8 pode, de uma maneira mo-
derna e inovadora, trazer assuntos relevantes para a 
categoria de bibliotecários, capacitando-os e trazendo 
muitos temas  re e ão  salientou.

E conclui dizendo que espera que a próxima ges-
tão do CRB-8 continue com as lives. “O mundo, a par-
tir de agora, será outro. Concluímos que as lives são 
mais acessíveis, quase custo zero, mais confortáveis, 
e ainda nos permitem comer uma pipoca como no 
cinema”, falou.

1 AGRELA, Lucas; CURY, Maria Eduarda Cury; VITORIO, Tami-
res. Na quarentena, o mundo virou uma live: com a quarentena, 
as empresas viram uma oportunidade única de impulsionar as 
transmissões ao vivo pela web. Mas o fenômeno das lives veio 
para icar  Revista E a e, São Paulo, 2020. Disponível e : 
https: e a e.co revista e a e o undo e u a live . 
Acesso e : 0  nov 2020

AO TODO FORAM:

• 23 mil visualizações
• 194 mil impressões
(quantas vezes o vídeo
foi exibido diretamente  

pelo canal)

• 1.700 inscritos
no canal

1.881  
CERTIFICADOS  
EMITIDOS NAS  
LIVES AO VIVO

Brasil e Argentina (América do Sul); 
Estados Unidos (América do Norte); 
Portugal (Europa); Moçambique (África)

PAÍSES QUE PARTICIPARAM: 
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Bienal Internacional do Livro 2018 
contou com BIBLIOTECA 
ESCOLAR MODELO 
organizada pelo CRB-8
A ideia do estande foi sensibilizar a população e as instituições  
de ensino para o cumprimento da Lei 12.244/2010, de suma 
importância para o desenvolvimento e qualidade do ensino no Brasil
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Q uem visitou a 25ª 
Bienal Internacional 
do Livro, no Pavilhão 
do Anhembi, em São 

Paulo/SP, de 3 a 12 de agosto de 
2018, teve a oportunidade de co-
nhecer uma Biblioteca Escolar 
Modelo. O objetivo do estande, 
organizado pelo CRB-8, foi sensi-
bilizar a população, os profissio-
nais e as instituições sobre a Lei 
12.244/2010, que regulamenta 
que todas as instituições de en-
sino públicas e privadas do Brasil 
tenham bibliotecas com bibliote-
cários até 2020.

Com cerca de 50m², a Biblio-
teca Escolar Modelo foi composta 
por um rico acervo de livros, 
mobiliário arrojado, sistema in-
formatizado para pesquisa e 
empréstimo de acervos, piso 
tátil, softwares e equipamentos 
com tecnologia assistiva para 
pessoas com necessidades espe-
ciais, além de uma programação 
cultural voltada para o incentivo 
à leitura. Sempre com a partici-
pação ativa de um bibliotecário, 
mostrando como uma biblioteca 
bem estruturada deve ser.

“A lei foi um grande avanço e 
precisa ser aplicada. A biblioteca 
escolar é um direito de toda a so-
ciedade. Há décadas se ressente,  
no Estado de São Paulo, da falta 
de bibliotecas nas escolas públi-
cas. A função do poder público é criar esses espa-
ços fundamentais para que o estudante se aproprie 
de informações e cultura em perspectiva crítica e 
criativa. Sempre com a presença do bibliotecário”, 
defendeu a presidente do Conselho Regional de 
Biblioteconomia – 8ª Região, Regina Céli de Sousa, 

No alto, a Biblioteca Escolar Modelo chamou a atenção do público durante a Bienal.  
Acima, diversas atividades foram realizadas com o público no estande do CRB-8.

nas dezenas de entrevistas para diversos veículos 
de comunicação da grande imprensa.

PARÂMETROS PARA BIBLIOTECA ESCOLAR
Regina também lembrou que é preciso ficar 

atento com a implantação em larga escala das bi-
bliotecas escolares. “Uma biblioteca escolar não se 
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faz com um amontoado de livros. É 
preciso que haja padrões.” O Conse-
lho Federal de Biblioteconomia defi-
niu os parâmetros a serem adotados 
para a estruturação e o funciona-
mento das bibliotecas escolares, 
por meio da Resolução CFB nº 199, 
de 3 de julho de 2018. Esses parâ-
metros podem ser conferidos em: 
http://repositorio.cfb.org.br/hand-
le/123456789/1313

A presidente Regina Céli des-
tacou ainda que, além de um bom 
acervo e equipamentos adequados, 
é fundamental a presença do bi-
bliotecário para estimular o aluno a 
encontrar e selecionar informações 
que atendam seus interesses.

Segundo ela, a profissão de bi-
bliotecário mudou muito nos últi-
mos anos e o profissional vem cada 
dia mais se especializando, adotan-
do práticas inovadoras de incentivo 

à leitura, ação cultural e tecnologia 
aplicada aos produtos e serviços da  
biblioteca. 

ATIVIDADES CULTURAIS 
PARA A FAMÍLIA

Além de conhecer a Biblioteca 
Modelo, simular empréstimos de li-
vros por meio de tecnologia de pon-
ta, poder ler e folhear as publicações 
no estande da biblioteca, as crianças, 
os professores e as famílias puderam 
participar de uma série de atividades 
incríveis que tiveram como objetivo 
incentivar o gosto pela leitura e co-
nhecer melhor os múltiplos papéis de 
uma biblioteca escolar.

A programação teve contação de 
histórias, trava-línguas, peças peda-
gógicas para montar, jogos de litera-
tura (termômetro e dominó literário), 
declamação de poesias e de cordel, 
entre outras.

“Hoje, o 
bibliotecário, 
mais que um 
especialista 
técnico, 
desempenha 
um papel ativo, 
é um agente 
de mudanças 
sociais”, diz 
a presidente 
do Conselho 
Regional de 
Biblioteconomia 
(CRB-8),  
Regina Céli
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O CRB-8 também disponibilizou para 
bibliotecários, professores e estudantes 
uma série de eventos, como leitura sob 
diferentes perspectivas de linguagem: 
“Tecendo a Trama”, com Angélica Miyuki 
Farias (Unifai); lançamento do livro “A 
Biblioteca de Foucault: Reflexões sobre 
Ética, Poder e Informação”, com Cristian 
Brayner; “RPG em bibliotecas e escolas: o 
que é e como aplicar”, por Vitor Emanuel; 
bate papo sobre fake news, com Tania 
Callegaro (FESPSP) e Eugênio Bucci (ECA-
-USP). O CRB-8 concedeu diversas entre-
vistas para veículos de comunicação (rá-
dio, TV, jornais e portais de notícias).

LANÇAMENTO DA CAMPANHA 
BIBLIOTECA ESCOLAR PARA 
TODOS – PETIÇÃO PÚBLICA

Pensando em ampliar o olhar sobre a 
biblioteca escolar e buscar novos espa-
ços de debate, o CRB-8 criou o abaixo-
-assinado convocando a sociedade e os 
setores públicos a ampliar a discussão 
sobre as bibliotecas escolares, assim 
como a criação de sistemas e redes de 
bibliotecas escolares em instituições pú-
blicas nos âmbitos municipal, estadual e 
nas particulares, com a devida contrata-
ção do profissional bibliotecário.

E, se você ainda não assinou, pode 
convocar os amigos para engrossar o 
movimento e participar da campanha 
“Biblioteca Escolar para Todos”. A cam-
panha, lançada durante a 25ª Bienal In-
ternacional do Livro, ainda pode ser assi-
nada em: http://www.peticaopublica.com.
br/viewsignatures.aspx?pi=BR107124

LIVROS SERÃO DOADOS  
PARA BIBLIOTECAS

Os livros disponibilizados pelas em-
presas parceiras para a montagem da 

O CRB-8 organizou uma  
Biblioteca Modelo na 25ª Bienal  
In ternacional do livro, no Pavilhão  
do Anhembi, em São Paulo/SP.  
O ob jetivo do estande foi sensibilizar  
a pop la o  os profissionais  as  
institui ções sobre a Lei 12.244/2010
Biblioteca Escolar Modelo, que ficou exposta durante a 25ª 
Bienal Internacional do Livro de São Paulo, serão doados pelo 
CRB-8. São livros paradidáticos, infantis e infantojuvenis, que 
serão disponibilizados para bibliotecas.

BIBLIOTECÁRIOS PUDERAM EMITIR GRATUITAMENTE 
CÉDULA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL 

Bibliotecários que visitaram o estande do CRB-8, durante a 
25ª Bienal Internacional do Livro, de São Paulo, puderam emitir 
e já sair com sua Cédula de Identidade de Bibliotecário (CIB).

O vice-presidente do CRB-8,  João de Pontes Junior, apresenta a 
Campanha “Biblioteca Escolar para todos” para o  Secretário de Estado 
da Cultura, Romildo Campello e sua esposa Cynthia Cardoso Campello.
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Nesse momento mundial tão difícil, 
quando todos nós estamos unidos 
no combate à disseminação do co-
ronavírus, com escolas e bibliotecas 

fechadas por diversos meses, o CRB-8  convidou 
todos os bibliotecários do Estado de São Paulo 
para que levassem a literatura para dentro das 
casas brasileiras.

Por meio de uma campanha voluntária e soli-
dária  Home O fi ce da Leitura  rofi ssionais biblio-
tecários gravaram vídeos, leram livros ou trechos 
deles para crianças de todo o Brasil. Esses vídeos, 
postados no canal do CRB-8 no YouTube, propi-
ciaram que muitas crianças tivessem acesso à li-
teratura. Esta campanha mereceu destaque na TV 
Cultura e TV Globo.

Muitos bibliotecários aderiram à campanha. Ao 
todo foram enviados 37 vídeos incríveis. O CRB-8 
premiou os 5 mais acessados e o resultado pode 
ser conferido ao lado.

Home office 
da leitura
Bibliotecários gravaram 
vídeos para levar literatura 
até os lares brasileiros 
durante a pandemia
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L I  ALTER ASCONCELOS NIOR 
“O Mundinho de Boas Atitudes” 
Ingrid Bieseme er Belling ausen

1.363 visualizações

REGINA GARCIA BRITO
“Reinações de Narizinho”
Monteiro Lobato

735 visualizações

MARCELO LOBO
“A Chácara do Chico Bolacha”
Cec lia Meireles

562 visualizações

BR NA THALITA
“A Festa no Céu: um Conto do Nosso Folclore”
Angela Lago

320 visualizações

ELL  CRISTINA SO A DE ARA O ANDRADE
“A Colcha de Retalhos”
Conceil Corr a da Sil a

228 visualizações

VÍDEOS MAIS VISUALIZADOS

1

3

4

5

2

Vídeo mais visualizado no canal.
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Campanha “Home 
fi  a i ra  

o  o  a 
a s o  profi ssionais 

i lio rios  o o o 
s a o  o a lo  

os rin a  s  os 
 s o ispon is 

no anal o o

Para acessar a página da campanha “Home Office da Leitura” no canal do CRB-8 no YouTube é 
só clicar no QR Code ao lado ou apontar a câmera do seu celular.

Adriana Pim inatti u o 
 “A Primavera da Lagarta” Rut  Roc a

Alessandra Blazquez 
“O Pequeno Gnomo que Precisava Ficar em Casa” 
Susan Perrow

Caroline Altea
“Dorminhoco” Mic ael Rosen

Celita Lima Bastos Al es
“Bruxa, Bruxa, Venha à Minha Festa” Arden Druce

Equi e Biblioteca do CE  Na egantes
“As Rosas que Você não Viu”; “Obrigado, Mãe!”
e “Dia dos Namorados!”

Fábula: “A Cigarra e a Formiga”, do livro 365 Contos

Fátima Bahia Guimarães
“A Raiva” Blandina ranco  e “E o Dente ainda Doía” 
Ana Terra  Contação dos li ros “Mamãe” (Mariana Ruiz 
o nson  e “Lá e Aqui” Carolina More ra e Odilon Moraes

ell  Cristina Sou a de Araujo Andrade
“Alice Procura Companhia” T ere in a Casasanta  
e “Quem Vai Ficar com o Pêssego” ang H e- on

Let cia Cintra
“Tatu Balão” S nia Barros

Maria Cristina Telles Ferreira
“Zoic e o Destino do Planeta” (Fernanda de 
Oli eira e Giordano Pagotti  e “Mil e Tantos Gatos”
Regina Drummond

Regina Garcia Brito
“Reinações de Narizinho Parte II” Monteiro Lobato

Roselene Mariane Medeiros
“A Bailarina” Cec lia Meireles  “As Fadas”  “Cores na 
Fazenda”  “Lulu Adora Histórias” Anna Mc uinn  “Maria 
Fumaça” Antonio Bernardino da Sil a  “Meu Crespo é de 
Rainha” Nina Ri i e Bell Hoo s  “A Língua do Nhêm”
Cec lia Meireles  e “Lulu Adora a Biblioteca” Anna Mc uinn

Simone Lo es Dias
“Se É Bom ou se É Mau” Rubem Al es

Susan Sanches Bueno Modesto
“A Coisa” Rut  Roc a  “E o Dente ainda Doía” (Ana 
Terra  e “Rupi! O Menino das Cavernas” Timot  Bus

Virginia Castro
“O Homem que Plantava Árvores” ean Giono

VÍDEOS PARTICIPANTES:

Vestida de 
Emília, a 

bibliotecária 
Regina Garcia 

Brito lê capítulos 
de livros de 

Monteiro Lobato.
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Caravana do 
CONHECIMENTO  
e da INOVAÇÃO
CRB-8 estimula bibliotecários do interior do  
Estado a acessarem novas práticas de gestão

A cidade de São João da Boa Vista/SP foi a escolhida para sediar a 
primeira “Caravana do Conhecimento e da Inovação”, um projeto 
desenvolvido pelo Conselho Regional de Biblioteconomia do Esta-
do de São Paulo e que teve o apoio das Escolas UNIFAI, 

FESP, ECA/USP, FEBAB e Abrainfo.
O evento aconteceu no auditório da Estação das Artes e con-

tou com palestras e uma envolvente dinâmica. Os participantes 
tamb m fi eram uma isita ao Museu de Arte Sacra da cidade  a 
convite de Antônio Carlos Rodrigues Lorette.

O principal objetivo da iniciativa foi levar ao interior do 
Estado de São Paulo profissionais da área que promovem 
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no as ráticas e modelos de organi ação e ges-
tão da in ormação  bem como introdu ir contatos 
com novas tecnologias e proporcionar o compar-
tilhamento e a troca de experiências profissionais 
inovadoras.

O encontro foi aberto a toda a população e 
teve a participação de secretários de Educação, 
bibliotecários, educadores, empresários e estu-
dantes de Biblioteconomia.

A ro osta essencial oi a de alori ar e di-
vulgar, socialmente, a profissão bibliotecária em 
cada e ento reali ado. O rojeto retende circu-
lar por todo o Estado de São Paulo.

REGIÕES DISTANTES
A ideia do projeto nasceu da intenção do CRB-

8 de proporcionar às comunidades de bibliotecá-
rios  locali adas em regi es distantes da ca ital  
um evento que integrasse os profissionais e a so-
ciedade local com o tema da informação, sob os 
aspectos da cultura, educação e tecnologia. 

No primeiro encontro, a questão da inovação foi 
pautada pela apresentação de temas relacionados 
à história da cultura e à preservação da memória 
cultural e rural; à educação e à biblioteca escolar, 
por meio da experiência inovadora do Colégio Ar-
quidiocesano e o conceito de learning commons; 
e o modelo de ensar e ino ar or meio da oficina 
sobre a metodologia design thinking. 

Embora seja ainda de desconhecimento de 
grande parte da população, muitos assuntos li-
gados à informação e à comunicação constituem 
a base do dia a dia de muitos bibliotecários que 

rofissionais bibliotecários participando da ficina esi n 
in in  na cidade de ão oão da oa ista .

O projeto nasceu  
da intenção do CRB-8 
de proporcionar aos 
bibliotecá rios de regiões 
distantes da capital, um 
evento que integrasse os 
profissionais  a so i a
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hoje atuam nas mais diversas áreas profissionais: ju-
rídica, bancária, saúde, universitária, escolar, pública, 
infraestrutura, publicidade, seguro, ONGs, cartórios, 
provedores de internet, e-commerce, entre outros.

No evento ocorrido em São João da Boa Vista tam-
bém participaram profissionais das cidades de Tam-
baú, Divinolândia, Casa Branca, Campinas, Brotas, 
Águas da Prata, Poços de Caldas, além de bibliotecá-
rios e estudantes de Biblioteconomia de São Paulo, 
ca ital.  o interior sem re se a endo resente nas 
aç es do CRB-8.
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Publicação BOB NEWS e 
BOBNEWS @EXPRESSO
Gestão do CRB-8 inova e conecta profissionais por meio  
 de suas publicações impressas e on line

O Conselho Regional de Bibliotecono-
mia da 8ª Região, na 18ª gestão pri-
mou por manter informados os bi-
bliotecários e a sociedade em geral. 

