
 

 

— EDIÇÃO ESPECIAL BIENAL — 

 

 
 

Alguns cliques de nosso estande na Bienal Internacional do Livro. Fotos de Alessandra Atti. 
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Abaixo-Assinado Bibliotecas Escolares para Todos 

Pensando em ampliar o olhar sobre a Biblioteca Escolar e buscar novos espaços de debate o CRB-8 vem por 

meio do abaixo-assinado, conclamar a sociedade e os setores público e privado sobre a necessidade de 

ampliação das discussões sobre as bibliotecas escolares, assim como a criação de sistemas e redes de 

bibliotecas escolares em instituições públicas no âmbito municipal e estadual e particulares com a devida 

contratação do Profissional Bibliotecário.  

Assine o abaixo-assinado 
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https://peticaopublica.com.br/pview.aspx?pi=BR107124


Empresas que apoiam a BIBLIOTECA ESCOLAR PARA TODOS! com Bibliotecário 
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Cédula de Identidade do Profissional Bibliotecário – CIB 
 
Agora temos uma CÉDULA DE IDENTIDADE que podemos apresentar em qualquer lugar do território 
brasileiro, substituindo a apresentação da CNH, RG ou qualquer outro documento de identificação oficial. 
Além de todos os dados presentes em outros documentos, nele encontramos também o número do Título 
Eleitoral. Além das facilidades, nos apresentamos como BIBLIOTECÁRIO, profissão que temos muito 
orgulho. Para você obter a sua primeira via gratuitamente, basta entrar no site do CRB-8, baixar o 
formulário, preencher, assinar e enviar juntamente com os documentos lá solicitados. Os documentos são 
importantes para atualização de seu cadastro junto ao Conselho. Sua confecção não é obrigatória. A CIB é 
regulamentada pela Resolução CFB 162/2015. Dúvidas! Entre em contato conosco, teremos o maior prazer 
em atendê-los. Caso você esteja com toda a documentação em ordem, mais a foto 3x4, o tempo 
estimado para confecção do documento é de uma hora e meia a duas. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Descontos com a parceira EDITORA 34 
 

A Editora 34 em parceria com o CRB-8 no projeto BIBLIOTECA ESCOLAR PARA TODOS! com Bibliotecário, 

está concedendo um desconto de 40% aos profissionais Bibliotecários que adquirirem livros em seu estande 

durante a Bienal. Vá até lá e confira as publicações do catálogo da Editora e boa leitura. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

http://www.crb8.org.br/wp-content/uploads/2018/06/Flyer-CIB.jpg
http://www.cfb.org.br/wp-content/uploads/2016/05/Resolu%C3%A7%C3%A3o-162-C%C3%A9dula-de-Identidade.pdf


Informações sobre a Bienal do Livro 

Detalhes sobre a entrada na Feira, como o profissional se cadastra, quais documentos necessitam, valores 

do ingresso, valores para grupos, estacionamento e demais informações devem ser verificadas diretamente 

no site BIENAL INTERNACIONAL DO LIVRO. 

 

 

 

Biblioteca por dentro: Conservação Preventiva, Técnicas de Higienização e Técnicas de Pequenos Reparos 

- Intensivo 

Data: 06/08 à 10/08 
Dia da semana: 2ª a 6ª feira (6, 7, 8, 9 e 10 de agosto de 2018) 
Horário: 9h às 16h (com intervalo de 1 hora para almoço) 
 

 

 

http://www.bienaldolivrosp.com.br/
http://www.aber.org.br/curso/80-biblioteca-por-dentro
http://www.aber.org.br/curso/80-biblioteca-por-dentro

