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Editorial

Inauguração

Dia do Bibliotecário

Biblioteca de São Paulo atende com equipe multidisciplinar

Estamos a menos de um mês Dia do

Fachada da Biblioteca

Bibliotecário, 12 de março, quando nos

A vice-presidente do
CRB-8, profa. Mercês;
a idealizadora do novo
espaço e assessora de
gabinete da Secretaria
de Estado da Cultura,
Adriana Cybele Ferrari,
e Evanda, presidente do
Conselho, durante a
festa de inauguração.

encontraremos no Masp para conceder
o Prêmio Laura Russo aos melhores projetos em empreendedorismo social.
Enquanto tirei uns dias de férias, a professora Mercês concedeu entrevista
à Ràdio Eldorado. Como comentou a
repórter, a emissora está fazendo “um
monitoramento das bibliotecas à distância”, ajudando-nos a colocar na pauta
das políticas públicas esse instrumento
imprescindível para ajudar a melhorar os
índices brasileiros em Educação.
Por outro lado, participamos com entusiasmo da inauguração da Biblioteca de
São Paulo, mas também gostaríamos de
ver essa atenção, dedicação, empenho e
investimento sendo estendidos a outras
bibliotecas já existentes e tão carentes
de bens materiais e de bibliotecários.
Abandonada por muitos anos, a Biblioteca Mário de Andrade parece agora
ter o olhar que merece. Leia a entrevista com a diretora e bibliotecária Maria

A diretoria do
Conselho Regional
de Biblioteconomia
do Estado de São
Paulo – representada
por Evanda Verri Paulino (presidente) e Maria das Mercês
Apóstolo (vice-presidente e coordenadora da SubComissão de Comunicação) – participou da festa de
inauguração da Biblioteca de São Paulo, dia oito último,
no Parque da Juventude, zona norte da capital. O evento
reuniu políticos, empresários, jornalistas e profissionais da
Educação, entre outros. Leia matéria a partir da pág. 2

Christina na página 4.
Então está combinado: nos encontraremos no Masp, dia 12 de março, no Prêmio Laura Russo. Venha opinar, contar
sobre suas conquistas e dificuldades, ve-

Entrevista

Vice-presidente do CRB-8 concede entrevista à
Rádio Eldorado

nha compartilhar. Até lá, escreva, sugira,

Maria das Mercês Apóstolo, vice-presidente do CRB-8 e profes-

critique, participe! Nós queremos ouvi-lo.

sora da Faculdade de Biblioteconomia e Ciência da Informação

tel.: 5082-1404
e-mail: crb8@crb8.org.br
Rua Maracaju, 58 (ao lado do metrô Ana Rosa).

da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (FaBCI/

		

Evanda Verri Paulino

FESPSP), concedeu entrevista ao programa “Menu Literatura”,
da Rádio Eldorado no finalzinho de janeiro. Para ouvir a
entrevista, acesse crb8.org.br e clique no link.
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Inauguração

Biblioteca de São Paulo atende com equipe multidisciplinar
Formada por seis bibliotecários, uma assistente social e uma psicopedagoga,
equipe é dirigida pela bibliotecária Magda Montenegro
A diretoria do Conselho Regional de Bi- uma assistente social, uma psicopedablioteconomia do Estado de São Paulo

goga, entre outros profissionais. “Se

– representada por Evanda Verri Paulino

um morador de rua quiser um livro, ele

(presidente) e Maria das Mercês Pereira

vai pegar”, garante. “Vou contar com a

Apóstolo (vice-presidente e coordenado-

ajuda da assistente social que me dirá

ra da Sub-Comissão de Comunicação)

a melhor maneira de abordá-lo”. Esse

– participou da festa de inauguração da

quadro de funcionários pode ser amplia-

Biblioteca de São Paulo, dia oito último,

do, admite a diretora: “Vamos ver o que

no Parque da Juventude, zona norte da

o público vai dizer de nosso trabalho”.

capital. O evento reuniu políticos, em-

Para ela, o bibliotecário continua sendo

presários, jornalistas e profissionais da

o melhor mediador da leitura, pois ele

Presidente do CRB-8 parabeniza a bibliotecária Magda Montenegro

Educação, entre outros.