Desta forma, promoveu ampla divulgação de suas 
ações ao profissional e do fazer bibliotecário e 
das bibliotecas ao público em geral.

Um dos mecanismos utilizados para esse fim 
são as publicações institucionais. Em um impor-
tante resgate da memória da Comunicação da 
entidade, o CRB-8 digitalizou publicações antigas, 

desde 1977, e disponibilizou no site institucional. 
Entre elas:  o “Boletim Informativo CRB-8”, a “Re-
vista do CRB-8” e o “Bob News”.  O último número 
publicado, desde 2006, foi continuado pela atual 
gestão que publicou 5 números:
• BOB NEWS - Edição Especial Seminário a Pre-
sença Negra em Bibliotecas e na Educação - 2020
• BOB NEWS – Edição Especial Bienal do Livro – 
Novembro 2018
• BOB NEWS – Edição “Especial Eleições” – Setem-
bro 2018
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Para acessar o portal do CRB-8 e ler as reportagens 
do  BOB NEWS @EXPRESSO é só clicar no QR 

Code ao lado ou apontar a câmera do seu celular.

 

 
 

— Número 50 | 01 a 15 de Agosto de 2020 — 
 

 
Como lidar com acervo bibliográfico durante o contágio pela COVID – 19 
 
Texto por Edmar Moraes Gonçalves 
 
Tem surgido muitos artigos sobre o assunto com várias correntes de pensamento que trata de 
desinfecção ou quarentena, com recomendações que variam de acordo com cada tipo de 
superfície. Especificamente falando de livros, segundo o blog da Biblioteca Nacional da Espanha 
(http://blog.bne.es/blog/como-actuar-con-los-libros-ante-el-riesgo-de-contagio-por-covid-19/), o 
vírus pode permanecer por vários dias nos livros, que inclui suportes como papel, plástico, couros 
ou pergaminho e para que não se corra risco de contaminação o ideal é não fazer nada, deixá-los 
em quarentena por até 14 dias, que é o mesmo tempo de quarentena para os humanos. 
 
Ainda se tratando de acervos importantes do patrimônio cultural, como livros antigos devemos 
evitar a utilização de qualquer produto químico que possa provocar danos à suas encadernações. 
 
Leia mais  
...................................................................................................................................................... 

Comentários sobre covid-19 e procedimentos seguros para a preservação dos acervos 
 
Texto por Dra. Fernanda Mokdessi AuadaA pandemia de Covid-19 trouxe uma série de novos 
desafios a serem enfrentados pelas instituições detentoras de acervos como bibliotecas, arquivos e 
museus. Por tratar-se de um fenômeno recente, há pouco conhecimento a respeito do 
comportamento do vírus nestes ambientes e, das pesquisas existentes, nos deparamos com dados 
diversos e muitas vezes inconclusivos. Desta forma, ainda não há dados científicos comprovados 
sobre a viabilidade e permanência do COVID-19 nos objetos histórico-culturais, tampouco sobre a 
eficiência dos tratamentos de limpeza e desinfecção dos acervos. 
 
Isto posto, deve-se considerar que no geral, quanto maior a eficiência desinfetante do método, 
maior o risco para a saúde e para os bens culturais. Caso seja inevitável recorrer à desinfecção, o 

 

— Número 51 | 16 de agosto a 15 de setembro de 2020 — 

 

 

 

 
 COMUNICADO DE ELEIÇÕES – CRB-8 

 
A Presidente do Conselho Regional de Biblioteconomia 8ª Região - CRB8/SP, em cumprimento ao 

disposto no artigo 1º da Resolução CFB 221/2020, torna público que o Conselho Federal de 

Biblioteconomia publicou no D.O.U. do dia 11/08/2020, Seção 3, página 108, edital de convocação 

de eleições, a realizar-se entre os dias 09 e 13/11/2020  (início 8h do dia 09/11 e término 17h, do 

dia 13/11), via internet, pelo site www.crb8.org.br. O prazo para registro de chapas encerra-se no 

dia 22/09/2020. As inscrições serão recebidas na sede do CRB-8, às segundas, quartas  e sextas-

feiras, das 10h-16h  e, terça-feira, dia 22/09, das 10h-17h. O pedido de impugnação de 

candidaturas poderá ser protocolado até 48 horas contados da publicação do Edital de 

homologação das chapas por petição fundamentada, fazendo-se juntar, de imediato, as provas do 

alegado, sob pena de não recebimento da impugnação. O Bibliotecário impugnante deverá estar 

em dia com suas obrigações perante este CRB (art. 18 da Resolução CFB nº 144/2014). O Art. 5º da 

Resolução CFB 221/2020, dispõe que o voto é obrigatório e que poderá votar o Bibliotecário em 

dia com todas as suas obrigações perante o Conselho. Cópias do Edital de convocação estão 

  — Número 52| 16 setembro a 02 de outubro de 2020 — 
 

 
 

 
PMSP e CRB-8 assinam termo de compromisso para adoção do protocolo de reabertura 
das bibliotecas na cidade   
O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, assinou no dia 24 de setembro os protocolos de reabertura 
dos setores de cultura na cidade.  

 

— Número 34 | 01 a 15 de Novembro | 2019 — 

 

 

 
 

 

 

A Comissão Temporária da Diversidade - CTD, criada a partir de uma preocupação do Conselho 

Regional de Biblioteconomia – CRB-8, em contemplar na sua política de gestão, todas as áreas do 

conhecimento. Assim, a questão da Diversidade merece um olhar mais atento por parte das 

instituições civis formadoras de opinião e por mais políticas públicas inclusivas. 

Neste aspecto, a primeira ação da CTD foi organizar um Seminário, em parceria com a Faculdade 

Zumbi dos Palmares, na FlinkSampa 2019. Oportunidade na qual, assuntos como: bibliotecas, 

racismo, literatura, leitura, políticas públicas, ética e respeito serão discutidos. 

Na abordagem dos temas preconizados no Seminário, a intenção é envolver os profissionais 

bibliotecários com os desafios de promoverem um canal para o registro e disseminação da voz da 

população negra, historicamente silenciada. #EssePovoSomosTodosNós! 

 

— Número 35 | 16 a 30 de Novembro | 2019 — 
 

 

 

Para mais informações e inscrições clique na imagem. 
 

 
 

 Informamos que os fiscais do CRB-8 estarão em São João da Boa Vista, no dia 30/11, para 

fornecer orientação e atender às demandas dos Bibliotecários da região durante o evento 

acima. Local: Estação das Artes. Esperamos você! 

 
 Para o evento em São João da Boa Vista, sairá um ônibus do CRB-8, às 6 horas da manhã 

de sábado. Ainda temos algumas vagas. Entre em contato conosco: (11) 5082-1404 ou 

crb8@crb8.org.br  
 

Para mais informações e inscrições clique na imagem 

 

 

 — Número 53| 03 a 16 de outubro de 2020 —  
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• BOB NEWS – Edição Especial 
Bienal do Livro de São Paulo 
– Agosto 2018
• BOB NEWS – Volume I – 
Número 67 – 2018

Nos boletins procurou-
-se destacar algumas ativi-
dades da atual gestão. Entre 
elas, a defesa por bibliotecas 
escolares e a importância do 
trabalho bibliotecários nesses 
ambientes.  Outro enfoque 
foi a pauta da diversidade e 
a consulta aos candidatos re-
lacionadas as políticas públicas do livro, leitura, 
literatura e bibliotecas, durante as eleições de 
2018. Além de divulgar textos de profissionais e 
pesquisadores sobre essas temáticas. As infor-
mações sobre as eleições de 2020 são encontra-
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SEMINÁRIO A PRESENÇA NEGRA 

EM BIBLIOTECAS E NA EDUCAÇÃO 

Editorial  Editoria
la Comissão da 

No ano de 2015, estudo da McKinsey envolvendo países como: Brasil, 

Reino Unido e Estados Unidos, relacionou as políticas de diversidade e 

de desempenho financeiro adotadas pelas corporações. O estudo teve 

conclusões interessantes e reveladoras.  Uma destas conclusões 

destacou que as empresas com políticas de diversidade estabelecidas 

têm performance financeira 30% maior do que aquelas que não as 

possuem. Entre os motivos para essa diferença estava a qualidade das 

tomadas de decisões, aprimorada pela diversidade (ou a interação 

convergente de pessoas de origens e visões de mundo distintas). Outros fatores apontados, 

pelo estudo, destacam a produtividade e qualidade do convívio social, a coexistência da 

diversidade e da inclusão social, que tornam as pessoas felizes e mais produtivas. Observa-se 

que os grupos minoritários ou minorias alcançam o empoderamento social e econômico, 

conquistando anteparos legais contra o assédio moral e direitos extrapatrimoniais violados. 

Neste contexto, as bibliotecas tornam-se espaços de apoio e respeito a diversidade, como 

política de reconhecimento das minorias à liberdade de expressão e de acesso a informação. 

Desta forma, o CRB-8 criou a Comissão da Diversidade que promoveu o Seminário “A presença 

Negra em Bibliotecas e na Educação”, evento que instigou os participantes para um olhar 

sensível e crítico sobre a presença negra em bibliotecas e na educação brasileira. A literatura 

negra ainda é invisível nas bibliotecas; bem como bibliotecários e bibliotecárias devem 

disseminar informações de valorização da diversidade, em especial da diversidade racial e dos 

caminhos de superação dos preconceitos. Bibliotecas são ambientes igualitários de acesso e 

de uso da informação. Nesse sentido, bibliotecas e bibliotecários, por meio de seus serviços e 

produtos, podem contribuir para o desenvolvimento de uma cultura inclusiva e, desta forma, 

inserir no âmbito das suas instituições a promoção da diversidade. 

  

Regina Céli de Sousa - Presidente do CRB-8—CRB/2385 

 A Diversidade em foco 

das na publicação “Bibliotecas e Bibliotecários na 
Pauta Política: Reflexões e Propostas”, disponíveis 
no site institucional.  

MAIS VELOCIDADE: 
“BOBNEWS @EXPRESSO”

Com a proposta de levar inovação e conexão 
aos bibliotecários,  a 18ª Gestão lançou o “BOB-
NEWS @Expresso”, com periodicidade quinzenal, 
os boletins foram enviados por e-mail contendo 
informações sobre as ações desenvolvidas pelo 
CRB-8 e notícias relacionadas com a biblioteco-
nomia, garantindo, assim, mais velocidade nas in-
formações.  O conteúdo foi dividido nas seguintes 
seções: Destaque, Fiscalização, Notícias, Eventos, 
Periódicos Científicos e Sugestões de Leitura e 
Indicações de Filmes. Até o novembro de 2020,  
foram enviados 54 boletins. Para continuar pre-
servando a memória da Comunicação, o CRB-8 
também disponibilizou esses boletins em PDF no 
site institucional. 
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BOLETIM DO CONSELHOREGIONAL DE BIBLIOTECONOMIADO ESTADO DE SÃO PAULO8ª REGIÃO

EDIÇÃO ESPECIAL BIENAL DO LIVRO DE SÃO PAULO
AGOSTO DE 2018

O prazer da leitura deve ser incentivado e inoculado desde a 
infância, para que as pessoas compreendam e valorizem o ato de 
ler e a sua importância para o próprio desenvolvimento humano 
e intelectual. Neste sentido, dentre as políticas públicas, para o 
que se tem buscado sensibilizar a população, os profissionais e 
as instituições (públicas e privadas), está a Lei 12.244/2010, que 
dispõe sobre a universalização das bibliotecas nas instituições de 
ensino do País.

Para discutir essa e outras questões relacionadas à Biblioteca 
Escolar, o CRB-8 criou o Grupo Especial, formado por membros 
do Conselho, por professores e especialistas no tema, e por 
representantes dos cursos de Biblioteconomia do Estado de São 
Paulo.

A 18ª Gestão do CRB-8 entende que a Biblioteca Escolar é um 
direito de toda a sociedade paulista e brasileira.  No Estado de 
São Paulo, há muito tempo ou décadas, se ressente da falta de 
bibliotecas nas escolas públicas, embora dados oficiais mostrem 
certo crescimento na oferta de acervo para o ensino básico, porém 
em detrimento do fornecimento de serviços que favoreçam o acesso 
e a apropriação aos saberes contidos nos recursos bibliográficos 
distribuídos.  A ausência de serviços e produtos especializados 
para o uso e exploração da informação que contribuam com a 
comunidade escolar (estudantes, professores e funcionários, além 
do entorno social) impacta negativamente na formação de uma 
autonomia crítica que a empodere como uma comunidade cidadã.
Para ampliar o olhar sobre a Biblioteca Escolar iremos lançar a 
campanha com finalidade de mobilizar todos os interessados e 
envolvidos com a questão, ou seja, professores, estudantes e seus 
pais, bibliotecários, o mercado editorial, entidades e instituições 
de ensino, políticos e gestores públicos e etc.  Mobilização para 
reforçar a necessidade e o mérito da Lei 12.244/2010. 
No período de 3 a 12 de agosto, acontece na cidade de São Paulo a 
25º Bienal do Livro. Oportunidade, na qual, o  CRB-8 estará presente 
com estande para apresentar aos participantes e visitantes uma 
Biblioteca Escolar Modelo totalmente acessível. Uma biblioteca 
com mobiliário arrojado, sistema informatizado para pesquisa e 
empréstimo de materiais, equipamento para autoatendimento e 
acervo especializado. Também, durante todo o período do evento, 
teremos atividades diárias e direcionadas para os bibliotecários, 
professores e o público em geral (adultos, jovens e crianças).

Distribuiremos folders abordando a biblioteca escolar e a 
sua contribuição educacional e cidadã, sobre a profissão do 
bibliotecário, além de contar com uma programação extensa 
sobre a temática. Haverá a presença de professores e estudantes 
dos cursos de Biblioteconomia da UNIFAI, FESP e USP. Para 
concretização desses objetivos conseguimos o patrocínio do Grupo 
Autêntica, Editora Brasiliense, Global Editora, L&PM Editores, 
Panda Books, Editora Dimensão, Brinque Book, Editora 34, Escola 
Lourenço Castanho, i10 Bibliotecas - software da Práxis, Biccateca 
– mobiliário,  Bibliotheca, Modal - ABCD Library.
Destacamos, ainda, a Resolução do CFB nº 199/2018, que dispõe 
sobre os parâmetros a serem adotados para a estruturação e 
o funcionamento de Bibliotecas Escolares.  Esses parâmetros 
constituem um referencial para que as escolas tenham biblioteca 
como um espaço de aprendizagem.

Trazemos, também, nesta edição do boletim, orientações sobre a 
obtenção da Carteira de Identidade do Bibliotecário. Certamente, 
promover e valorizar o trabalho bibliotecário é uma missão 
permanente do Conselho, porém sua colaboração incentivando ou 
participando das ações promovidas é muito mais importante para 
nossa profissão.
 
Conclamamos a todos para assinatura da petição pública sobre o 
Manifesto Biblioteca Escolar para Todos no site Petição Pública! 
Vale destacar também que o CRB-8 por meio de suas Comissões, 
fará um trabalho voltado à conscientização, sobre a importância de 
constar nos programas de governo dos candidatos a deputados 
(federal e estadual), governadores e presidentes, propostas de 
trabalho voltadas para as Bibliotecas/Bibliotecários, bem como o 
envio dessas propostas para os meios de comunicação.

Regina Céli de Sousa | Presidente
CRB/8-2385

BIBLIOTECA ESCOLAR PARA TODOS!
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ELEIÇÕES 2018

SETEMBRO 2018

VEJA NESTA EDIÇÃO
Prezada bibliotecária, prezado bibliotecário,

Esta edição especial do BOB News é dedicada às eleições 

que serão realizadas no próximo mês de outubro.

O Conselho Regional de Biblioteconomia 8ª Região, durante 

o período de campanha eleitoral, realizou ações para eviden-

ciar as políticas públicas na área do livro, leitura, biblioteca e 

literatura, e despertar a reflexão de bibliotecários e políticos 

neste sentido. A preocupação de trazer as bibliotecas e bi-

bliotecários na pauta política tomou forma com a criação uma 

Comissão Temporária de Políticas Públicas para Bibliotecas e 

Bibliotecários na reunião plenária ordinária de agosto último. 

De um lado, o Conselho consultou os candidatos, inspirado 

em experiências anteriores. Dessa vez, os ofícios enviados 

aos candidatos aos diversos cargos - Presidência da Repúbli-

ca, Governo do Estado de São Paulo, Senadores, Deputados 

Federais e Deputados Estaduais – foram divulgados no site 

do Conselho: 
http://www.crb8.org.br/especial-eleicoes-2018-e-politicas-pu-

blicas-para-o-livro-e-a-leitura/ .  

