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“Biblioteca não é uma sala de livros” 

Regina Céli de Sousa é presidente do Conselho Regional de Biblioteconomia – 8ª região. O 

Conselho Regional de Biblioteconomia da 8ª Região (CRB-8) é o órgão fiscalizador da profissão de 

bibliotecário no âmbito do Estado de São Paulo. A designação e a prática das atribuições dessa 

profissão são privativas dos Bacharéis em Biblioteconomia, formados pelas instituições oficiais de 

ensino superior equiparadas ou oficialmente reconhecidas. (Leis 4.084/62 e 9.674/98; Decreto 

56.725/65). A atividade do bibliotecário está enquadrada como profissão liberal pelos termos da 



Portaria nº 162, de 7 de outubro de 1958, do Ministério do Trabalho e Art. 577 da Consolidação 

das Leis Trabalhistas (CLT), Grupo 19 do Plano da Confederação Nacional dos Profissionais Liberais 

e na Classificação Brasileira de Ocupações – CBO/2002, Grupo 2612-05 da Família dos Profissionais 

de Informação. Compete ao CRB-8 zelar pela ética e pelo exercício legal da profissão, de acordo 

com a legislação em vigor, preservando seu cunho liberal e humanista, fundamentado na liberdade 

de investigação científica e na dignidade do ser humano. “Hoje, o bibliotecário, mais que um 

especialista técnico, desempenha um papel ativo, um agente de mudanças sociais”, explica Regina 

Céli. Regina destaca ainda que a profissão de bibliotecário mudou muito nos últimos anos e que o 

profissional vem a cada dia mais se especializando.  

Confira a entrevista 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Bibliotecas públicas de 18 municípios serão modernizadas com apoio do governo federal 

As comunidades de 18 municípios de sete unidades federativas das cinco regiões do País passarão 

a ter acesso a bibliotecas públicas com mobiliário e equipamentos modernos, além de licenças de 

livros digitais. Em dezembro, 18 convênios com o Ministério da Cultura, agora Secretaria Especial 

da Cultura do Ministério da Cidadania, foram assinados com 14 prefeituras e quatro secretarias de 

Cultura. O objetivo é a implantação de bibliotecas digitais dentro das bibliotecas públicas cujos 

projetos foram selecionados no Edital de Bibliotecas Digitais 2018. A parceria estipula o repasse de 

R$ 100 mil da Secretaria Especial da Cultura. A prefeitura entrará com a contrapartida de R$ 25 mil.  

Saiba mais 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

USP recebe acervo do ator e diretor Gianfrancesco Guarnieri 

O Centro de Documentação Teatral (CDT) da Escola de Comunicações e Artes (ECA) da USP, 

destinado a conservar e preservar a memória teatral brasileira, acaba de receber a doação do 

arquivo de um dos mais importantes nomes das artes cênicas, o ator e dramaturgo ítalo-brasileiro 

Gianfrancesco Guarnieri (1934-2006). Casado duas vezes, sua última esposa, a socióloga Vanya 

Sant’Anna – com quem teve três filhos, Cláudio (Cacau), Mariana (que também seguiram carreira 

teatral) e Fernando Henrique – morreu em junho de 2017, e por causa disso, a família decidiu doar 

o acervo de Guarnieri. O arquivo é composto da biblioteca do ator e conta também com 

documentos e manuscritos, alguns inéditos, além de fotos e objetos, que recuperam a história do 

teatro brasileiro e de sua vida pessoal.  