conhece o acervo e sabe indicar qual é

Secretaria de Estado de Cultura, que já

O jornalista Gilberto Dimenstein acredita

coordena um Sistema Estadual de Bi-

que o novo espaço deixou São Paulo

bliotecas, que congrega 941 bibliotecas

melhor: “só o fato de uma prisão vi-

públicas municipais, quer transformar

rar uma biblioteca já diz tudo: um lugar

esse espaço em local de capacitação

que prendia, agora um lugar que liber-

dos profissionais que atuam nessas bi-

ta; um lugar que enclausurava, agora

bliotecas. “Pensamos num novo modelo

expande; um lugar que era de ignorân-

mental e conceitual, no qual todos são

cia, agora, de conhecimento.” Para Di-

convidados a colaborar para que a gente

menstein, que é membro do Conselho

tenha uma sociedade mais leitora”, afiro melhor caminho para a pesquisa e o

mou Adriana. A Biblioteca de São Paulo

conhecimento.

passa a ser a sede do Sistema, criado

site Catraca Livre, “no mundo interativo

Magda também contou que fez um

em 1984, e terá os seguintes objetivos:

em que vivemos, a biblioteca tem que

treinamento especial com os seguran-

incentivar a integração das bibliotecas

atrair mais jovens e o bibliotecário tem

ças, para que eles tratem as pessoas da

públicas do Estado, propiciar a expansão

que ser o grande animador e sedutor

melhor maneira possível. “Este é um

de atividades culturais, facilitar o acesso

do conhecimento, pois é ele quem vai

cuidado que tivemos para prestar um

às informações e fomentar condições

fazer a grande ponte entre a biblioteca

atendimento humano e acolhedor. Aqui,

de atendimento adequado aos leitores.

e o leitor comum”.

todos são iguais”.

O investimento de implantação foi de

Editorial da Folha, criador da ONG Cidade Escola Aprendiz e idealizador do

A bibliotecária e diretora Magda Montenegro, que comandará 50 funcionários,
disse que o objetivo do novo espaço é
formar leitores, e a questão da acessibilidade será prioritária: “Queremos fazer
com que o público se encante mesmo,
sente numa cadeira confortável, leia um
jornal, uma revista, tenha o acesso completo”. Para prestar atendimento diferenciado e sem qualquer discriminação,
Magda atuará com uma equipe multidisciplinar, formada por seis bibliotecários,

Modelo chileno

R$ 12,5 milhões, sendo R$ 10 milhões
do Governo de São Paulo e R$ 2,5 mi-

Inspirada nos serviços e programas

lhões do Ministério da Cultura, por meio

da Biblioteca Pública de Santiago, no

do Programa Mais Cultura. A Poieses,

Chile, a Biblioteca de São Paulo possui

Organização Social de Cultura, res-

4.257m2 e cinco áreas de atividades,

ponsável pela administração, receberá
dividas por faixas etárias. A assesso- anualmente R$ 4 milhões para gestão e
ra de gabinete da Secretaria, Adriana uma verba adicional de R$ 1 milhão para

Cybele Ferrari, quer tornar a Biblioteca

a atualização do acervo (30 mil títulos,

também um espaço de convívio e de

quatro mil CDs e DVDs, mil áudiolivros,

lazer. “Queremos que o cidadão colo-

mil álbuns de histórias em quadrinhos,

que a leitura em pauta na sua vida”. A

50 títulos de gibis, 100 jogos eletrônicos,
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cerca de 20 jornais nacionais e interna-

oferecer um acervo de quase 50 mil li- Questionado sobre a influência dos bi-

cionais, e mais de 15 títulos de revistas).

vros, sendo a maioria deles destinada ao

bliotecários em sua vida acadêmica, o

A Poieses já administra a Casa das Rosas

empréstimo, exceção feita às obras de

ex-presidente Fernando Henrique Car-

e o Museu da Língua Portuguesa.

Referência – dicionários, enciclopédias,

doso afirmou ao BOB: “É muito grande,

Acervo reduzido

guias e manuais – e às obras da Cole-

levei a vida sendo guiado por bibliote-

ção São Paulo, que terão sala especial

cários. Por exemplo, passei um tempo

O editor do Caderno Brasil da Folha, jor-

e servirão de referência a informações

na universidade dos Estados Unidos, na

nalista Fernando de Barros e Silva, com-

e conhecimento sobre a cidade. Vale

biblioteca do Congresso, onde existem

parou na página dois “Opinião” (Folha

destacar que não estão computados

dois milhões de volumes somente so-

9/fev), o acervo de 30 mil volumes da

nesse número os periódicos e os multi-

bre a América Hispânica. A diretora de

nova Biblioteca com o da Mário de An-

meios. Esses formam outras coleções na

lá é uma pessoa extraordinária, ela me

drade, “que reúne mais de 3,3 milhões

Biblioteca Mário de Andrade – coleção

conduzia, e assim foi minha vida inteira”.