E os bibliotecários foram convidados a reforçar a consulta 

junto aos seus candidatos de sua preferência. 

De outro lado, todos os profissionais e empresas inscritos no 

Conselho foram consultados sobre sua atuação e suas expec-

tativas no tocante a essas políticas.

Mais ainda docentes e profissionais foram convidados a es-

timular a reflexão com textos na sua área de especialidade.

O primeiro resultado das ações está condensado nas páginas 

seguintes.

Apesar de um tempo bastante exíguo, a efervescência dos 

debates e a riqueza das informações coletadas sugerem que 

a discussão e a reflexão apenas começaram.

Boa leitura! Bom voto!

Editorial

Biblioteca: um lugar de múltiplos espaços, 

Oswaldo Francisco de Almeida Júnior

Biblioteca escolar: caminhos para transformar 

cenários de desigualdade, Lilian Viana

Biblioteca escolar, Bibliotecário e sociedade,  

Jânio dos Santos Mesquita

Biblionet: a Biblioteca Pós-Gutenberg: Biblioteca 

e Informação Pública, Luiz Augusto Milanesi

CRB-8 abre espaço para manifestação dos can-

didatos sobre políticas públicas do livro, leitura, 

biblioteca e literatura

Políticas públicas para bibliotecas e bibliotecários

Com a palavra, o Bibliotecário

O Bibliotecário e a Política

Anote na agenda: Biblioteca Escolar na Paulista

POLÍTICAS PÚBLICAS PARA BIBLIOTECAS E BIBLIOTECÁRIOS

Para acessar o portal do CRB-8 e ler as 
reportagens do  BOB NEWS é só clicar no QR 

Code ao lado ou apontar a câmera do seu celular.
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http://www.crb8.org.br/bob-news-expresso/
http://www.crb8.org.br/bob-news/
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967.782 pessoas alcançadas

17.346 visualizações17 346 ões17.346 visualizações

Canais de 
COMUNICAÇÃO

O Conselho Regional de Biblioteconomia do Estado de São Paulo 
(CRB-8) ampliou os canais de comunicação com os bibliotecários 
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para o conteúdo postado no site foi de selecionar 
informações relativas ao fazer bibliotecário e te-
máticas relacionadas com as profissões oriundas 
de outras áreas do conhecimento, como a Arqui-
vologia, a Museologia, a Ciência da informação, o 
Direito etc. Além de continuar divulgando matérias 
relacionadas ao Sistema CFB/CRBs e ações do pró-
prio CRB-8. 

Iniciamos a gestão, em 2018, com 31 matérias no 
site institucional. Todas relacionadas com o Sis-
tema CFB/CRBs, contendo informações sobre 
as resoluções, licitações realizadas pelo CRB-8 

e matérias jornalísticas elaboradas pela Comissão 
de Divulgação, da 17a Gestão. 

A proposta da Comissão de Divulgação e de 
Valorização do Profissional (CDVP), da 18a  Gestão, 

34.048 curtidas

204.886 impressões (visualizações)

8.465 visualizações

2.217.310 visualizações
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17.346 visualizações
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SITE INSTITUCIONAL:
Nesse sentido, divulgamos do dia 1 de janeiro de 

2018 até o dia 5 de novembro de 2020: 3.362 no-
tícias, 1.434 eventos, 108 oportunidades (vagas de 
emprego, de estágio e concursos públicos) e 17 lici-
tações realizadas pelo CRB-8. O número de visuali-
zações para o conteúdo: das notícias foi de 1.397.543, 
dos eventos foi de 693.564 e das oportunidades foi 
de 126.203. Sendo que o total de visualizações que o 
site teve durante a 18a Gestão foi de 2.217.310. 

Além disso, colocamos duas páginas intitula-
das “Sala de Leitura” e “Sala de Leitura II” conten-
do 315 indicações de leitura, contemplando anais, 
livros impressos e digitais e car-
tilhas, relacionados às áreas de 
Biblioteconomia, Arquivologia, 
Museologia, Mercado Editorial, 
Educação e Ciência da Informa-
ção.

Disponibilizamos no site todos 
os Bob News @Expresso elabora-
dos e digitalizamos as publicações 
periódicas produzidas pelo CRB-8, desde a década 
de 1970. São elas: Boletim Informativo CRB-8, Revis-
ta do CRB-8 e o Bob News. 

Em relação ao periódico científico Revista CRB-8 
Digital, os números que foram publicados estão dis-
poníveis na Base de Dados Referencial de Artigos de 
Periódicos em Ciência da Informação (Brapci). 

Facebook/crb8sp 
O CRB-8 utiliza o Facebook como ferramenta de 
comunicação e divulgação desde 2015. Iniciamos a 
gestão, em 2018, com 2.334 seguidores, e até o dia 4 
de novembro esse número havia subido para 3.878. 
Ou seja, durante a 18a Gestão a quantidade de no-
vos seguidores da página foi de 1.544. O número de 
pessoas alcançadas foi de 967.782 e a quantidade de 
publicações foi de 1.749. 

Twitter/crb8sp
O CRB-8 possui um perfil no Twitter desde 2010. 

Os dados são relativos ao ano de 2019. Inicialmente 

os perfis do Facebook e do Twitter eram conecta-
dos, o que possibilitava a atualização do segundo a 
partir da inserção de conteúdo no primeiro. No en-
tanto, este vínculo deixou de funcionar em meados 
de 2019. A partir desse período, as publicações no 
Twitter foram pontuais. Ao todo foram 1.032 publica-
ções, que tiveram 204.886 impressões e que possi-
bilitaram 224 novos seguidores. 

LinkedIn/crb8sp
O LinkedIn foi criado no segundo semestre de 

2020. Tem 443 seguidores. A rede social tem 40 pu-
blicações, com 8.465 visualizações. São postagens 

relacionadas ao perfil do biblio-
tecário e às ações desenvolvidas 
pelo CRB-8, lives e dados da fisca-
lização. 

INSTAGRAM:@crb8sp 
O Instagram foi criado ainda 

em 2018, quando a CDV viu a ne-
cessidade de que tivéssemos uma 

divulgação mais rápida e compacta, com poucas in-
formações, mas que trouxesse o necessário em for-
matos de “cards”. Rapidamente, o canal se tornou 
um ambiente bastante visitado e com muitos segui-
dores. Até o momento somamos 1.982 seguidores, 
tendo publicado 706 cards com os mais diversos 
eventos, comemorações e/ou comunicados sobre 
as ações do CRB-8. O número de curtidas nesse tri-
ênio foi de 34.048, tendo 492 comentários. Os filmes 
publicados na ferramenta foram um total de 34, sen-
do visualizados 8.459 vezes e com 116 comentários.

Telegram: @crb8sp
Ferramenta criada em 13 de maio de 2020 pelo 

CRB-8, como mais uma possibilidade de informar o 
profissional bibliotecário sobre suas ações em âmbi-
to estadual ou a divulgação de eventos de parceiros 
do Conselho. O número de postagens foi de: 66 “car-
ds”, 4 vídeos, com um total de 17.346 visualizações e 
113 inscritos no aplicativo de mensagens. Lembran-
do que o app não recebe mensagens, só envia.

“A criatividade  
é pensar coisas  
novas. A inovação  
é fazer coisas novas”,  
Theodore Levitt

2.217.310 visualizações
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http://www.crb8.org.br/
https://www.linkedin.com/in/conselho-regional-de-biblioteconomia-8%C2%AA-regi%C3%A3o-9481901b5/
https://www.instagram.com/crb8sp/?hl=pt-br
https://www.facebook.com/crb8sp/
https://twitter.com/crb8sp
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2018 a 2020
Bibliotecários do Estado de São Paulo ganham 

DESTAQUE na MÍDIA
TV Cultura (Metrópolis), TV Bandeirantes, TV Gazeta, TV Brasil, 

Rede Internacional de TV, Rede Vida,  Rádio CBN, Rádio USP, 
Rádio Alpha FM, Rádio Nove de Julho, Rádio 89 FM, Bandeirantes, 

Gazeta, Alpha FM, entre outros divulgaram ações da categoria

Durante o triênio 2018/2020 os bibliotecários 
do Estado de São Paulo ganharam destaque 
na mídia. Foram centenas de reportagens na 
grande imprensa mostrando a relevância des-

ses rofi ssionais que oje lidam com os bens mais recio-
sos da atualidade – a informação e o conhecimento.

O Dia do Bibliotecário, o Prêmio Laura Russo, as 
mudanças no mercado do trabalho, o aquecimento 
da rofi ssão de ido a Lei .  a atuação dos ro-
fi ssionais nas bibliotecas  entre outros assuntos oram 
pautas de grandes veículos da imprensa. Sempre valo-
ri ando a rofi ssão. Os olo otes tamb m mostraram 
que a Lei ederal .   já está em igor e neces-
sita ser cumprida. A Lei  dispõe sobre a universalização 
das bibliotecas nas instituições de ensino do País , com 
a obrigatoriamente de ter rofi ssionais bibliotecários 
na gestão desses espaços. Durante a 25ª Bienal inter-

A presidente do CRB-8, Regina Céli, fala para a Rede 
Internacional de TV sobre a Lei Federal  12.244/2010  
e ressalta a importância  do profi ssional bibliotecário

Acima, repórter da 
TV Cultura (Programa 
Metrópolis) salienta  
a relevância da 
Biblioteca Escolar 
em entrevista com 
Alessandra Atti   na 
Bienal do Livro. À direita, a campanha 
Home Offi  ce da Leitura ganhou 
destaque no Jornal da TV Cultura. 

nacional do Livro, no Pavilhão do Anhembi, em São 
Paulo SP  di ersos jornalistas isitaram a Biblioteca 
Escolar Modelo no estande do Conselho Regional de 
Biblioteconomia - 8ª região (CRB-8). 

Outra ação mostrou, em nível nacional, a impor-
t ncia da rofi ssão mesmo em tem os de quarente-
na: a Cam an a Home O fi ce da Leitura tomou gran-
des proporções, com destaque na imprensa e um 
grande número de visualizações no Canal do YouTu-
be e no Instagram . 

Confi ra as otos e lin s de algumas dessas re ortagens 
e acesse os QR Codes para assistir ou ouvir as reportagens.
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https://www.youtube.com/watch?v=x1YLlqtHylg
https://tvcultura.com.br/videos/74221_bibliotecarios-voluntarios-incentivam-leitura-de-criancas.html
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TELEVISÃO

RÁDIO

 TV BANDEIRANTES: JORNAL DA BAND

A TV Bandeirantes mostrou a tecnologia presente na Biblioteca modelo e entrevistou Valenti na Manfredi.

REDE INTERNACIONAL 
DE TV – RIT 

A RIT TV mostrou como deve ser 
estruturada uma biblioteca escolar 

ao entrevistar Alessandra Atti  .

REDE VIDA 

Rede Vida de Televisão fala sobre 
o projeto Biblio Fora da Caixa.

REDE INTERNACIONAL 

Rede Internacional 
entrevista bibliotecária do 

Colégio Dante Alighieri. 

TV GAZETA: JORNAL DA GAZETA

TV Gazeta ressaltou  como as  bibliotecas 
escolares bem organizadas podem  incenti var a 
leitura em entrevista com Valenti na Manfredi

RÁDIO 89FM 

Regina Céli de Sousa, presidente 
CRB-8, falou para a rádio 89 FM  

sobre a Lei 12.244/2010.
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https://entretenimento.band.uol.com.br/melhordatarde/videos/16484036/andre-mantovanni-tira-cartas-da-semana.html
https://www.youtube.com/watch?v=laKHgAsiJG0
https://www.youtube.com/watch?v=ZLsZj5uLMJg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ZLsZj5uLMJg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ZLsZj5uLMJg&feature=youtu.be
https://cbn.globoradio.globo.com/media/audio/167969/faltam-dois-anos-para-expirar-o-prazo-para-todas-e.htm
https://cbn.globoradio.globo.com/media/audio/167969/faltam-dois-anos-para-expirar-o-prazo-para-todas-e.htm
https://cbn.globoradio.globo.com/media/audio/167969/faltam-dois-anos-para-expirar-o-prazo-para-todas-e.htm
https://www.radiogazetaonline.com.br/dia-do-biblitecario/
https://www.radiogazetaonline.com.br/dia-do-biblitecario/
http://www.radiogazetaonline.com.br/dia-do-bibliotecario/
http://www.radiogazetaonline.com.br/dia-do-bibliotecario/
http://www.radiogazetaonline.com.br/universalizacao-das-bibliotecas/
http://www.radiogazetaonline.com.br/universalizacao-das-bibliotecas/
https://radiobandeirantes.band.uol.com.br/programas/5c8504258525f5fc2f747126/5a45564f276f9c03bcc3a8b7
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PORTAIS 

E JORNAIS

BORAI
JORNAL ESTADO DE SÃO PAULO 

GAZETA DE SÃO CARLOS 

PORTAL GLAMURAMA  DESTACOU A HOMENAGEM 
AO DIA DOS BIBLIOTECÁRIOS

GAZETA DE SÃO CARLOS 

BORAI – JORNAL ESTADO 
DE SÃO PAULO 

JORNAL DCI – ESCOLAS ESTADUAIS 
TÊM MAIS SALAS DE LEITURA – 12/03/2018

PORTAL DA REDE GLOBO G1 : 
A  PRESIDENTE DO CRB-8 , REGINA CÉLI , DESTACA  

AO PORTAL G1 A IMPORTÂNCIA DOS BIBLIOTECÁRIOS.

JORNAL PRIMEIRA PÁGINA

GRUPO UM DE 
JORNAIS DESTACA O DIA 

DO BIBLIOTECÁRIO.
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https://g1.globo.com/sp/ribeirao-preto-franca/noticia/2019/03/26/a-um-ano-para-fim-do-prazo-dado-por-lei-59percent-das-escolas-seguem-sem-bibliotecas-em-ribeirao-preto.ghtml
http://portalgazetasaocarlos.com.br/index.php/2019/03/12/ufscar-sedia-evento-em-comemoracao-ao-dia-do-bibliotecario/
https://glamurama.uol.com.br/agenda/o-conselho-regional-de-biblioteconomia-8a-regiao-faz-homenagem-a-inezita-barroso-no-teatro-sao-pedro-em-campos-eliseos/
https://www.penews.com.br/dia-do-bibliotecario-profissionais-se-reunem-para-lembrar-a-importancia-da-profissao/
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BORAI
JORNAL ESTADO DE SÃO PAULO 

WWW.SEGS.COM.BRWWW.SEGS.COM.BR

WWW.SAMPACOMCRIANCAS.COM.BR

PORTAL O DEBATE 

WWW.OBRASDARTE.COM

GAZETA DE PINHEIROS
PORTAL PUBLISH NEWS 

PORTAL PANORAMA MERCANTIL 

GRUPO UNIÃO DE JORNAIS

JORNAL PRIMEIRA PÁGINA – 
SÃO CARLOS 

FLERTAI.COM.BR

PORTAL IDEIA DELAS
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https://www.gazetadepinheiros.com.br/2018/08/03/25a-bienal-internacional-do-livro-de-sao-paulo-tem-programacao-especial-para-criancas-e-biblioteca-escolar-modelo/
http://www.publishnews.com.br/materias/2018/03/12/a-semana-do-bibliotecario
https://www.odebate.com.br/noticias-culturais/bienal-internacional-do-livro-2018-tera-biblioteca-mode-01-08-2018.html
https://www.panoramamercantil.com.br/biblioteca-nao-e-uma-sala-de-livros-regina-celi-presidente-do-conselho-regional-de-biblioteconomia-da-8a-regiao-crb-8/
http://gujsp.com.br/conselho-regional-de-biblioteconomia-8a-regiao-promove-atividades-em-comemoracao-ao-dia-do-bibliotecario/
https://www.jornalpp.com.br/cultura/item/129198-sao-carlos-tera-palestra-sobre-biblioteconomia
https://www.segs.com.br/educacao/262604-as-varias-facetas-e-competencias-de-um-bibliotecario
https://www.obrasdarte.com/dia-do-bibliotecario-profissionais-se-reunem-para-lembrar-a-importancia-da-profissao/
http://flertai.com.br/2018/11/bibliotecarios-e-profissionais-da-educacao-participam-de-manifestacao-na-av-paulista-em-sao-paulo-em-defesa-da-biblioteca-escolar/
https://ideiadelas.com.br/bibliotecario-uma-profissao-essencial-para-a-gestao-do-conhecimento/
http://www.sampacomcriancas.com.br/2018/08/biblioteca-escolar-modelo-na-bienal.html
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  Café 
BOOLEANO
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Education Concept

O Café Booleano foi criado na gestão 
anterior do CRB-8 e continuado pela 
18ª Gestão. Foram realizados três 
eventos, com compartilhamento  

de informação e conhecimento pelos bibliote-
cários participantes. 

