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Políticas Públicas para o Livro e a Leitura 

Prezada bibliotecária, prezado bibliotecário, 

Em período de campanha eleitoral, o CRB-8 está realizando ações voltadas para a área de políticas 

públicas do livro e da leitura. 

 O Conselho quer ouvir sobre suas demandas para os candidatos, bem como sobre sua 

atuação política. Colabore com a consulta e responda o questionário até 17 de setembro. 

As informações compiladas vão integrar uma edição especial do BOB News e serão 

utilizadas para mapear a atuação profissional. 

 Foram enviados ofícios a todos os partidos e candidatos consultando a respeito das 

políticas públicas para o livro, leitura, biblioteca e literatura. Estes ofícios estão disponíveis 

no site do Conselho. Encaminhe o ofício ao seu candidato de preferência. Reforce o pedido 

do Conselho. Sua colaboração é essencial para colocar a profissão na pauta política. 

Saiba mais 

 

 

Projetos buscam garantir que toda escola pública do país tenha uma biblioteca 

Dois projetos em análise do Senado podem aumentar o número de bibliotecas nas escolas públicas 

do país. A senadora Rose de Freitas (Pode-ES) apresentou o projeto (PLS 319/2018) que obriga a 

instalação de biblioteca em toda escola que venha a ser construída no país. A matéria será 

analisada pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ). Já a Comissão de Assuntos 

Econômicos (CAE) examina o projeto de lei da Câmara (PLC 28/2012) que estabelece uma série de 

parâmetros para a construção de bibliotecas. As salas de leitura deverão ter, no mínimo, 80m², 

além de dois computadores com acesso à internet e iluminação adequada. A relatora na Comissão 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjNppwAGoL6fHF5_z5ZBTnyyDohRY-BvOiyvu0Awgll34s9g/viewform?usp=sf_link
http://www.crb8.org.br/especial-eleicoes-2018-e-politicas-publicas-para-o-livro-e-a-leitura/
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/133813
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/105187


de Educação, senadora Ângela Portela (PDT-RR), disse que as bibliotecas são fundamentais para o 

desenvolvimento dos estudantes. As informações com o repórter Maurício de Santi, da Rádio 

Senado.  

Ouça a matéria 

............................................................................................................................. ......................... 

Biblioteca Nacional renovará seu sistema de prevenção contra incêndios 

A tragédia que destruiu o Museu Nacional fez despertar a urgência das instituições culturais 

brasileiras a preservar seu patrimônio. Nesta semana, a Biblioteca Nacional afirmou que iniciará o 

processo para abrir uma licitação de R$ 6 milhões para renovar suas instalações elétricas. Os 

responsáveis por administrar a instituição também afirmam que realizarão investimentos de R$ 

400 mil para atualizar o sistema de prevenção contra incêndios e regularizar sua situação diante do 

Corpo de Bombeiros: a biblioteca está sem um alvará definitivo há pelo menos dois anos.  

Leia mais 

....................................................................................................................... ............................... 

Cresce a disponibilidade de audiolivros no mercado brasileiro 

O mercado do audiolivro é um dos que mais cresce na cena editorial norte-americana. Por lá, os 

faturamentos chegam a aumentar duas casas decimais ao ano. Em 2011, o mercado americano 

produziu 36 milhões de títulos, número que praticamente dobrou em 2016, com 89 milhões de 

unidades. De acordo com a Association of American Publisher, o setor cresceu 20% a mais em 

relação ao resto da indústria editorial durante os primeiros oito meses de 2017. É uma área ainda 

incipiente no Brasil, mas na qual as editoras já estão de olho. Segundo o site Statista, que 

acompanha a indústria do livro nos Estados Unidos, o mercado de audiolivros faturou US$ 2 

bilhões em 2016.  

Leia mais 

............................................................................................................................. ......................... 

 

Antonio Candido 100 anos 

Data: 10 a 13 de setembro 

Local: Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo  

...................................................................................................................................................... 
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XXVI Colóquio Mindlin: “A Democracia na França, de François Guizot: Do Manuscrito ao Leitor” 

Data: 12 de setembro de 2018 

Local: Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin  

................................................................................................................... ................................... 

Seminário de Pesquisa em Ciência da Informação do PPGCI/ECA/USP 

Data: 13 a 14 de setembro de 2018 

Local: Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo 

............................................................................................................................. ......................... 

1º Encontro CAPES de Ciência Aberta – Repositórios Digitais 

Data: 18 e 19 de setembro de 2018 

Local: Edifício Sede da CAPES, Brasília DF – Setor Bancário Norte, Quadra 2, Bloco L, lote 6 

......................................................................................................................................................  

Debate CEDEM – Como combater a desinformação nas redes digitais 

Data: 19 setembro de 2018 

Local: Praça da Sé, 108 – 1º andar. Centro – São Paulo (SP)  

............................................................................................................................. ......................... 

eDOC Sul 2018 

Data: 20 e 21 de setembro de 2018 

Local: Auditório do CELTA – Parque Tecnológico Alfa – Rodovia SC 401 Km 01 – João Paulo – 

Florianópolis/SC  

......................................................................................................................................................  

XV Semana de Biblioteconomia e Ciência da Informação 

Data: 24 a 28 de setembro de 2018 

Local: USP Ribeirão Preto  

............................................................................................................................. ......................... 

VIII Encontro Escola Sesc de Bibliotecas Escolares 

Data: 26 de setembro de 2018 

Local: Escola Sesc de Ensino Médio, Ayrton Senna, 5677, Jacarepaguá, Rio de Janeiro 

 

http://www.crb8.org.br/xxvi-coloquio-mindlin-a-democracia-na-franca-de-francois-guizot-do-manuscrito-ao-leitor/
http://www.crb8.org.br/seminario-de-pesquisa-em-ciencia-da-informacao-do-ppgciecausp/
http://www.crb8.org.br/1o-encontro-capes-de-ciencia-aberta-repositorios-digitais/
http://www.crb8.org.br/debate-cedem-como-combater-a-desinformacao-nas-redes-digitais/
http://www.crb8.org.br/6652-2/
http://www.crb8.org.br/xv-semana-de-biblioteconomia-e-ciencia-da-informacao/
http://www.crb8.org.br/viii-encontro-escola-sesc-de-bibliotecas-escolares/


 

 

 

 

 