e está atualmente fechada, em reforma”.

geral e de arte (livros), coleção de obras

Convidando a presidente do CRB-8 para

raras e especiais, multimeios, periódicos
de Almeida, professora doutora da Es- (cerca de 3 milhões de fascículos). De
cola de Comunicações e Artes USP, que fato, como afirmou o jornalista, o acervo

visitar seu Instituto (iFHC), ele comende bibliotecários, que são pessoas fun-

dirige a Biblioteca Municipal Mário de

total da Biblioteca Mário de Andrade

damentais para guiar a gente na leitura

Andrade, e também esteve presente na

é de aproximadamente 3,3 milhões de

e selecionar com precisão a informação

inauguração do novo espaço, falou que

documentos.

necessária”.

A bibliotecária Maria Christina Barbosa

recebe “com muito carinho a biblioteca
mais jovem da cidade” e que quer reabrir
a Circulante “o quanto antes”, mesmo
antes da finalização da reforma de todo
o edifício. A Circulante, que nasceu no
prédio da Biblioteca Mário de Andrade,
funcionou, ao longo de sua trajetória,
em diferentes endereços e agora volta à
sua residência oficial. Seu acervo, que é
destinado a consulta e empréstimo, foi
todo catalogado online e foi ampliado
e atualizado para a reabertura. Com 5
mil livros novos, a Circulante passa a

tou: “Lá, você vai ver que eu dependo

A presidente do Sinbiesp (Sindicato dos
Bibliotecários do Estado de São Paulo),
Vera Stefanov, enfatizou a importância
de novos instrumentos culturais para
que a sociedade e a nação se desenvolvam, mas ponderou: “O que se faz
necessário, mais do que nunca, também
é o investimento paralelo nas bibliotecas
escolares e a contratação de bibliotecários”. O leitor, enfatiza a bibliotecária, é
conquistado principalmente durante o
período escolar.

Vera Stefanov, presidente
do Sinbiesp, reivindica
investimento nas
bibliotecas escolares e
contratação de
bibliotecários

Biblioteca de São Paulo
Parque da Juventude: Av. Cruzeiro do Sul, 2.630,
Santana. Acesso pelo Metrô Carandiru.
Terça a sexta, das 9h às 21h.
Sábados, domingos e feriados, das 9h às 19h.
Entrada gratuita
Mais informações em www.saopaulo.sp.gov.br/