Sempre levando muita informação e co-
nhecimento aos profissionais bibliotecários, 
os eventos foram realizados aos sábados, no 
período da manhã. 

“Curadoria digital em bibliotecas: ex-
periência na British Library”, ministrada 
por Prof. Dr. Aquiles Alencar Brayner, no 
dia 5 de maio de 2018, em São Paulo. 

“Oficina de gestão da informação e do 
conhecimento”, ministrada pelo bibliote-
cário Dr. Leonardo Fernandes Souto, no 
dia 16 de março de 2019, em São Paulo.

“Mudanças nos modelos profissio-
nais e formativos. A CI-B diante dos 
ambientes digitais” e “Oficina design 
thinking” ministradas, respectivamen-
te, por Prof. Dr. José Antonio Moreiro 
González e Profa Denise Tangerino, 
no dia 28 de setembro de 2019, em  
São Paulo.
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       Comissão de 
FISCALIZAÇÃO
Em  ela rimeira e  o C B  artici ou do Pafis   

iniciativa do Conselho Federal de Biblioteconomia
IL

US
TR

AÇ
ÃO

: F
RE

EP
IK

.C
O

M

elas: o envolvimento de todos os fiscais na Comissão 
Eleitoral de 2018, a morte precoce da fiscal Gisele Mon-
guilod Tutuy, e as limitações impostas pela pandemia 
de Coronavírus. 

As visitas realizadas no período contemplam um total 
de  con orme descritas no gráfico  ocasião em que 
os fiscais erificam as condiç es sicas do ambiente de 
trabal o  acol em sugest es de rofissionais  registram 
e entuais den ncias confidenciais ou de caráter sigiloso  
sobre o e erc cio ilegal da rofissão e atendem as ocor-
rências de ordem ética. 

Durante a 18ª Gestão, a Comissão de 
iscali ação cum riu as suas atribui-

ções na determinação, coordenação, 
orientação e supervisão, direta e 

imediatamente, aos serviços dos fiscais, enca-
min ando eriodicamente  com areceres  os 
relatórios das atividades fiscalizatórias, acompa-
n ados dos res ecti os rocessos e documen-
tos de fiscalização. Foi um período marcado pelo 
trabal o de su eração de grandes di iculdades 
para o desenvolvimento das atividades, entre 

comissao_fiscalizacao.indd   60 30/11/2020   20:42
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No ano de 2018, realizamos um diagnóstico da 
fiscali ação em relação aos rocessos e rocedi-
mentos instaurados e participamos da comissão 
eleitoral temporária durante o 1º semestre com 
oco nas ati idades necessárias ara a finali ação 

dos trabal os eleitorais. Nesse sentido  o tou-se 
or reali ar as isitas fiscali ação in loco  urgentes  

resultantes de den ncias e de reuni es es ec ficas 
e a redistribuição das regi es administrati as em 
irtude do alecimento da fiscal Gisele. Partici a-

mos das alestras aos egressos de Bibliotecono-
mia, no Encontro de Fiscalização no CFB e tivemos 
participação ativa no estande do CRB-8 na 25ª edi-
ção da Bienal Internacional do Li ro de São Paulo  
reali ada no Pa il ão de E osiç es do An embi  
de 3 a 12 de agosto de 2018. Realizamos o concur-
so ara contratação de fiscal ara o CRB-8 e ela-
boramos o Projeto PA IS Programa de A oio s 
Ati idades de iscali ação  ara  objeti ando 
isitas e a eriguaç es junto s bibliotecas uni ersi-

tárias aculdades  uni ersidades  conglomerados  
e bibliotecas blicas ertencentes ao  Sistema Es-
tadual de Bibliotecas P blicas de São Paulo SisEB .

Em  ela rimeira e  o CRB-8 artici ou 
do PA IS  iniciati a do Consel o ederal de Biblio-
teconomia em a oio  iscali ação  am liando a 
parceria do Sistema CFB/CRB, devidamente regu-
lado pela Resolução CFB no 170/2016. Os resulta-
dos alcançados impactaram, sensivelmente, o nú-
mero de iagens dos nossos bibliotecários fiscais. 
O prazo inicialmente previsto para a realização do 

rojeto era de no e meses  tendo sido redu ido 
ara um terço do re isto  de outubro a de em-

bro de  e as metas oram ro orcionais ao 

alor liberado e ao ra o de 
e ecução. Alcançamos  
isitas no decorrer de  

notificamos  instituiç es  
autuamos e instauramos 51 

rocessos leigos  rofissio-
nais e instituiç es  e  rinci-

almente  intensificamos os 
rocessos de sensibili ação 

e esclarecimentos da legisla-
ção do bibliotecário.

Em 2020, realizamos 35 
visitas no início do ano e, em 
março  de ido  andemia 
Co id-  o CRB-8 deliberou 
ela erman ncia dos fiscais 

em atividades ome o fice, 
atendendo a determinação 
do Ministério de Saúde e 
da Organização Mundial da 
Sa de OMS . Assim  res-
saltamos que as ati idades 
ocorreram normalmente  em regime de teletrabal o  e 
a enas as isitas fiscali at rias in loco (programadas e/
ou den ncias  oram sus ensas. Neste sentido  oi um 
ano com di ersos desafios  com reuni es em salas irtu-
ais  seja entre a Comissão de iscali ação fiscais e conse-
l eiras  ou com a residente e com a Assessoria ur dica  
sem re objeti ando a organi ação da rotina fiscali at ria 
e as urg ncias na área bibliotecon mica  inclusi e o de-

A Comissão desenvolveu um 
questionário eletrônico que 
contribuirá com o Programa 
de Fiscaliza ção Preventiva e 
pretende alcançar bibliotecas  
de todo o Estado de São Paulo

maphub.net/CRB-8/Fiscalizacao-CRB-8

Fiscal Ilsom José Lourenço 

Fiscal Ruth Nunes
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senvolvimento de parâmetros sanitá-
rios para o funcionamento ou retorno 
das ati idades rofissionais. Ocorreram 
organizações internas; levantamentos 
de rocessos  acom an amentos de 
concursos e das demiss es de rofis-
sionais em irtude do ec amento das 
bibliotecas  reali aram-se treinamentos 
em novos sistemas de reuniões virtuais; 
levantamentos de e-mails por segmen-

Em 2019,  
a Comissão de 
Fiscalização 
realizou 302 
visitas e 113 
instituições 
ora  no ifi a as

A diretoria do CRB-8 entregou ofício ao secretário da Casa Civil da 
Prefeitura de São Paulo, Orlando Lindório de Faria, solicitando a 
convocação imediata dos bibliotecários aprovados em concurso.

tos os itais  instituiç es de ensino  
bibliotecas blicas  oram reali ados 
envio de ofícios; digitalizações e orga-
nização dos trâmites dos processos 
físicos. E, ainda destacamos outras 
atividades importantes, tais como o 
desen ol imento de um questionário 
eletr nico que contribuirá com o Pro-
grama de iscali ação Pre enti a  que 

retende alcançar bibliotecas de todo 
o Estado de São Paulo e reuni es ir-

tuais com os bibliotecários demitidos do SESI e da Ci-
nemateca  entre outros. Elaboramos te tos da Comis-
são ara o Bob News E resso  os fiscais artici aram 
de diversas capacitações e treinamentos (simpósios, 
seminários, lives e webinars  destacando reuni es ir-
tuais internas e e ternas  tais como  sobre o  Decreto 
no 56.725/62 com a  CLN (Comissão de Legislação e 
Normas do C B   com o bibliotecário  Cristian Bra ner. 

Por fim  destacamos que oi obser ado que o ro-
cesso fiscali at rio do CRB-8 ser e de ar metro e 
modelo ara os demais consel os  isto que  erio-
dicamente  são reali ados treinamentos a no os fis-
cais integrantes nos Consel os de Biblioteconomia 
advindos das regiões Sudeste, Nordeste, Sul e Norte 
do Brasil.

ATIVIDADES 2018* 2019 2020** TOTAL
Instituições visitadas in loco 115 302 35 452
Fiscalização Preventiva /online - - 43 43
nstituiç es notificadas 4  11   211

Profissionais autuados  10 1 1
nstituiç es autuadas  2   

Leigos autuados - 14 - 14
Processos instaurados 1  1 4 
Processos para averiguação de exercício ilegal inferior a 3 meses 14 - - 14
Processos enca inhados  Con ur   2  10
O ícios e pedidos para atividade de fiscalização 2  21  1.2
Me orandos  0 4  1
Atendi entos tele nicos 20  100 1.
Atendi ento pessoal 24 20 1  2
E ails enviados 44  1. 4 1. 4 14
Reuniões com a coordenação da Comissão 31 12 23 66

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DA FISCALIZAÇÃO  
DO CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA – 8a REGIÃO

2018* Fiscalização trabalhando na Comissão Eleitoral.  2020** Fiscalização in loco interrompida pela pandemia da Covid-19. Relatório parcial de janeiro/outubro.
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Comissão Temporária de 
BIBLIOTECAS 
ESCOLARES do CRB-8
Criada em janeiro de 2018, a Comissão tem objetivo de discutir a 
implantação de bibliotecas escolares no Sistema Nacional de Ensino, 
sem re com a resen a de um rofissional bibliotecário   
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Sistema Nacional de Ensino (SNBE), frente às emendas 
que alteram a Lei no 12.244/2010 junto ao Conselho Fe-
deral de Biblioteconomia (CFB), e à atuação dos biblio-
tecários junto aos docentes e gestores das instituições 
de ensino e o número deficitário para cada instituição.

• 2018 • 
Na 25ª Bienal Internacional do Livro em São Paulo, de 

3 a 12 de agosto de 2018, no estande do CRB-8 foi cria-
da uma Biblioteca Escolar Modelo em parceria com edi-

toras, fornecedores de mobiliários e sistemas 
informatizados para pesquisa e atendimento 
aos usuários. Durante a Bienal, foi lançada a 
“Campanha Biblioteca Escolar para Todos”, 
com grande repercussão na mídia.  Também 
foi lançado o abaixo-assinado em defesa da 
Biblioteca Escolar, que recebeu mais de 3.600 
assinaturas.

Em 11 de novembro, membros do CRB-8, es-
tudantes de Biblioteconomia e pais de alunos 
se reuniram na Avenida Paulista, 119, para cons-
cientizar a população sobre o cumprimento da 
Lei Federal no 12.244/2010. Nesse dia, recebe-
mos diversos apoios para a “Campanha Biblio-
teca Escolar para Todos”. O evento contou com 
a participação da bateria da Faculdade Belas 
Artes de São Paulo, além de faixas e balões.

A sociedade atual é a do conhecimento 
em um processo que caracteriza a in-
formação e a aprendizagem focadas 
no cidadão, desde a Educação Infantil. 

Por isso foi criada, em janeiro de 2018, a Comis-
são Temporária de Bibliotecas Escolares, com 
os objetivos de estudo, análise, debate e suges-
tões para integração e solução dos problemas 
em relação aos aspectos estratégicos para a im-
plantação de bibliotecas escolares dentro de um 
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• 2019 •
Prêmio Laura Russo: du-

rante a Comemoração do Dia 
do Bibliotecário, em 12 de março 
de 2019, foi entregue o Prêmio 
Laura Russo aos bibliotecários e 
bibliotecárias do Estado de São 
Paulo, aos acadêmicos que in-
vestiram e trataram da bibliote-
ca escolar. O evento teve parce-
ria da Comissão de Divulgação. 

Na reunião mensal da Co-
missão de Bibliotecas Escolares, 
em maio de 2019, foi criado o 
(Circuito de Visitas às Bibliotecas 
Escolares), com o objetivo de ter 
uma agenda de programação 

contínua para dar visibilidade aos es-
paços dedicados ao fomento e aces-
so à informação, leitura e pesquisa, 
que tenham sua atuação vinculada 
es ecificamente  área educacional 
(bibliotecas escolares, CEUs, ONGs 
etc.), localizados na cidade de São 
Paulo e arredores. Foram dois en-
contros no Colégio Marista Arquidio-
cesano (SP) e, no dia 22 de outubro, 
no Colégio Marupiara, que desper-
taram o interesse e participação de 
muitos bibliotecários.

A Comissão de Bibliotecas Escola-
res colaborou na organização da Ca-
ravana do Conhecimento, realizada na 
cidade de São João da Boa Vista/SP. 

Bibliotecários, 
estudantes, pais de 
alunos se reuniram 
na avenida Paulista 
para conscientizar 
a população sobre 
a importância do 
cumprimento da Lei 
Federal nº 12.244/2010 
com a “Campanha 
Biblioteca Escolar  
para Todos”    
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CONFIRA ALGUMAS REPORTAGENS:

Durante a 25ª Bienal 
Internacional do Livro (2018), 
no estande do Conselho 
Regional de Biblioteconomia 
do Estado de São Paulo  
(CRB-8), foi criada uma 
Biblioteca Escolar Modelo 
em parceria com editoras, 
fornecedores de mobiliários  
e sistemas informatizados 
para pesquisa e  
atendimento aos usuários

CIRCUITO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES

Circuito de Bibliotecas Escolares – Colégio 
Arquidiocesano: realizado no dia 20 de agosto;

Encontro de Bibliotecários do Circuito 
de Bibliotecas Escolares;

Circuito de Bibliotecas Escolares – Colégio 
Marupiara: realizado no dia 22 de outubro;

Circuito de Bibliotecas Escolares no Colégio 
Marupiara.

CAMPANHA BIBLIOTECA ESCOLAR PARA TODOS

Manifesto em defesa dos bibliotecários e das 
bibliotecas escolares do Sesi. 

Convite aos bibliotecários do Sesi para reunião 
virtual.

Bibliotecários, educadores, pais e alunos se 
unem em defesa da biblioteca escola.

Petição Pública – Biblioteca Escolar para Todos! 

Biblioteca Escolar para Todos! 
Ato em prol do cumprimento da Lei no 
12.244/2010

Bibliotecários e rofissionais da educação 
participam de manifestação na Avenida Paulista, 
em São Paulo, em defesa da biblioteca escolar.

WEBSÉRIE “HELENA CONTRA A COVID-19”

Parceria Comissão de Bibliotecas Escolares e 
Comissão de Patrim nio Bibliográfico e Documental. 

Quarentena dos livros. 

Uso de máscaras.

• 2020 •
A Comissão de Bibliotecas Escolares pre-

tendia, em 2020, continuar com o “Circuito de 
Bibliotecas” para agregar e compartilhar co-
nhecimentos e discutir a Lei no 12.244/10 e os 
parâmetros para as bibliotecas escolares com 
bibliotecários de norte a sul de São Paulo, ar-
redores e interior. Porém, devido à Covid-19, 
não foi possível.

Com a publicação dos protocolos para as 
bibliotecas escolares em razão da Covid-19 

ela Comissão de Patrim nio Bibliográfico e 
Documental  em jun o de  e os di ersos 
questionamentos sobre a abertura das biblio-
tecas escolares, a Comissão de Bibliotecas 
Escolares sugeriu uma parceria entre as duas 
comissões para orientar as escolas sobre esta 
questão. Sem a previsão do retorno às aulas e 
a abertura das bibliotecas, as duas comissões, 
em suas reuniões, criaram histórias curtas 
por faixa etária. Foi criada a websérie “Helena 
contra a Covid-19”, que contém três histórias, 
todas disponíveis no YouTube do CRB-8: “Cui-
dados com os livros”, “Quarentena dos livros” 
e “Uso das máscaras”. 

Para acessar o portal do CRB-8 e ler as reportagens é só clicar 
no QR Code ao lado ou apontar a câmera do seu celular.

Para acessar a websérie no canal do CRB-8 no YouTube é só 
clicar ou no QR Code ao lado ou apontar a câmera do seu 
celular.
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Comissão Temporária de 
PATRIMÔNIO 
BIBLIOGRÁFICO e 
DOCUMENTAL
Preocupação com o tra tamento e valorização de acervos  
bibliográficos e documentais como atrimônios culturais

FO
TO

: F
RE

EP
IK

.C
O

M

comissao_patrimonio.indd   70 30/11/2020   21:18



71    CONSELHO REGIONAL DE  
BIBLIOTECONOMIA – 8a REGIÃO • CRB-8 

Cartaz do 1º Encontro Paulista de 
Patrimônio Histórico - Documental (2019).

AComissão foi criada 
para cumprir um dos 
compromissos de tra- 
balho da 18ª Gestão, 

motivada pela preocupação com 
o tratamento e valorização de 
acer os bibliográficos como a-
trimônios culturais, somando-se 
ao fato da formação atual do 
bibliotecário em São Paulo não 
abordar ou discutir esse tema. 
As diversas reuniões realizadas, 
presenciais e virtuais, constituí-
ram espaço privilegiado de com-
partilhamento de conhecimento, 
e eri ncias  i ncia rofissional 
e re e es conjuntas  estudos e 

esquisas  al m de lanejamento 
de ações sobre o patrimônio bi-
bliográfico e documental. 