Saiba mais 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Aumenta procura por livros na Biblioteca Municipal de Várzea Paulista 

Segundo a bibliotecária responsável pelo acervo varzino, Marli Zoratto, o primeiro mês do ano 

sempre tem um bom número de empréstimos. “Mesmo com muitas pessoas em férias, sempre 

temos uma boa procura por livros em janeiro”, informa. “Muitas pessoas que já viajaram, vem 

buscar livros para aproveitar o fim das férias”, conta. 

http://www.crb8.org.br/biblioteca-nao-e-uma-sala-de-livros/
http://www.crb8.org.br/bibliotecas-publicas-de-18-municipios-serao-modernizadas-com-apoio-do-governo-federal/
http://www.crb8.org.br/usp-recebe-acervo-do-ator-e-diretor-gianfrancesco-guarnieri/


Em dezembro de 2018, foram realizados 291 empréstimos, totalizando todos os meses do último 

ano, mais de 5.600 livros foram emprestados aos munícipes de Várzea Paulista. 

A Biblioteca Municipal está funcionando, desde o dia 02 de janeiro, sem fechar no horário do 

almoço. “As pessoas aproveitam esse período para visitar a biblioteca e escolher seus livros. 

Sabemos que isso beneficia muito os leitores”, afirma Marli. 

Saiba mais 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

O Conselho Regional de Biblioteconomia do Estado de São Paulo - 8ª Região comemorará o Dia do 

Bibliotecário no dia 12 de março de 2019 e na mesma data promoverá a entrega do XIII Prêmio da 

Biblioteconomia Paulista “Laura Russo”. 

O tema escolhido é “Biblioteca Escolar para Todos”. Por meio desta temática o CRB-8 conferirá 

distinções aos Bibliotecários e Bibliotecárias do Estado de São Paulo, aos Acadêmicos que 

estudaram esse tema, sempre focado na Biblioteconomia, e que, de alguma forma, trouxeram 

http://www.crb8.org.br/aumenta-procura-por-livros-na-biblioteca-municipal-de-varzea-paulista/


contribuições para a sociedade, seja ela por meio de ideias desenvolvidas ou aplicadas em 

Biblioteca Escolar. 

O Regulamento do Prêmio Laura Russo pode ser acessado pelo link: http://www.crb8.org.br/wp-

content/uploads/2019/01/PR%C3%8AMIO_LAURA_RUSSO_2019_35-compressed.pdf. Nele estão 

dispostos a justificativa do tema do evento, as categorias que receberão as distinções bem como a 

maneira de participação nas mesmas e a criação de uma Comissão de Avaliação, para analisar os 

trabalhos e as inscrições recebidas.  

Acesse o regulamento e participe. Nos ajude a divulgar o prêmio, para que possamos divulgar 

também as melhores ideias de Bibliotecas Escolares para Todos! 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

I Encontro Paulista de Patrimônio Histórico-Documental 

O I Encontro Paulista de Patrimônio Histórico-Documental tem a finalidade de reunir profissionais 
atuantes nas instituições de memória do Estado de São Paulo, propondo a discussão do patrimônio 
bibliográfico e histórico-documental e da educação patrimonial. 
O evento será gratuito e aberto a bibliotecários, historiadores, arquivistas, museólogos, 
encadernadores, restauradores, pesquisadores, estudantes e interessados em geral. 
Reserve as datas: de 13 a 15 de maio de 2019, na Faculdade de Direito da USP. 
Programação preliminar: 
 
13/05, durante a manhã e tarde, visitas técnicas 
 
Às 19h, Solenidade de abertura do evento com palestra Patrimônio documental e direito à 
memória 
 
14/05, das 9h às 13h, Painel Sobre o patrimônio bibliográfico e histórico-documental: conceitos e 
abordagens 
 
Das 14h às 19h, Apresentações de trabalho nos Grupos de Trabalho 
 
15/05, das 9h às 13h, Painel Aprendendo com o sinistro 
 
Das 14h às 17h30, Apresentações de trabalho nos Grupos de Trabalho 
 
Das 17h30 às 19h, Solenidade de Encerramento 
 
Realização: Conselho Regional de Biblioteconomia da 8ª Região, Associação de Arquivistas de São 
Paulo – ARQ-SP e Associação Brasileira de Encadernação e Restauro – ABER. 
 Acompanhe as atualizações do evento no site do CRB-8, da ARQ-SP e da ABER. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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