Biblioteca de São Paulo oferece tecnologia, recursos multimídia e
ambientes exclusivos
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DIRETORA DA MÁRIO DE ANDRADE FAZ BALANÇO DA REFORMA
A bibliotecária Maria Christina Barbosa de Almeida,
diretora da Biblioteca Mário de Andrade, também
contou ao BOB sobre os momentos difíceis pelos quais
a Biblioteca Mário de Andrade passou sem qualquer
investimento no prédio, que é tombado como bem
cultural imóvel. Quanto ao acervo, apresentava
problemas de preservação: “cerca de 300 mil livros
foram desinfestados e muitos foram encadernados”.
A Biblioteca está agora desenvolvendo uma política
A presidência do CRB-8 ao lado da bibliotecáde preservação que garantirá o monitoramento do ria e diretora da Biblioteca Mário de Andrade,
ambiente e do acervo – um trabalho de conservação Maria Christina Barbosa de Almeida (à dir.)
preventiva que deveria existir em todas as bibliotecas. O
acervo das coleções de livros não circulantes também está sendo renovado e o de periódicos
foi transferido provisoriamente para duas bibliotecas do Sistema Municipal de Bibliotecas –
Adelpha Figueiredo e Prestes Maia. “São quase três milhões de fascículos de jornais e revistas
dos séculos 19 e 20, muitos deles importantíssimos e únicos no Brasil. Esse acervo, graças
ao apoio da Petrobras, estará brevemente visível a toda a população: está passando por um
processo que envolve higienização, avaliação histórico-cultural, armazenamento adequado
e catalogação online. Os títulos mais relevantes serão gradualmente digitalizados.”
Este acervo também ganhará casa nova: um prédio Anexo, de 15 andares, situado à Rua Bráulio
Gomes, armazenará essas preciosas coleções e atenderá o público para consulta e pesquisa na
coleção de Periódicos. Maria Christina, que comanda uma equipe de 32 bibliotecários, revela
que está angustiada com a demora da reforma e consequente reabertura do espaço. “Uma
biblioteca sem usuário nos deixa deprimidos”, embora admita que a intervenção em um
prédio antigo tombado pelo patrimônio histórico é muito complexa e exige cuidados extremos,
tanto mais que, ao lado do pessoal da obra, estão lá trabalhando cerca de 75 funcionários
(os demais estão cuidando das coleções de periódicos); além disso, a obra de reforma divide
espaço com todo o acervo de livros encaixotado e com todo o antigo mobiliário da Biblioteca,
já parcialmente restaurado.
O projeto de restauro e modernização do edifício principal da Biblioteca Mário de Andrade
está orçado em R$ 16 milhões e é executado com recursos do BID – Banco Interamericano
de Desenvolvimento e da Prefeitura da Cidade de São Paulo (via Secretaria Municipal de
Cultura – SMC). As obras tiveram início em setembro de 2007 e, desde então, a biblioteca
está fechada ao público. As obras do Anexo foram
iniciadas em 29 de dezembro de 2009 e devem ser
desenvolvidas em 15 meses. O valor do contrato é
de R$ 10.273.936,85 (85% dos recursos provenientes
do BID – Banco Interamericano de Desenvolvimento
e 15% da Prefeitura da Cidade de São Paulo – SMC).

Mesmo fechada ao público, funcionários da BMA realizam
procedimentos com acervo de referência
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Os bastidores do CRB-8

Os profissionais que atuam no Financeiro e na Cobrança do CRB-8
Conheça a equipe responsável pelo tesouro da entidade
No último BOB, entrevistamos a con-

tagiário do CIEE (Centro de Integração

selheira e tesoureira Concília Teodósio.

Empresa-Escola). Depois de um ano,

Nesta edição, vamos conhecer os três

prestou concurso para auxiliar adminis-

profissionais que atuam no setor Finan-

trativo. Ao lado de Maria, Thiago tam-

ceiro e na Cobrança do CRB-8. Tereza

bém atende os bibliotecários do Estado

Tiemi Tanaka, 52 anos, formada em

de São Paulo: “cobramos e também

Administração de Empresas pela PUC,

intermediamos a negociação de dívi-

nasceu em Mirandópolis, interior do

das. Conheço muitos profissionais, mas

Estado de São Paulo. Antes de ingres-

apenas pelo telefone”.

sar no CRB-8, há 11 anos, ela sempre

Um pouco mais sobre os
profissionais da Tesouraria

trabalhou na área financeira, em banco,
no mercado financeiro e na construção

infância ajudando seus pais no cultivo

civil. “Gosto muito do que faço”, garan-

do amendoim, do algodão e do milho

te. Tereza responde diretamente para a

que servia para alimentar os cavalos, os

Concília e coordena o trabalho de Maria

porcos e as galinhas. “Lá não tínhamos

e de Thiago.

nem telefone, nem energia elétrica. Para

Tereza explica que ajuda a cuidar do

tomar banho, esquentávamos água à

“tesouro da entidade, do dinheiro que

lenha no tambor”, relata.

Tereza
Gosta de ir ao cinema,
viajar e ler de tudo,
de romances a livros
de auto-ajuda sobre
liderança e motivação,
como “O Monge e o
Executivo”.
Pratos: era churrasco, hoje uma saladinha caprichada.

entra e sai, do fluxo de caixa”. Controla

Já adulta, decidiu estudar. “Comprava

os vencimentos; paga as contas; confere

as apostilas do Telecurso nas bancas

documentos e notas fiscais; recolhe os

de revista e estudava para as provas do

tributos; mantém contato com os bancos

ginásio. Procurava fazer algo melhor”,

e administra o trâmite de documentos

conta a neta de imigrantes japoneses.