A Portaria CRB-8 nº 11/2018 
estabeleceu as atribuições da 
Comissão. Sua atuação será bre-
vemente apresentada, a partir de suas 
cinco atribuições:

1) Despertar e fortalecer a consciência 
do valor do patrimônio bibliográfico 
e documental junto aos profissionais 
bibliotecários no âmbito do Estado de 
São Paulo:

• Internalização do tema dentro da 
gestão através de manifestações em reu-
niões plenárias; realização de reuniões 
com colaboradores e conselheiros de 
outras comiss es  e trabal o conjunto 
com outras comissões do Conselho.

• Produção e publicação de textos, 
e-book, anais de eventos ou convite para 
publicação de textos de profissionais e 
especialistas no site e boletim do CRB-8;

• Promoção ou parceria na realização 
de eventos ou, ainda, apoio ou participa-

ção em eventos realizados por outras 
instituições (ECA/USP, Febab, Unirio).

2) Estimular e colaborar, no âmbito do Estado de São Paulo, 
a realização dos objetivos do programa “Memória do Mun-
do”, da Unesco (MoW):

• Convite para apresentação ou fala de representantes do 
MoW em dois eventos (2018 e 2019): por ser um programa mun-
dialmente reconhecido e para inserir e destacar o papel do bi-
bliotecário na preservação do patrimônio em bibliotecas.

3) Intensificar as relações com os segmentos congêneres e, 
em especial, com as instituições relacionadas à Arquivolo-
gia, História, Museologia, Preservação e Conservação, e Hu-
manidades Digitais:

• Para a realização de eventos e produção de textos foram 
feitos convites a docentes e profissionais de diversas áreas, 
como restauradores-conservadores, historiadores, arquivistas, 
museólogos. Dentre as instituições, houve estreito contato 
com a Escola de Comunicações e Artes (ECA/USP) na pessoa 
do Prof. Dr. Francisco Carlos Paletta, com a Associação de Ar-
quivistas de São Paulo (ARQ-SP), a Associação Brasileira de 

“Valorizar o 
patrimônio 
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d cação patri onial  prosas sobre patri nio biblio ráfi co  co  os rofs. 
Drs. André Vieira de Freitas Araújo (UFRJ) e Fabiano Cataldo de Azevedo (Unirio).

 o a i lio a s  
a par  a nossa ria  
n ifi ar o pa ri nio 

l ral  a a i lio a  
o pri iro passo para ra ar 
o a r o o o par  a 

ria ins i ional  lo al  
r ional  o  na ional

Encadernação e Restauro (Aber) e com o Labora-
tório Multidimensional de Estudos em Preservação 
de Documentos Arquivísticos (PDA), da Universi-
dade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio), 

ara arceria e organi ação conjunta de e entos. 
Também foram envidados esforços de aproximação 
com o Conselho Regional de Museologia da 4ª Re-
gião (Corem 4R), o Comitê Brasileiro do International 
Council of Museums (Icom) e a Associação Nacional 
de História - São Paulo (ANPUH-SP).

4) Promover e consolidar a educação patrimonial 
do profissional bibliotecário no Estado de São 
Paulo:
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• Publicação da compila-
ção de medidas para a re-
abertura de bibliotecas no 
contexto da pandemia de 
Covid-19, fornecendo um 
documento oficial do CRB-8 
para subsidiar os profissio-
nais atuantes em todos os 
tipos de bibliotecas;

• Trabalho e reflexão con-
juntos com a Comissão de 
Bibliotecas Escolares para a 
produção da websérie “Hele-
na contra a Covid-19”.

5) Intensificar, mapear e in-
centivar o ensino de discipli-

nas e práticas que busquem abordar o patrimônio 
histórico, bibliográfico e documental nas Facul-
dades e Escolas de Biblioteconomia:

• A abertura de espaço do Centro Universitário 
Assunção (Unifai) e da Fundação Escola de Sociolo-
gia e Política de São Paulo (FESPSP) foi um resultado 
muito promissor. Dentre as ações efetivadas estão a 
realização de reuniões da Comissão com as equipes 
de biblioteca ara estudar ro ostas conjuntas  a 
participação de estudantes como equipe de suporte 
em eventos promovidos pela Comissão, a realização 
de oficinas com estudantes, docentes e equipe de 
biblioteca e a realização de evento temático com in-
tegrantes da Comissão e docentes da FESPSP.

 A criação de Comissão voltada para o patrimônio 
bibliográ ico e documental destacou o CRB-8 junto 
aos profissionais e instituições de memória como 
ator e parceiro para a valorização do patrimônio his-
tórico e documental. Essa discussão vem ganhando 
espaço entre os profissionais bibliotecários e mos-
tra-se necessária  seja ara a reser ação e conser-
ação dos acer os  seja do onto de ista ol tico 

e estratégico para a manutenção das bibliotecas e 
seus acervos, e ainda do ponto de vista histórico e 
social para a preservação e valorização da memória 
escrita e dos equipamentos culturais e educativos. 
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Comissão Temporária 
de POLÍTICAS 
PÚBLICAS para 
bibliotecas e bibliotecários
A Comissão foi criada a partir de discussões nas Plenárias Ordinárias, em 
2018, momento em que foi deliberada uma ação voltada para as eleições
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A Comissão foi criada em decor-
rência de discussões nas Plená-
rias Ordinárias, em especial na 
655ª Reunião Plenária Ordinária, 

de 20 de agosto de 2018. Naquela opor-
tunidade, foi deliberada uma ação voltada 

ara as Eleiç es 8 com a finalidade de 
contatar os candidatos aos diversos car-
gos nas eleições sobre suas plataformas 
de governo e a inclusão das bibliotecas 
escolares e públicas e do bibliotecário nas 
suas propostas. Passadas as eleições, as 
discussões propostas sobre políticas públi-
cas sobre bibliotecas e bibliotecários foram 
relacionadas à atuação do Conselho pela 
alori ação e isibilidade da rofissão e 

dos rofissionais  que de em ser a ro un-
dadas, a partir de um trabalho contínuo do 
Conselho. Assim, ao longo de 2019, a Co-
missão realizou esforços nesse sentido: de 
um lado, abrindo espaço para a discussão 
com a categoria, com o convite a docentes 
e rofissionais interessados e atuantes na 
área para participação em reuniões aber-
tas da Comissão; por outro lado, acompa-
nhando e divulgando as iniciativas da área 
sempre que possível. Em 2020, impactada 
pelos efeitos da pandemia de Coronavírus, 
a Comissão envidou esforços, em ação 
conjunta com a Diretoria do Conselho, 
para a elaboração colaborativa de propos-
tas de planos de governo, e repetiu a ação 
voltada às Eleições Municipais.

A atuação da Comissão na 18ª Ges-
tão pode ser sintetizada em cinco eixos 
principais: 

1. Consulta a candidatos e partidos sobre 
políticas públicas para livro, leitura, bi-
blioteca e literatura em 2018 e 2020. 

Inspirados em iniciativas similares em 
gestões anteriores, em 2018 foram envia-
dos ofícios a todos os candidatos à Pre-

sidência da República, ao Governo do Estado de São Paulo, ao 
Senado Federal, e aos Diretórios Nacionais e Estaduais, em São 
Paulo. Em 2020, foram enviados ofícios aos diretórios de todos 
os partidos. Nas duas eleições, os ofícios também foram enviados 
diretamente a candidatos que entraram em contato com o Conse-
l o  Consel eiros e rofissionais  interessados em a resentar sua 
posição sobre políticas para livros e leitura.

 ons l a aos profissionais i lio rios so r  par i ipa o 
política e sobre políticas públicas para livros, leitura, literatura 

 i lio as  a ra s  s ion rio p lo oo l  or s   
2018 e em 2020. 

Nos dois er odos eleitorais  os rofissionais oram con idados 
a manifestar suas experiências e opiniões através do questionário. 
As respostas e demandas foram publicadas em edição especial do 
BOB News, em setembro de 2018, e em publicação especial sobre 
propostas para planos de governo, em novembro de 2020.

 oli i a o  ar i os   poi n os a profissionais  o-
centes sobre políticas públicas para livro, leitura, biblioteca e li-

ra ra para s i lar  apro n ar a r o so r  o a  
nas p li a s sp iais nas l i s    

oram con idados rofissionais atuantes em di erentes áreas  
representantes de São Paulo no Conselho Federal de Bibliote-
conomia, representantes do Conselho do Plano Municipal do 
Livro, Leitura, Literatura e Biblioteca de São Paulo (PMLLLB-SP), 
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s is ss s  
so bre políticas 
públicas para 
bibliotecas e 

i lio rios s o 
estreitamente 
relacionadas à 
alori a o    

visibilidade da 
profiss o  os 
profissionais   
e devem constituir 
a o  ra al o 
contínuos do 

ons l o

representantes de entidades de classe, 
como a Federação Brasileira de Asso-
ciações de Bibliotecários, Cientistas da 
Informação e Instituições (Febab), e o 
Sindicato de Bibliotecários, Cientistas 
da Informação, Historiadores, Muse-
ólogos, Documentalistas, Arquivistas, 
Auxiliares de Biblioteca e de Centros de 
Documentação no Estado de São Pau-
lo (Sinbiesp).

 li a s  o ni a os sp -
iais i l a os no si   n ia os 

por ail a o os os profissionais  
pr sas a as ra as no ional
Em setembro de 2018, foi enviado 

e-mail aos rofissionais e em resas 
registrados, com convite para respon-
der ao questionário e para reforçar a 
consulta do Conselho aos candidatos 
de sua preferência, reenviando o ofício 
direcionado aos diretórios nacionais e 
estaduais e disponibilizados no site do Conselho.

• Na mesma época foi preparado e di-
vulgado BOB News Especial Eleições 
2018, enviado na última semana de 
setembro, compilando as informa-
ções das consultas e artigos.
• Nas duas eleições, os ofícios envia-
dos aos diretórios foram disponibili-
zados no site do Conselho. 
• Em julho de 2020, foi publicado tex-
to de sensibilização para ações das 
eleições municipais no site, e BOB 
Expresso, incluindo links para inicia-
tivas anteriores do Conselho e para 
textos e vídeos de outras instituições 
sobre o tema,
• Em novembro de 2020, foi dispo-
nibilizada publicação especial com 
propostas para planos de governo 
“Bibliotecas e Bibliotecários na pauta 

ol tica: re e es e ro ostas .

 ali a o  r ni s a r as 
a o iss o para pro issionais on i a os  a an-
s  i lio as p li as  o ni rias  -
ons rara  in r ss   par i ipar os ra al os 

a o iss o  o  o prop si o  prosp ar as 
an as  p a i as os i lio rios n s-

sas r as
Entre 2018 e 2020, foram adotadas ações que co-

laboram na re e ão sobre as ol ticas blicas junto 
aos rofissionais e  que ao mesmo tem o  sensibili-
zaram os candidatos para bibliotecas, livro, leitura e 
literatura. De forma geral, os trabalhos da Comissão 
ficaram ainda concentrados nos er odos eleitorais  
mas com potencial de discussão e de ações de forma 
contínua, de apoio e trabalho conjunto com iniciativas 
já existentes e com entidades atuantes na área, de 
estreitamento de comunicação e de pressão juntos 
aos políticos empossados, e de capacitação do pro-
fissional bibliotecário ara se utili ar  a oiar e a ançar 
na utilização de políticas públicas para bibliotecas de 
todas as áreas (pública, escolar, comunitária, universi-
tária, especializada).

Comissão participa de reunião (da esquerda para direita): 
Hugo Oliveira, Miro Nalles, Bruna Bonifácio, Maria Lucia 
Beffa, Fernanda Ferreira e Luciana Napoleone
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Comissão Temporária 
ESPECIAL da 

DIVERSIDADE
Seminário discute racismo na literatura, em bibliotecas e a primeira 

live para discutir a literatura LGBTQIA+ em Bibliotecas e na Educação
tituições civis formadoras de opinião e de mais políticas 
públicas inclusivas. Isso porque acreditamos que a promo-
ção da diversidade fortalece a nossa cultura e reforça a 
crença na valorização do ser humano. Com isso, criamos 
uma gestão mais criativa, inclusiva, livre de preconceito e 
discriminação, onde todas/os se sentem à vontade para 
ser quem são.

A Comissão Temporária Especial da Di-
versidade (CTED) foi criada a partir de 
uma preocupação do Conselho Regio-
nal de Biblioteconomia (CRB-8) em con-

templar, na sua política de gestão, todas as áreas 
do conhecimento. Assim, a questão da diversidade 
merece um olhar mais atento por parte das ins-
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USE TERMOS CORRETOS EM SEU DISCURSO

PARA O RACISMO USE:

Neste aspecto, a primeira ação da CTED 
foi organizar o Seminário “A Presença da Lite-
ratura Negra em Bibliotecas e na Educação”, 
em parceria com a Faculdade Zumbi dos Pal-
mares, na FlinkSampa, em 2019. Oportunida-
de na qual foram discutidos assuntos como: 
bibliotecas, racismo, literatura, leitura, políti-
cas públicas, ética e respeito. 

O grupo de alunos da Academia Estudan-
til de Letras Mauricio de Sousa “EMEF Bene-
dito Calixto”, Juliane Sousa e Carine Souza, 
responsáveis pelo Coletivo Mulheres Ne-
gras na Biblioteca, apresentaram a palestra: 
“Quantas autoras negras você já leu?”. Patrí-
cia Anunciada, gestora do canal no Youtube 
chamado Letras Pretas, proferiu a palestra: 
“Literatura como instrumento de luta pela 
igualdade racial”. Dentro da programação de 

alestras  ara alar sobre Re e es sobre 
colonialismo, racismo e produção do co-
nhecimento no âmbito da Biblioteconomia 
e Ciência da Informação”, esteve Graziela 
dos Santos Lima, doutoranda em Ciência 
da Informação e uma das autoras dos li-
vros “Bibliotecári@s Negr@s e Informação, 
Educação, Empoderamento e Mediações” e 
“Epistemologias Negras: Relações Raciais na 
Biblioteconomia”. 

DIVERSIDADE
Variedade, pluralidade, diferença. É um princípio básico de cida-
dania que representa o direito à diferença, criando ambientes nos 
quais os indivíduos possam se expressar livremente. 

DISCRIMINAÇÃO RACIAL
É o ato de distinguir negativamente, excluir ou diferenciar um indiví-
duo com base na sua raça, cor, ascendência ou etnia.

EQUIDADE 
Igualdade, simetria, equivalência. Equidade é assegurar a promoção 
da igualdade para os diferentes grupos sociais. 

ESTEREÓTIPO
Uma opinião a respeito de um determinado indivíduo ou grupo, sem 
conhecimento e baseada em generalizações. Estereótipos podem 
ser de comportamento, aparência, cultura etc. Um exemplo muito 
usado de estereótipo é o de homens fortes e mulheres frágeis.

PRECONCEITO
Um julgamento que se forma antecipadamente e sem fundamento, 
sendo muitas vezes manifestado por meio da intolerância. Normal-
mente, o preconceito envolve questões relacionadas à nacionalida-
de, raça, condição social, sexualidade, etnia, entre outras.

MERITOCRACIA
Sistema de hierarquização que se baseia nos méritos pessoais de 
cada indi duo  ou seja  suas conquistas essoais ou rofissionais 
são decorrentes única e exclusivamente do seu próprio esforço e 
dedicação. No entanto, o conceito, em certos casos, ignora o con-
texto histórico, social e cultural em que as pessoas estão inseridas.

RACISMO 
Preconceito, discriminação e segregação em re-
lação a um grupo de pessoas com características 
diferentes (raça, etnia, características físicas etc.). 
O racismo se baseia no conceito da superioridade 
racial, ou seja, de que existiriam raças superiores 
a outras.

RACISMO ESTRUTURAL
É um conjunto de atos que são reproduzidos so-
cialmente e que excluem grupos minoritários por 
meio da discriminação direta, indireta e institucio-
nal. Ele deriva de um processo histórico e político 
em que as hierarquizações sociais são estrutural-
mente reproduzidas.
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A tarde foi encerrada com 
muitas reflexões acerca do 
tema e contação de histórias 
“Contos Africanos” com a con-
tadora e bibliotecária, Dorô 
Dias. O evento teve a mediação 
de Dulce Mara Oliveira e Rober-
to Julio Gava como mestre de 
cerimônia.

A comissão da Diversidade 
realizou, com transmissão ao 
vivo (live) pela internet, o evento 
“Literatura e o mercado editorial 
LGBTQIA+”. 

EU TENHO ORGULHO!
Mais que um movimento 

político e social que defende a 
diversidade e busca mais repre-
sentatividade e direitos para a 
comunidade, a sigla LGBTQIA+ (Lésbicas, Gays, Bis-
sexuais, Travestis, Transexuais, Queer e pessoas In-
terse  demonstra em seu signifi cado a luta or mais 
igualdade e respeito à diversidade. 