Maria

Colega de trabalho de Tereza em uma

Caseira, gosta
de arrumar e
curtir sua casa,
mas também
de caminhar e
viajar.

com a Convir, empresa de contabilidade
e antiga prestadora de serviços. “Eles
nos assessoram nas áreas contábil, tributária, fiscal e de Pessoal”, afirma a
encarregada do setor há três anos.

construtora, Maria soube do concurso
que haveria no CRB-8 para auxiliar administrativo no final de 2005. “Quando
entrei primeiro trabalhei na recepção e

Agora uma curiosidade que pouca gente

depois de uns meses vim para a Cobran-

sabe: Tereza, na mesma época em que

ça. Como tinha experiência no depar-

participou do processo seletivo e ingres-

tamento financeiro, cobri as férias da

sou no CRB-8 como assistente finan- Tereza”.
ceiro, também arriscou a sorte naquela
Tímida, ela revela que, num primeiro
promoção da Rede Globo chamada o
momento, sofreu para aprender a lidar
Caminhão do Faustão. “Ganhei casa,
com os profissionais inadimplentes. “Foi
carro e todo o caminhão!”, revela sorrindifícil mesmo, porque nós temos que sedo com seu jeito discreto, contando que
guir a legislação do Conselho, e alguns
enviou apenas três envelopes do suco
não entendem que não temos autonode frutas que estava sendo promovido.
mia”, explica com calma e simpatia.
Maria Mituco Nagima, 54 anos, nasceu
O paulista Thiago Correa de Brito, 23
em Santo Anastácio, no interior de São
anos, estudava o ensino médio quando
Paulo. “Vim da roça, sou caipira mesingressou no CRB-8 em 2004 como esmo”, conta com orgulho. Ela passou sua
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O melhor de São Paulo: a diversidade
cultural e gastronômica.
O pior da cidade: o trânsito.

Passatempo:
trabalhos manuais, como costura e
crochê.
Prato preferido: sukiaki.
O melhor de São Paulo: a diversidade
comercial e cultural.
O pior da cidade: trânsito e as filas.

Thiago
Gosta de visitar
os amigos e
curtir samba.
E também de
andar, assim
espairece e reflete sobre a vida.
Prato preferido: feijoada, “não todo
dia, é claro!”.
O pior da cidade: o serviço público.
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Revista

Revista CRB8 Digital volta ao ar! Acesse já www.crb8.org.br
Problemas técnicos de adaptação ao novo servidor são superados
A migração da Revista CRB-8 Digital para o novo Portal do

lia da Conceição Camargo, antecipa informando que provavel-

CRB-8 foi finalizada e exigiu muitas horas de dedicação volun-

mente será Cidadania, alinhado ao Prêmio Laura Russo, que

tária da bibliotecária Luana Coelho. “Não há segredo, temos

contemplará projetos de empreendedorismo social. Apesar

que aproveitar uma hora no final do dia, um final de semana

das dificuldades de casar as agendas de todos os membros

e as férias do trabalho. Com planejamento e dedicação tudo

da Comissão, Emília aposta no trabalho voluntário: “é funda-

é possível”, ensina. Para a mudança de servidor, foi necessá-

mental, pois como profissionais temos compromisso de apren-

rio reinstalar e reconfigurar o software em código livre Seer

dizado mútuo com toda a comunidade de bibliotecários”.

(Sistema Eletrônico de Editoração de Revistas). “Os problemas
surgiram durante o processo, mas já foram solucionados”,
garante Luana, também web designer.

Emília define a Revista CRB-8 Digital, lançada em julho do
ano passado, como um fórum para divulgação, discussão
e percepção: “ideal para que os profissionais se vejam, se

No próximo dia 20, a Comissão da Revista se reúne no CRB-8

reconheçam e se valorizem, já que nossa profissão é multidis-

para definir o próximo tema. A coordenadora do projeto, Emí- ciplinar e se caracteriza por um universo bem diversificado”.

Prêmio Laura Russo

Reconhecimento aos bibliotecários dedicados ao empreendedorismo social
Entrega dos prêmios será feita no Dia do Bibliotecário, dia 12 de março, no Masp
Os 26 projetos sociais inscritos para o Prêmio Laura Russo

ou públicas, ou em organizações do terceiro setor. Estudantes

2010 estão em fase de avaliação. Em sua nona edição, o Prê-

e professores de Biblioteconomia também se candidataram.

mio presta homenagem à bibliotecária Laura Garcia Moreno
Russo e tem como objetivo divulgar a profissão e promover
o reconhecimento de profissionais, estudantes e instituições
que desenvolveram ações significativas de incentivo à leitura,
à pesquisa, à organização de bibliotecas e outros espaços
culturais gerenciados por bibliotecários.
O Prêmio deste ano é dirigido a bibliotecários que tenham
desenvolvido projetos sociais e atuem em instituições privadas

A Comissão de Avaliação do CRB-8 analisará todos os trabalhos até 19 de fevereiro e os autores dos projetos selecionados serão informados até o final deste mês. Os troféus e os
certificados serão entregues durante as festividades do Dia
do Bibliotecário, em 12 de março de 2010 no Masp.
O Dia do Bibliotecário faz parte do calendário de eventos
oficiais da cidade de São Paulo desde 2008 por iniciativa do
vereador Goulart.