O mês de junho é comemorado no mundo todo 
como o mês do orgulho gay, não por acaso, mais 
precisamente no dia 28 de junho de 1969, é a data 
em que aconteceu a Rebelião de Stonewall, nos Es-

tados Unidos. Foi uma série de manifestações vio-
lentas e espontâneas de membros da comunida-
de LGBTQIA+ contra uma invasão da polícia de Nova 
York que aconteceu no bar Stonewall Inn, localizado 
no bairro de Greenwich Village, em Manhattan, Nova 
York, nos Estados Unidos.

No Brasil não é diferente. O mês de junho é mo-
mento em que o movimento LGBTQIA+ direciona 
toda a sua programação para comemorações, pales-
tras e manifestações a respeito dos direitos igualitá-
rios à comunidade. Temos o que comemorar? Não 
sabemos  mas re  etir sim  e muito.

Segundo a ONG austríaca Transgeder Euro-
pe, o Brasil é o país que mais assassina 
LGBTQIA+ em todo o mundo. No perío-
do compreendido entre 1º de janeiro a 30 
de setembro de 2018, 271 transgêneros 
foram mortos em 72 países. Desse total 
demonstrado pela ONG, 125 foram só no 
Brasil. A mesma matéria fala ainda do 
grande número de suicídios de pessoas 
entre 15 e 29 anos, por terem dificuldade 
de aceitação primeiro pela família e de-
pois pela sociedade. 

“Morto como indigente foi Itaberli Lo-
zano. É (ou pelo menos foi) esse o nome 
do jovem de dezessete anos que foi exe-
cutado a facadas e teve o corpo queima-
do, simplesmente por ser gay. A autora do 
crime? Sua própria mãe.”1

O Conselho 
Regional de 
Biblioteconomia 
CRB-8 organizou 
o Seminário “A 
Presença da 
Literatura Negra 
em Bibliotecas e 
na Educação” em 
parceria com a 
Faculdade Zumbi 
dos Palmares, 
na FlinkSampa, 
em 2019

comunidade, a sigla LGBTQIA+ (Lésbicas, Gays, Bis-
 e pessoas In-

terse  demonstra em seu signifi cado a luta or mais 

O mês de junho é comemorado no mundo todo 
como o mês do orgulho gay, não por acaso, mais 
precisamente no dia 28 de junho de 1969, é a data 
em que aconteceu a Rebelião de Stonewall, nos Es-

crime? Sua própria mãe.”1Faculdade Zumbi 
dos Palmares, 
na FlinkSampa, 

“Em 1948, quando começaram a 
demolir as casas térreas para 
construir os edifícios, nós, os 
pobres que residíamos nas 
habitações coletivas, fomos 
des ejados e fi camos residindo 
debaixo das pontes. É por isso 
que eu denomino que a favela é 
o quarto de despejo de uma 
cidade. Nós, os pobres, 
somos os trastes 
velhos.”3

Trecho do 
livro “Quarto de 
Despejo”

“Em 1948, quando começaram a 
demolir as casas térreas para 
construir os edifícios, nós, os 
pobres que residíamos nas 
habitações coletivas, fomos 
des ejados e fi camos residindo 
debaixo das pontes. É por isso 
que eu denomino que a favela é 
o quarto de despejo de uma 
cidade. Nós, os pobres, 
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Ainda segundo a ONG Grupo Gay da Bahia,2
coordenada pelo pesquisador Luiz Mott, no Bra-
sil, só em 2018, 420 LGBTQIA+ morreram das for-
mas mais cruéis e terríveis que se possa imaginar, 
como se a vida de uma pessoa que pensa diferen-
te das demais não valesse absolutamente nada. 
Segundo o relatório, no Brasil, de cada 20, uma 
pessoa LGBTQIA+ é assassinada barbaramente 
ou se suicida.

O CRB-8, como dito no início deste texto, tem 
como principal motivo da criação 
da Comissão da Diversidade trazer 
à tona assuntos que permeiam o 
nosso mundo comum e incomum, 
para discussões com especialistas 
sobre o assunto. Nesse primei-
ro evento realizado sobre o tema, 
com o pioneirismo de ser por meio 
de uma live, discutimos “O merca-
do editorial e os acervos LGBTQIA+ 
em bibliotecas”.

A mesa-redonda foi constituída pelo bibliote-
cário Dr. Cristian Brayner, idealizador do projeto 
(Biblioteca da Diversidade), em Brasília; pelo bi-
bliotecário Dr. Carlos Wellington, pesquisador de 
Política da Informação Científica e do Gênero; e 
pela bibliotecária doutoranda Nathália Romeiro, 
coordenadora do selo editorial Nyota. O evento 
teve como mediador o conselheiro bibliotecário, 
mestre João de Pontes Junior.

As discussões foram impor-
tantíssimas e com informações ri-
quíssimas que só vieram a acres-
centar, informar e capacitar os 
profissionais bibliotecários quanto 
à possibilidade e necessidade de 
diversificar seus acervos, incluin-
do literatura LGBTQIA+. Temos a 
certeza de que, ao abrir as portas 

para discussões sobre a comunidade LGBTQIA+, 
o CRB-8 abriu um mundo de possibilidades para 
profissionais palestrantes e participantes discuti-
rem sobre os mais diversos temas em cerca de 30 
lives que se sucederam a essa.

TAMBÉM TEMOS ORGULHO DE SER CRB-8.

Primeira palestra 
virtual do 
CRB-8 discutiu 
a literatura e o 
mercado editorial 
LGBTQIA+

1 JOSENDE, Gabriel Elias. Brasil: o país que mais extermi-
na LGBTs no mundo. Sul 21. Disponível em: https://www.
sul21.com.br/opiniaopublica/2020/06/brasil-o-pais-
-que-mais-extermina-lgbts-no-mundo-por-gabriel-elias-
-josende/. Acesso em: 4 nov. 2020. 

2 MICHELLS, Eduardo; MOTT, Luiz; PAULINHO. Mortes Violentas 
de LGBT+ no Brasil. Relatório 2018. Grupo Gay da Bahia. Dispo-
nível e : https: rupo a da ahia.fi les. ordpress.co 201
01/relat%C3%B3rio-de-crimes-contra-lgbt-brasil-2018-gru-
po-gay-da-bahia.pdf Acesso em: 4 nov. 2020. 

3. JESUS, Carolina Maria de. “Quarto de Despejo: Diário 
de uma Favelada”. São Paulo: Ática, 2014.
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USE TERMOS CORRETOS EM SEU DISCURSO

PARA A COMUNIDADE LGBTQIA+ USE:

HOMOSSEXUALIDADE
Desde maio de 1990, a Organização Mundial da Saú-
de (OMS) tirou o “homossexualismo” da lista internacional 
de doenças. No Brasil, por meio do Conselho Federal de 
Psicologia, a orientação sexual deixou de ser vista como 
patologia ainda em 1985, quando a homossexualida-
de deixa de ser considerada “desvio sexual” pelo Conselho 
Federal de Medicina. 

EXPRESSÃO DE GÊNERO
É o modo como cada pessoa se apresenta ao mundo. Em 
outras palavras, é o conjunto de vestimentas, acessórios, 
modifi caç es cor orais tatuagens  iercings  maquia-
gens, estilos de cabelo, depilação ou não, comportamen-
tos (modos de agir, modos de falar) por quais uma pessoa 
exterioriza a sua identidade de gênero.

IDENTIDADE DE GÊNERO
Consiste no modo como o indi duo se identifi ca com o 
seu gênero, portanto parte de um auto reconhecimento e 
da auto afi rmação essoal. A identidade de g nero ode 
ser vivenciada de diversas formas, pois ela não tem a ver 
com o sexo biológico ou com a orientação sexual. A iden-
tidade de gênero está relacionada com as percepções de 
masculino e feminino de cada indivíduo. 

ORIENTAÇÃO SEXUAL
Inclinação involuntária de cada pessoa em sentir atração se-
xual, afetiva e emocional por indivíduos de gênero diferente, 
de mais de um gênero ou do mesmo gênero. Relembrando: 
as três orientações sexuais preponderantes mencionadas 
acima não são as únicas. Existe uma gama de possibilidades.

HOMOAFETIVO
Termo utilizado para descrever a complexidade e a multi-
plicidade de relações afetivas e/ou sexuais entre pessoas 
do mesmo sexo/gênero. Esse termo não é sinônimo de ho-
moerótico e homossexual, pois conota também os aspec-
tos emocionais e afetivos envolvidos na relação amorosa 
entre pessoas do mesmo sexo/gênero. É um termo muito 
utilizado no mundo do Direito. Não é usado para descrever 
pessoas, mas, sim, as relações entre as pessoas do mesmo 
sexo/gênero (ABGLT, 2010). 

LÉSBICA
Mulher que é atraída afetiva e/ou sexualmente por pes-
soas do mesmo sexo/ gênero (cis ou trans). Elas não pre-

cisam ter tido, 
necessariamente, 
experiências sexuais 
com outras mulheres 

ara se identifi carem co-
mo lésbicas (GÊNERO, 
2009).

CISGÊNERO
Um termo utilizado por alguns 
para descrever pessoas que não 
são transgênero (mulheres trans, 
travestis e homens trans). “Cis-” é 
um refi o em latim que signifi ca no 
mesmo lado que” e, portanto, é oposto de 
“trans-” (GLAAD, 2016). Refere-se ao indivíduo que se 
identifi ca  em todos os as ectos  com o g nero atribu do 
ao nascer.

DRAG QUEEN
Homem que se veste com roupas femininas de forma 
sat rica e e tra agante ara o e erc cio da rofi ssão em 
shows e outros eventos. Uma drag queen não deixa de 
ser um tipo de “transformista”, pois o uso das roupas 
está ligado a questões artísticas – a diferença é que a 
produção necessariamente focaliza o humor, o exagero 
(ABGLT, 2010).

MULHER TRANS
 a essoa que se identifi ca como sendo do g nero emi-

nino, embora tenha sido biologicamente designada como 
pertencente ao sexo/gênero masculino ao nascer. 

HOMEM TRANS
 a essoa que se identifi ca como sendo do g nero mas-

culino, embora tenha sido biologicamente designada como 
pertencente ao sexo/gênero feminino ao nascer.

“O” TRAVESTI POR “A” TRAVESTI 
tili a-se o artigo defi nido eminino a  ara alar da tra-

vesti (aquela que possui seios, corpo, vestimentas, cabelos 
e formas femininas). É incorreto usar o artigo masculino, 
por exemplo “o” travesti Maria, pois está se referindo a 
uma pessoa com identidade de gênero feminino. O termo 
“o” travesti  se referiria a uma pessoa travesti do sexo bio-
lógico feminino, mas com identidade de gênero masculino 
(ABGLT, 2010).

cisam ter tido, 
necessariamente, 
experiências sexuais 
com outras mulheres 

ara se identifi carem co-
mo lésbicas (GÊNERO, 

CISGÊNERO
Um termo utilizado por alguns 
para descrever pessoas que não 
são transgênero (mulheres trans, 
travestis e homens trans). “Cis-” é 
um refi o em latim que signifi ca no 
mesmo lado que” e, portanto, é oposto de 
“trans-” (GLAAD, 2016). Refere-se ao indivíduo que se 
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ESTUDOS SOBRE A PROFISSÃO E 
O PROFISSIONAL BIBLIOTECÁRIO

Roberto Júlio Gava
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Grupo de trabalho sobre  
a profissão e o profissional 
BIBLIOTECÁRIO
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A criação deste grupo é resultado de 
discussões na Plenária Ordinária de 
20 de agosto de 2018, para uma ação 
voltada a fazer um levantamento 

dos egressos das Faculdades de Bibliotecono-
mia do Estado de São Paulo, nos últimos cinco 
anos, e verificar com o sistema SPW, deste Con-
selho Regional – 8ª Região, se esses egressos 
possuem registro e qual sua situação cadastral. 

O Grupo de Trabalho foi constituído através 
da Portaria CRB-8 no 18/2018, de 19 de setembro 
de 2018. A primeira ação foi o encaminhamento 
de ofícios a todos os coordenadores dos cursos 
de Biblioteconomia em atuação, informando so-
bre a criação do grupo de estudos e solicitando 
informações acerca dos egressos nos últimos 
cinco anos. O resultado alcançado foi parcial, 
pois algumas instituições, devido às orientações 

por parte das diretorias, es-
tavam impossibilitadas de 
repassar informações de 
seus alunos.

Também foram encami-
nhados ofícios para algu-
mas instituições que pos-
suíam cursos e que foram 
encerrados. Porém, devido 
às dificuldades para o aces-
so aos arquivos e ao sigilo 
que essas instituições man-
têm sobre as informações 
solicitadas, não se obteve 
resultado.

Através das listagens de 
alunos com o ano de conclu-
são do curso, encaminhadas 
por algumas instituições, foi 
feito o levantamento junto 
ao sistema do CRB-8 dos 
egressos que possuíram ou 
possuem registro. Com isso, 
foi pesquisado, para comple-
mento da história da biblio-

“Sabemos quanto a biblioteca  
pode ajudar, não só para a  
cultura geral, mas também para  
a especialização, visto que propicia 
para o estudante, na educação 
moderna, a mesma sensação que  
a experiência feita por um cientista 
num laboratório, pois o estudo feito 
em pesquisas de livros é sempre  
um prazer para o estudante.” 
(Diretoria do Instituto Sedes 
Sapientiae – Anuário de 1945) 

Diplomadas 
em 1956.  

(Instituto Sedes
Sapientiae) 
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“Seguindo o exemplo 
das Sociedades Literárias 
dos Estados Unidos, 

 no fi  o s lo 
passado, tiveram como 
principal resolução 
o estabelecimento 
de estudos de 

i lio ono ia  a  
nós estamos convencidos 
da cooperação, trazida 
à cultura do país, pela 
ria o  a plifi a o 

de nossa Escola de 
Biblioteconomia.” 
(Diretoria do Instituto 
Sedes Sapientiae –
Anuário de 1945) 

teconomia paulista, a Faculda-
de Sedes Sapientiae, agregada 
à PUC-SP. Na apresentação 
deste trabalho, foi relatada 
a origem e o encerramento 
do curso de Biblioteconomia 

(1944-1960), as disciplinas, al-
gumas professoras e as alunas 
diplomadas.

Os resultados desses levan-
tamentos foram apresentados 
com os seguintes resultados:

Diplomadas em 1945. (Cedic/PUC São Paulo) 

PERÍODO 

1944 a 1960

2008 a 2018

2008 a 2014

2007 a 2019

2007 a 2019

FORMANDOS 

282

122

177

727

780

REGISTRO  
NO CRB-8

58

91

113

463

469

INSTITUIÇÃO 

INSTITUTO  
SEDES SAPIENTIAE

ESCOLA DE COMUNICAÇÃO  
E ARTES  (ECA/USP)

FACULDADES INTEGRADAS  
CORAÇÃO DE JESUS (Fainc) –  
SANTO ANDRÉ

CENTRO UNIVERSITÁRIO  
ASSUNÇÃO (Unifai)

FUNDAÇÃO ESCOLA DE  
SOCIOLOGIA E POLÍTICA  
DE SÃO PAULO (FESPSP)
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DOCUMENTAÇÃO E 
INFORMAÇÃO JURÍDICA

Clarissa Jurandi Machado
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Comissão Temporária Especial de 
DOCUMENTAÇÃO e 

INFORMAÇÃO JURÍDICA
O Grupo de Informação e Documen tação Jurídica de São Paulo 

busca, entre outras ações,  promover o desenvolvimento do 
rofissional da in orma ão e da rofissão na sociedade

samento e a comunicação de seus membros; difundir 
notícias, programas e eventos de interesse da área; 
promover cursos, seminários e eventos e; promover o 
desenvolvimento do profissional da informação e da 
profissão na sociedade.

No período de 2018 a 2020 realizou diversas 
reuniões, diversas palestras de interesse dos bibliote-

O Grupo de Informação e Documen-
tação Jurídica de São Paulo (GIDJ/
SP), congrega bibliotecários e do-
cumentalistas que atuam na área 

de informação e documentação jurídica no 
Estado de São Paulo e busca incentivar o in-
tercâmbio de experiências; promover o entro-
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cários jurídicos. Promoveu modi-
ficações em seu estatuto e em 
2019  lançou a nova versão do 
site e página no facebook.

No ano de 2020 com a pos-
se da nova gestão, o Grupo fo-
cou na gestão das redes sociais 
– Instagram, Linkedin, Facebook 
- e realizou os primeiros eventos 
online da história do GIDJ/SP, na 
modalidade web, criou o canal no 
Youtube do GIDJ/SP.  A gestão 
faz reuniões periódicas com os 
integrantes para alinhar os passos e traçar objetivos.

Com o novo cenário de pandemia, no ano de 2020 o 
GIDJ/SP realizou reuniões abertas, organizou em con-
junto com o CRB-8 o Colóquio de Informação e Docu-
mentação Jurídica durante o Congresso Internacional 
em Tecnologia e Organização da Informação – TOI e 
está promovendo palestras em comemoração aos 10 
anos de ciclo de palestras.

Vale a pena destacar as inú-
meras trocas de informações – ao 
longo desses anos - no grupo de 
e-mail do GIDJ/SP, que facilita dia-
riamente o trabalho dos mais de 
140 integrantes do grupo.

 
REUNIÕES E PALESTRAS

• Reunião na Procuradoria Ge-
ral do Estado - Centro de Estudos 
– Lançamento Site GIDJ/SP e De-
monstração da Biblioteca Centro 
de Estudos.

• Reunião Madrona Advogados – Painel de 
discussão: Atividades desenvolvidas em Escri-
tórios de Advocacia.

• Reunião aberta - Câmara Municipal de SP 
– Palestra de Cátia Martins Jorge Murata sobre 
Inteligência Artificial.

• Reunião Machado Meyer Advogados  - Pa-
lestra de Regina Céli de Sousa sobre “O biblio-

Em 2020, o grupo 
aprimorou a gestão 
das redes sociais – 
Instagram,  
Linkedin, Facebook 
– e realizou os 
primeiros eventos 
online da história  
do GIDJ/SP
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tecário jurídico e as demandas 
de mercado: reflexões”.

• Reunião Felsberg Advogados 
– Palestra do Dr. Maurício Pepe 
De Lion e equipe sobre a Refor-
ma trabalhista.

 
REUNIÕES ABERTAS 
E PALESTRAS

• Elementos de metadados 
para descrição de jurisprudência 
com a palestrante: Talita James.

• Profissionais da Informação 
na Era Big Data Palestrantes: 
Marcos Lima e Nathalí Santos.

 
CICLO DE PALESTRAS

• A importância da classificação da informação 
para garantir a compliance com a LGPD com Clau-
dete Aurora.

• Taxonomia frente a novas tecnologias como a 
inteligência artificial com Elaine Restier.

• Design thinking: relato da biblioteca do 
INSPER / Luciana de Paula Arjona.

• Empreendedorismo com inteligência emocional / 
Angélica Cintra.

• Gestão documental em uni-
dades de informação jurídica / 
Roseli Miranda.

• Repositório Arquivístico Digi-
tal Confiável / Francisco Lopes de 
Aguiar.

• Oficina de design thinking 
para bibliotecários e bibliotecá-
rias / Adriana Souza.

• Primeiros passos de marke-
ting em mídias sociais bibliotecá-
rios / Dempsey Bragante.

• A Mediação e as interações 
geradas a partir do compartilha-
mento da informação jurídica na 

rede virtual especializada em ambiente fomentada 
de informação/Elaine M. S. Jovanovich.

• Desafios da memória empresarial como ferra-
menta estratégica das informações / Sara Barbosa 
de Sousa.

• Identificadores digitais: DOI (documentos) e 
ORCID (autores) / Suely de Brito Clemente Soares.

• A Prática da indexação de documentos jurídi-
cos / Andréia Gonçalves.

• Inovação na gestão da informação jurídica / Va-
léria Valls.

Foram inúmeras 
trocas de 
informações –  
ao longo desses 
anos - no grupo 
de e-mail do GIDJ/
SP, que facilitou o 
trabalho dos mais 
de cento e quarenta 
integrantes do grupo
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Comissão  
Temporária  
ELEITORAL
O pleito eleitoral para o  
período de 2021-2023 contou 
com o registro de duas chapas 

A Comissão Temporária Eleitoral foi insti-
tuída pela Portaria CRB-8 no 10/2020 e 
cumpriu o disposto nas Resoluções CFB 
no 221, 223 e 225/2020, que dispõem so-

bre as eleições dos Conselhos Regionais de Biblio-
teconomia e dá outras providências.

Apreciou de ofício, os pedidos de registro de 
chapas e candidatos a conselheiro regional, veri-
ficando e homologando a documentação exigível; 
encaminhou, à presidência do CRB-8, a relação dos 
registros das chapas e respectivos candidatos de-
feridos e indeferidos em face da documentação, 
para fins de abertura de prazo de impugnação; res-
pondeu os questionamentos recebidos pela chapa; 
proclamou o resultado final da eleição; apresentou 
o relatório do processo eleitoral. O processo de re-
cepção, análise e deliberação das justificativas de 
impedimento do ato de votar está sendo realizado 
pela Comissão Eleitoral e que também entregará 
a relação dos não votantes que não apresentaram 
justificativas nos prazos previstos no art. 6º, da Re-
solução CFB no 221/2020.

O pleito eleitoral, para o período de 2021-2023, 
contou com o registro de duas chapas concorrentes 
(Informar.É  e InterAção), sendo proclamada eleita a 
chapa 1: Informar.É, com 96 votos a mais em relação 
a chapa 2.  O processo de votação contou com a 
participação de 70,35% de eleitores bibliotecários.

FAZEM PARTE DA COMISSÃO OS 
SEGUINTES MEMBROS EFETIVOS:

Sônia Regina Céu Bertonazzi – CRB-8/3513 – Presidente
Rosemary Resende Lagôa – CRB-8/3226 – 1ª Secretária 
Cristiane Camizão Rokicki – CRB-8/6256 – 2ª Secretária  

SUPLENTES: 

João de Pontes Junior – CRB-8/6829
Marfísia Pereira de Souza Lancellotti – CRB-8/2044
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ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 
E FINANCEIRAS

FO
TO

: U
N

SP
LA

SH
.C

O
M

abres_secoes.indd   21 30/11/2020   20:01



94    CONEXÃO&INOVAÇÃO  
RELATÓRIO DA 18o GESTÃO • TRIÊNIO 2018-2020

Atividades  
ADMINISTRATIVAS  
e FINANCEIRAS
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s setores administrati o e fi nanceiro são rgãos de a oio 
dos Consel os  e restam ser i os essenciais ao desem en o 
e gestão da institui ão   uadro abai o a resenta rela ão de 
algumas ati idades reali adas elos setores  sob a res onsabilidade 
dos diretores administrati o e fi nanceiro

2019

Registro Provisório: 48

Re istro Defi nitivo: 1 2

Reinte ração: 20

Resta eleci ento de Re istro: 1

Trans er ncia para o CRB : 1

Re istro Secundário: 01

Re istro de E presa: 04

2  ia C P: 0

Certidão Re istro Secundário: 0

Aver ação: 12

Cancela ento de Re istro Provis rio: 0

Cancela ento: 1

Cancela ento por aleci ento: 02

Cancela ento de E presa: 02

icença Te porária por 2 anos: 44

Renovação da icença Te porária: 

icença Te porária por 2 anos de E presa: 01

Trans er ncia para outro CRB: 1

nde eridos  icença Te porária: 01

nde eridos  Trans er ncia para CRB : 01

nde eridos  Cancela ento: 01 

Desist ncia do cancela ento: 01

Desist ncia da icença te porária: 01

2020 
(janeiro a outubro)

Re istro Provis rio: 24

Re istro Defi nitivo: 

Reinte ração:  12

Resta eleci ento de Re istro:  

Trans er ncia para o CRB :  11

Re istro Secundário:  01

Certidão Re istro Secundário:  01

Aver ação:  01

Cancela ento:  12

Cancela ento por aleci ento:  4

Cancela ento de E presa:  01

icença Te porária:  2

Renovação da icença Te porária:  1

Trans er ncia para outro CRB:  0

Desist ncia de Trans er ncia:  01

Desist ncia do cancela ento:  01

Desist ncia da icença Te porária:  01

nde eridos  Trans er ncia:  01

nde eridos  icença Te porária:  01

2018

Re istro Provis rio: 4  

Re istro Defi nitivo: 1 0

Reinte ração: 1

Resta eleci ento de Re istro: 1

Trans er ncia para o CRB : 2  

Re istro Secundário: 02

Re istro de E presa: 01

Aver ação: 

2  ia C P: 4

Certidão Re istro Secundário: 

Cancela ento de Re istro Provis rio: 01

Cancela ento: 211

Cancela ento por aleci ento: 

Cancela ento de E presa: 2

icença Te porária por 2 anos: 4

Renovação da icença Te porária: 22

Trans er ncia para outro CRB: 1

Desist ncia do cancela ento: 01

Desist ncia da reinte ração: 01

nde eridos  cancela ento de e presa: 01
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Demonstrativo
FINANCEIRO
Como tributo ederal  
a anuidade constitui 
obri ga ão legal  
e tem or fi nalidade 
a fi scali a ão 
do e erc cio da 

rofi ssão de 
bibliotecário 

omo rofi ssão regulamentada  elas Leis 
. 8  e . 8 e elo Decreto 

.  os Consel os Regionais de Bi-
blioteconomia são Autarquias ederais e do-

tadas de ersonalidade de direito blico e  go ando 
de autonomia administrati a  atrimonial e fi nanceira.

A administração fi nanceira e contábil dos Conse-
l os Regionais de Biblioteconomia são atribuiç es do 
Diretor inanceiro  com suas com et ncias descritas 
no art. 8 do Regimento Interno do Sistema C B CRB s.  

Como tributo ederal  a anuidade constitui obriga-
ção legal  e tem or fi nalidade a fi scali ação do e er-
c cio da rofi ssão de bibliotecário  al m dos ser iços 
destinados  administração   ser iços  im ostos e dos 
salários de seus colaboradores  obedecendo a uma s -
rie de normati as constitucionais e legais.

As receitas são e clusi amente as anuidades agas 
elos Profi ssionais e or multas  e aradas em julga-

mento  or in ração a Lei  a em resas  rofi ssionais e 
leigos fi scali ados ela Comissão de iscali ação.

Por outro lado  as des esas constituem em aga-
mentos de: assessorias jur dica  contábil  entre outras  
salários  im ostos e aquelas cujo objeto dos Consel os 

 a iscali ação  assim como as des esas dos fi scais 
com iagens  diárias em ot is  alimentação. a  arte 
tamb m dos im ostos a cota- arte destinada ao Con-
sel o ederal.

Em decorr ncia da andemia ro ocada ela 
Co id-  constatamos um n mero maior de edidos 
de cancelamento  ocasionados or desligamentos das 
instituiç es  al m das ro enientes de a osentadorias 
e or um ercentual de rofi ssionais inadim lentes  as 
receitas m so rendo uma acentuada redução. 

Na tabela abai o a resentamos o su erá it fi nan-
ceiro do CRB-8  de 8 a outubro de .

SUPERÁVIT FINANCEIRO DO CRB-8 (2018 a 2020):
ANO
2018
2019
2020

RECEITA
1.957.626,68
2.067.654,76
1.676.904,17

DESPESAS
2.116.230,09
1.858.616,61
1.447.441,21

Para acessar o portal da Transparência e 
Acesso à Informação  é só clicar no QR Code 

ao lado ou apontar a câmera do seu celular.
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Participação de 
MEMBROS NATOS 
na 18a Gestão (2018-2020) 
do Conselho Regional de 
Biblioteconomia – 8a Região
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A participação dos membros natos nas reuniões de  
plenárias possibilitou uma importante parceria entre o CRB-8  
e os cursos de Biblioteconomia do Estado de São Paulo 
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O convite da 18ª Ges-
tão para participa-
ção dos membros 
natos nas reuniões 

de plenária, conforme previsto 
na Lei Federal no 4.084/1962, 
art. 21 Parágrafo Único, possibi-
litou uma parceria profícua en-
tre os cursos de Bibliotecono-
mia do Estado de São Paulo e o 
Conselho Regional de Bibliote-
conomia - 8ª Região.

Os cursos que se dedicaram 
na colaboração com o Conse-
lho tiveram oportunidade de 
atuar em grupos de trabalho, 
atualizar durante as plenárias 
sobre situações de matrícula 
e andamento dos cursos (na 
graduação e na pós-graduação 
para bibliotecários), informar 
sobre eventos organizados nas 
escolas, e colaborar na orga-
nização de eventos do CRB-8, 
além de contar com o apoio da 
instituição em eventos específi-
cos de cada curso.

Assim, nós, membros natos, 
apresentamos nossas conside-
rações sobre a relevância da 
participação dos representantes de todas as escolas de Bi-
blioteconomia do Estado de São Paulo nas reuniões ordiná-
rias do CRB-8. Sinalizamos que essa participação aproxima 
o CRB-8 das ações realizadas em cada curso e, de alguma 
forma, aproxima também nossos estudantes das ações rea-
lizadas pelo CRB-8 ao longo dos anos.

Durante essa gestão, os alunos das escolas de Bibliote-
conomia participaram de importantes atividades promovi-
das pelo CRB-8 e, assim, tiveram a oportunidade de serem 
protagonistas nesse trabalho de valorização da profissão do 
bibliotecário para a sociedade.

Destacamos três momentos significativos e emblemá-
ticos da participação de nossos alunos, que serviram para 

Os alunos  
das escolas de 
Biblioteconomia 
participaram 
de importantes 
atividades 
promovidas 
pelo Conselho 
Regional de 
Biblioteconomia 
do Estado de  
São Paulo  
(CRB-8)  e,  
assim, tiveram  
a oportunidade  
de serem  
pro tagonistas 
nesse trabalho  
de valorização  

a profiss o o  
bi bliotecário

Prof. César 
Antônio 
Pereira

(PUC-
Campinas)

Profa Cibele 
Araújo 

Camargo 
Marques dos 

Santos  
(ECA/USP) 

Prof. Rogério 
Xavier Neves 

(UNIFAI)

Profa Valéria 
Martin Valls  

(FESPSP) 
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Momentos que 
nos levam a 
r ir o an o 
é importante 
essa integra ção 
entre estudantes, 
pro fessores e 
conselheiros  
para que haja 
uma classe  
ainda mais  
unida e ativa  
em relação  
à realidade em 
que vivemos

aproximar, inclusive, os alu-
nos entre si.

O primeiro deles foi a Bie-
nal do Livro em 2018, quando 
os alunos tiveram a possibili-
dade de realizar um trabalho 
de apoio e militância pela va-
lorização da biblioteca esco-
lar. O momento foi de muita 
interação com o público visi-
tante da feira e de integração 
entre os alunos das escolas e 
membros conselheiros.

No mesmo ano, participamos 
da manifestação que aconteceu 
na Avenida Paulista em favor das 
bibliotecas escolares, durante a 
qual compartilhamos ideias e ex-
plicamos nossas causas para a 
população.

O terceiro evento também ines-
quecível foi a “Caravana da Leitura” 
onde alunos, professores e conselhei-
ros tiveram a oportunidade de com-
partilhar experiências profissionais e 
acadêmicas numa viagem engajada 
e de boas recordações para o interior 
de São Paulo. Vivência regada com 
muitas reflexões sobre a área.

Mediante esses e tantos outros 
momentos que nos levam a refletir o 
quanto é importante essa integração 
entre nossos estudantes, professo-
res e conselheiros para que haja uma 
classe ainda mais unida e ativa em 
relação à realidade em que vivemos.

No ano de 2020, a nossa intera-
ção foi realizada com a participação 
de nossos professores e alunos nas 
lives, reuniões síncronas e atividades 
remotas pela internet. Algo que rei-
terou ainda mais a necessidade de estarmos jun-
tos, mesmo que distantes fisicamente.

Estamos certos que esse espírito 
de cooperação precisa continuar, 
independente de quem assuma a 
gestão do CRB-8 no próximo triê-
nio. Acreditamos que esse é o ca-
minho para que a classe cresça em 
seus ideais de unidade e colabora-
ção mútua. 

A participação dos membros do 
Conselho em aulas nos cursos e 
na recepção aos alunos durante a 
abertura da sede serviu para apro-
ximá-los dos graduandos, além de 
mostrar a importância da inserção 
dos futuros bibliotecários.

Desta forma, consideramos fun-
damental a continuidade da par-
ticipação dos membros natos em 
função das trocas de informação, 
do apoio mútuo e da importância 
do exemplo que foi dado aos alu-
nos dos cursos de Biblioteconomia 

quando da participação e da defesa do Conselho 
realizada por seus coordenadores de curso.
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A18a Gestão do CRB-8 manifesta agradecimen-
tos aos seus dedicados colaboradores e asses-
sores; a inestimável contribuição dos membros 
natos, palestrantes, parceiros e patrocinadores; 

bem como ao Sistema CFB/CRBs, aos bibliotecários, téc-
nicos em biblioteconomia, estudantes de biblioteconomia 
aos Conselheiros Eleitos na 18ª. Gestão: Daniela Pereira 
de Sousa Manfré e  Leandro Rodrigues Vicente, que por 

motivos alheios as suas vontades, se desligaram da ges-
tão, entre outros, que  estiveram presentes, ativamente, 
em nosso período de governança ( 2018 a 2020).