Espaço dos leitores
Parabenizo o CRB-8 pela entrevista com a conselheira

Fui espectadora da palestra ministrada por Marilucia

Evanda, muito pontual a relação entre as Bibliotecas Es-

Bernardi no dia 6 de fevereiro sobre como organizar

colares e a concepção da competência informacional. Não

uma feira de livros. Parabenizo a iniciativa do CRB e

menos importante foi o conclamar para que as bibliotecas

também a palestrante, que nos permitiu conhecer mais

sejam vistas como organismos vivos que são e por isso

de sua vasta experiência.

possam ter voz mais ativa dentro do PNLL (Plano Nacional
do Livro e Leitura). Também parabenizamos pela brilhante
entrevista da bibliotecária e tesoureira Concilia Teodosio,
que considero como uma justa homenagem à profissional,
amiga e professora.
Marli F S Vasconcellos

Também gostaria de sugerir mais palestras, sobretudo
nas temáticas mediação de leitura, bibliotecas públicas e
escolares, pois sinto defasagem desses assuntos em minha formação acadêmica. Sou estudante de graduação.
Patricia Cristina Rodrigues de Oliveira
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ANUIDADES 2010

Até 28 de fevereiro, bibliotecário tem 15% de desconto na anuidade
Parcelamentos firmados após 31/03/2010
sofrerão acréscimos de multa de 2% (dois
por cento) sobre o valor da anuidade, juros
de 1% (um por cento) ao mês, e incidência
de correção monetária pela variação mensal
do IPCA/IBGE.

Pessoa Física: R$ 285,00
Pagamento integral com desconto

Valor

Até 28/02/2010: 15% de desconto

R$ 242,25

Até 31/03/2010: 10% de desconto

R$ 256,50

Parcelamento em 3 vezes iguais
em 31/01, 28/02 e 31/03

R$ 95,00

Pessoa Jurídica
O valor da anuidade varia de acordo com o capital
social. Consulte a íntegra da Resolução CFB no site
www.crb8.org.br

A falta de pagamento da anuidade caracteriza
exercício ilegal da profissão, ficando o bibliotecário sujeito às penalidades previstas na Lei
de Contravenções Penais e à multa, conforme
Lei Federal 9674/98, art. 38 combinado com
art. 39 inciso IV e Art. 40.
Importante:
Parcelas quitadas até dia 31/03/2010 não sofrerão acréscimo de juros, multa, ou correção monetária.
Parcelas que vencerem após 31/03/2010, sofrerão incidência de juros de mora de 1%
(um) ao mês e correção monetária pela variação mensal do IPCA/IBGE.

Os pagamentos das anuidades, multas e
emolumentos devem ser efetuados somente por meio de boletos bancários emitidos
pelo CRB/8.
Em hipótese alguma realize depósito direto
em conta corrente.
Formas de Pagamento
Até o vencimento, os boletos podem ser
pagos em qualquer agência bancária, nas
redes credenciadas (Pão de Açúcar, CompreBem e Casas Lotéricas) ou via Internet.
Qualquer dúvida pode ser esclarecida com o
sr. Thiago, pelo telefone 5082-1404, ou
e-mail: cobrança@crb8.org.br
Mantenha seu cadastro atualizado
Informe o Conselho Regional de Biblioteconomia sobre novo endereço para correspondência, novo e-mail, alteração de números
de telefone fixo e celular, e mudança de
local de trabalho ou cargo ocupado.
Facilite a comunicação com o CRB-8.

EM DEFESA DO BIBLIOTECÁRIO
O CRB-8 atua para orientar, fiscalizar, representar e defender o exercício da profissão de
bibliotecário. Escreva, colabore, sugira, critique e participe.

crb8@crb8.org.br

tel. 5082-1404
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