Essa colaboração, contribuição e presença ativa 
oram essenciais ara su eração dos desafi os e con-

quistas a rente do consel o.  Assim  fi nali amos um tra-
balho conjunto e coletivo, com responsab ilidade, trans-
parência e ética.
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Resolução CFB nº 207/2018

Aprova o Código de Ética e Deontologia do Bibliotecário brasileiro, que fixa as normas orientadoras de conduta no exercício de suas atividades profissionais.

O Presidente do Conselho Federal de Biblioteconomia (CFB), no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 4.084, de 30 de junho de 1962, e pelo Decreto nº 56.725, de 16 de agosto de 1965, faz saber que foi aprovado pelo Plenário do CFB o Código de Ética e Deontologia do Bibliotecário, na forma disposta a seguir: 

TÍTULO I 
DA ÉTICA DO BIBLIOTECÁRIO 

CAPÍTULO I
DOS OBJETIVOS DO CÓDIGO

Art. 1º – O Código de Ética e Deontologia do Bibliotecário brasileiro tem por objetivo fixar as normas orientadoras de conduta no exercício de suas atividades profissionais.

CAPÍTULO II 
DA NATUREZA, FUNDAMENTOE OBJETO DO TRABALHO DO BIBLIOTECARIO

Art. 2º – A profissão de Bibliotecário tem natureza sociocultural e suas principais características são a prestação de serviços de informação à sociedade e a garantia de acesso indiscriminado aos mesmos, livre de quaisquer embargos.Parágrafo único – O bibliotecário repudia todas as formas de censura e ingerência política, apoia a oferta de serviços público e gratuitos, promove e incentiva o uso de coleções, produtos e serviços de bibliotecas e de outras unidades de informação, segundo o conceito de acesso aberto e universal.  

Art. 3º – A atuação do bibliotecário fundamenta-se no conhecimento da missão, objetivos, áreas de atuação e perfil sociocultural do público alvo da instituição onde está instalada a unidade de informação em que atua, bem como das necessidades e demandas dos usuários, tendo em vista o desenvolvimento dos indivíduos e da sociedade.
Art. 4º – O objeto de trabalho do bibliotecário é a informação, artefato cultural aqui conceituado como conhecimento estruturado sob as formas escrita, oral, gestual, audiovisual e digital, por meio da articulação de linguagens natural e/ou artificial.

Código de ÉTICA de
DEONTOLOGIA
do BIBLIOTECÁRIO
“A ética é um processo 
de criação evolutivo, 
social e pessoal. A ética 
muda quando as pessoas
e a sociedade sentem 
que tem que dar 
um passo evolutivo, 
mas a criação ética 
pode também 
ser um regresso.”
(Joshué Riter Hornst)
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c) apoiar as iniciativas e os movimentos em defesa dos interesses da sua categoria
profissional, participando efetivamente dos órgãos que a representam, quando solicitado ou 
eleito;
d) zelar pelo prestígio e dignidade profissional, bem como pelo aperfeiçoamento das 
instituições nas quais atue;
e) facilitar o desempenho dos representantes do órgão fiscalizador, quando no exercício de 
suas funções;  
f) auxiliar a fiscalização do exercício profissional e zelar pelo cumprimento deste Código de 
Ética, comunicando, com discrição, aos órgãos competentes, as infrações de que tiver ciência.
g) representar, quando indicado, as entidades da categoria; 
§ 3º – Em relação aos usuários:
a) aplicar todo zelo e recursos ao seu alcance no atendimento ao público, não se recusando 
a prestar assistência profissional, salvo por relevante motivo;
b) tratar os usuários com respeito e civilidade;
c) estimular a utilização de técnicas atuais objetivando a excelência da prestação de serviços 
ao usuário;  
d) assumir responsabilidades pelas informações fornecidas, de acordo com os preceitos do 
Código Civil, do Código de Defesa do Consumidor e da Lei de Acesso à informação vigentes.

CAPÍTULO IV 
DAS PROIBIÇÕES AO BIBLIOTECÁRIO

Art. 7º – Não é permitido ao bibliotecário, no desempenho de suas funções:
a) praticar, direta ou indiretamente, atos que comprometam a dignidade e o renome da 
profissão;
b) nomear ou contribuir para que se nomeiem pessoas sem habilitação profissional para 
cargos privativos de bibliotecário, ou indicar nomes de pessoas sem registro nos CRBs;
c) expedir, subscrever ou conceder certificados, diplomas ou atestados de capacitação 
profissional a pessoas que não preencham os requisitos da legislação vigente;
d) assinar documentos que comprometam a dignidade e o renome da sua profissão;
e) violar o sigilo profissional, quando portador de informações confidenciais;
f) utilizar a influência política em benefício próprio;
g) fazer comentários desabonadores sobre a profissão de bibliotecário e às entidades 
representativas da sua profissão;
h) permitir a utilização de seu nome e de seu registro à instituição pública ou privada na qual 
não exerça, efetivamente, função inerente à profissão;
i) assinar trabalhos ou quaisquer documentos executados por terceiros, ou elaborados por 
leigos, alheios a sua orientação, supervisão e fiscalização;
j) exercer a profissão quando impedido por decisão administrativa transitada em julgado;
k) recusar-se a prestar contas de bens e valores que lhes sejam confiados em razão de cargo, 
emprego ou função que exerça;
l) deixar de cumprir, sem justificativa, as normas emanadas dos Conselhos Federal e 
Regionais de Biblioteconomia, bem como deixar de atender às suas requisições
administrativas, intimações ou notificações, no prazo determinado;

– –– –

CAPÍTULO III 
DOS DEVERES DO BIBLIOTECÁRIO

Art. 5º – São deveres do bibliotecário:a) preservar o cunho liberal e humanista de sua profissão, fundamentado na liberdade dainvestigação científica e na dignidade da pessoa humana;b) exercer a profissão aplicando todo zelo, capacidade e honestidade em seu exercício;c) observar os ditames da ciência e da técnica;d) contribuir para o desenvolvimento da sociedade e respeitar os princípios legais que regem o país;
e) cooperar para o progresso da profissão, por meio do intercâmbio de informações com órgãos de representação profissional da categoria, instituições de ensino e órgãos de divulgação técnica e científica;
f) colaborar com os cursos de formação profissional do bibliotecário;  g) guardar sigilo no desempenho de suas atividades, quando o assunto assim exigir;h) realizar de maneira digna a publicidade de sua instituição ou atividade profissional, evitando toda e qualquer manifestação que possa comprometer o conceito da profissão ou dos colegas;

i) conhecer a legislação que rege o exercício da profissão de Bibliotecário em vigor, para cumpri-la corretamente e colaborar para o seu aperfeiçoamento;j) combater o exercício ilegal da profissão, conforme a legislação em vigor;k) manter seu cadastro atualizado no Conselho Regional de Biblioteconomia (CRB) de sua jurisdição;
l) informar sempre ao CRB no qual está registrado quando assumir e deixar cargo ou função;m) citar seu número de registro do respectivo CRB, após sua assinatura em documentos referentes ao exercício profissional;

Art. 6º – O bibliotecário deve, em relação aos colegas, à categoria e aos usuários, orientar-se pelos princípios de justiça e respeito e observar as seguintes normas de conduta:§ 1º – Em relação aos colegas:
a) ser leal e solidário, tratar com respeito e civilidade, sem conivência com erros que venham a infringir a ética e as disposições legais que regem o exercício da profissão;b) evitar críticas e/ou denúncias contra outro profissional sem dispor dos elementos comprobatórios;
c) respeitar a propriedade intelectual alheia;d) respeitar as atividades de seus colegas e de outros profissionais.§ 2º – Em relação à categoria:
a) dignificar moral, ética e profissionalmente a categoria, por meio de seus atos, no desempenho de cargo, função ou emprego;b) prestigiar as entidades da categoria, contribuindo, sempre que solicitado, para o sucesso de suas iniciativas em proveito da coletividade, admitindo-se a justa recusa;

2
3

– –
–

prestigiar as entidades da categoria, contribuindo, sempre que solicitado, para o sucesso 

–

–

– –

m) utilizar-se da posição hierárquica para obter vantagens pessoais ou cometer atos 

discriminatórios e abuso de poder;

n)  agir de forma prejudicial ao tratamento igualitário e aceitar atitudes preconceituosa ou 

discriminatória de qualquer natureza. 

TÍTULO II

DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES

CAPÍTULO I

DA DEFINIÇÃO DAS INFRAÇÕES ÉTICO-DISCIPLINARES

Art. 8º – A caracterização das infrações ético-disciplinares e a aplicação das respectivas 

penalidades regem-se por este Código, sem prejuízo das sanções previstas em outros 

dispositivos legais.

Art. 9º – São infrações ético-disciplinares passíveis de penalidades:

I – violar o sigilo profissional de fatos que tenha tomado conhecimento no exercício da 

profissão, com exceção daqueles presentes em lei que exigem comunicação, denúncia ou 

relato a quem de direito.

II – deixar de prestar serviços profissionais ao estabelecimento com o qual mantém vínculo 

profissional;

III – permitir a utilização de seu nome por qualquer estabelecimento ou instituição onde não 

exerça pessoal e efetivamente sua função.

IV – praticar atos ilícitos em relação à profissão;

V – obstar ou dificultar a ação fiscalizadora do CRB, quando no exercício de suas funções; 

VI – delegar a pessoas leigas atos ou atribuições do bibliotecário;

VII – declarar possuir títulos que não possa comprovar;

VIII – ser conivente ou cúmplice com os indivíduos que exercem ilegalmente a profissão de 

bibliotecário ou com os profissionais ou instituições que pratiquem atos ilícitos;

IX – exercer a profissão quando estiver sob sanção disciplinar;

X – inobservar, desacatar, desrespeitar e descumprir Acórdãos, Resoluções, Portarias, Atos 

Administrativos e Normatizações do Sistema CFB/CRBs e outra legislação inerente ao 

exercício da profissão;

XI – deixar de informar, por escrito, ao CRB os vínculos profissionais, com dados completos 

da empresa, e de manter atualizados o endereço residencial e profissional, telefones e e-mail;

XII – deixar de pagar as anuidades devidas ao Sistema CFB/CRBs;

XIII – oferecer denúncia sem dispor dos elementos comprobatórios;

XIV – faltar com civilidade aos representantes do CFB e CRBs e usuários, quando no exercício 

de suas funções;

XV – não propiciar com fidelidade informações a respeito do exercício profissional, da

legislação de Biblioteconomia e sobre as atividades e a atuação do Sistema CFB/CRBs;

XVI – não atender convocação feita pelo CFB e CRBs, a não ser por impedimentos justificados 

e comprovados;
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Parágrafo único – As infrações descritas acima são enumerativas, não restringindo ao órgão 

de fiscalização ética a apuração, processamento e aplicação de penalidades não 

discriminadas, devendo, para tanto, observar a legislação vigente.

Art. 10 – Para a imposição de penalidade e a sua gradação, levar-se-á em conta as

circunstâncias atenuantes e agravantes.

Parágrafo único – Havendo concurso de circunstâncias atenuantes e agravantes, a aplicação 

da pena será considerada em razão das que sejam preponderantes.

CAPÍTULO II

DAS CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E AGRAVANTES

Art. 11 – São circunstâncias atenuantes:

I – ação do infrator não ter sido fundamental para a ocorrência da infração;

II – o infrator, por espontânea vontade, procurar reparar ou minorar as consequências do ato 

que lhe foi imputado;

III – ter o infrator sofrido coação para a prática do ato, em defesa de prerrogativa profissional;

IV – ser o infrator primário.

Art. 12 – São circunstâncias agravantes:

I – ter o infrator agido com dolo ou má-fé e praticado fraudes;

II – ter o infrator cometido a infração para obter vantagem pecuniária decorrente de ação ou 

omissão contrária ao disposto na legislação em vigor;

III – tendo conhecimento do ato ou fato irregular, o infrator deixar de tomar as providências de 

sua alçada, tendentes a evitá-lo ou saná-lo;

IV – o infrator coagir outrem para a execução material da infração;

V – ter agido com premeditação;

VI – acumular infrações, sempre que duas ou mais sejam cometidas no mesmo momento;

VII – haver antecedentes do infrator em relação às normas profissionais de regulação da 

Biblioteconomia;

VIII – haver o conluio ou concussão com outras pessoas;

IX – ter a infração consequências para pessoa humana e saúde coletiva; 

X – ocorrer reincidência.

Parágrafo único – Ficará caracterizada a reincidência quando o infrator, após decisão 

definitiva na esfera administrativa do processo que lhe houver imposto penalidade, cometer 

nova infração ou permanecer em infração continuada.

CAPÍTULO III

DAS PENALIDADES

Art. 13 – As infrações ético-disciplinares serão punidas, de forma alternada, sem prejuízo das 

sanções de natureza civil e/ou penal cabíveis, com penas de:

I – advertência reservada;

II – censura pública;

5
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III – multa de 1 a 50 vezes o valor atualizado da anuidade;
IV – suspensão do exercício profissional pelo prazo de até 3 (três) anos;

V – cassação do registro profissional com apreensão da carteira profissional.

§ 1º – A multa consistirá do pagamento de valores pecuniários ao CRB instaurador do 

Processo, calculada em moeda corrente, com base na anuidade de pessoa física da época

da conclusão do mesmo, atualizada monetariamente, devendo ser combinada com qualquer 

das penalidades enumeradas nos incisos acima e aplicada em dobro no caso de reincidência.

§ 2º – A advertência será aplicada, de forma escrita, por ofício do Presidente do CRB, 

cumulada com multa de 1 (uma) anuidade de pessoa física vigente à época. 

§ 3º – A censura pública será aplicada de forma escrita, com o emprego da palavra “censura” 

por ofício do Presidente do CRB, cumulada com multa de 2 (duas) a 4 (quatro) anuidades de 

pessoa física vigentes à época.§ 4º – A falta de pagamento da multa no prazo estipulado, determinará a suspensão do 

exercício profissional, sem prejuízo da cobrança por via executiva.

§ 5º – A suspensão por falta de pagamento de anuidade, taxas e multas somente cessará 

com o recolhimento da dívida, podendo estender-se por até 3 (três) anos, ao final do qual o 

profissional terá, automaticamente, cancelado o seu registro, desde que não resgate o débito, 

sem prejuízo da cobrança executiva.§ 6º – Ao infrator suspenso por débito será admitida a reabilitação profissional, mediante novo 

registro, desde que sejam pagas as anuidades em débito, as multas e demais emolumentos 

e taxas cabíveis.§ 7º – A suspensão do exercício profissional pelo prazo de até 03 (três) anos implicará na 

proibição do exercício de qualquer atividade profissional ao bibliotecário, aplicável pelo CRB

com a devida publicidade, cumulada com multa de 5 (cinco) a 7 (sete) anuidades de pessoa 

física vigentes à época.§ 8º – A cassação do registro profissional acarretará ao infrator a perda do direito de exercer 

a profissão em todo território nacional, com a consequente apreensão da carteira de

identidade profissional, cumulada com multa de 8 (oito) a 10 (dez) anuidades de pessoa física 

vigentes à época.§ 9º – As penalidades acima descritas serão anotadas na carteira profissional e no cadastro 

do CRB, sendo comunicadas ao CFB, aos demais Conselhos Regionais e ao empregador.

§ 10 – Após o encerramento dos Processos em que o CFB atuar como instância originária, os 

autos serão encaminhados ao CRB onde o profissional infrator possuir registro principal, para 

notificação da decisão e aplicação e cumprimento das penalidades.Art. 14 – O infrator tomará ciência das decisões proferidas:
I – pessoalmente, ou por procurador formalmente constituído e com poderes específicos para 

receber intimações e delas tomar ciência;II – mediante notificação, em caso de censura pública, que poderá ser feita por carta 

registrada, processo eletrônico ou por meio da Imprensa Oficial, considerando-a efetivada 5 

(cinco) dias após a publicação.Parágrafo único – Em caso de recurso, o mesmo deverá ser interposto dentro do prazo 30 

(trinta) dias, a contar da data do recebimento da notificação da decisão de primeira instância, 

conforme legislação vigente.

– –
– –

Art. 15 — As infrações éticas e disciplinares prescrevem em 5 (cinco) anos.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 16 – Qualquer modificação deste Código somente poderá ser efetuada pelo CFB, nos 
termos das disposições legais, ouvidos os CRBs.

Art. 17 – Este Código entra em vigor em todo o Território Nacional na data de sua publicação, 
revogando a Resolução 042/2002, publicada no DOU de 14/01/2002, Seção 1, pág. 64.

Brasília, de 07 de novembro 2018.

Raimundo Martins de Lima
Presidente do Conselho Federal de Biblioteconomia 
CRB-11/039

Publicado no Diário Oficial da União de 09/11/2018, Seção 1, págs.155 e 156
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