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PALAVRA DO 
PRESIDENTE
Em Editorial, Marcos Luiz Cavalcanti de Miranda 
(CRB-7/4166) fala sobre a campanha nacional 
pela valorização da Biblioteca Escolar no Brasil

Apresentamos o resultado do 
projeto “Diagnóstico das Bi-
bliotecas Escolares do Estado 

de Goiás e elaboração de proposta para 
criação da Rede Estadual de Bibliote-
cas Escolares”. O objetivo do projeto 
era realizar o diagnóstico para, poste-
riormente, propor a criação da Rede 
Estadual de Bibliotecas Escolares. Por 
conta de muitos impasses 
só conseguimos aplicar os 
questionários para as escolas 
no ano de 2016, tendo os re-
sultados analisados em 2017. 

Os resultados foram divul-
gados no CBBD de 2017 e na 
Revista Brasileira de Biblio-
teconomia, também em 2017. O e-book 
com os resultados da pesquisa está dispo-
nível na página do projeto (pbe.fi c.ufg.br 
e cafecomleitura.fi c.ufg.br).

 Antes mesmo da publicização dos 
resultados, conforme previa o proje-
to, houve a apresentação à Secretaria 
de Educação do Estado de Goiás. Na 
apresentação, o então superintenden-
te de educação básica e média nos 
recomendou procurar o deputado es-

tadual Virmondes Cruvinel para arti-
culação de projeto de lei voltado para 
a implantação das bibliotecas na rede 
Estadual de Ensino.

 O encontro resultou na propo-
sição do Projeto de Lei nº 1.504/18 
(implantação bibliotecas rede de 
ensino). Antes mesmo dessa devo-
lutiva, entramos em contato com a 

recém-empossada Reitoria 
para buscar apoio institu-
cional e fortalecimento do 
projeto, já que, conforme 
pontuado pelo Reitor, a 
Universidade Federal de 
Goiás (UFG) faz esforços 
para manter relação pró-

xima com a Secretaria de Educação.
 A Reitoria colocou-se a favor do 

projeto, com a professora Sandramara 
responsável pelo auxílio. Este ano re-
alizamos outra reunião, desta vez en-
volvendo a PROGRAD. A ideia articu-
lada nessa reunião é de a universidade 
iniciar campanha em prol da biblioteca 
escolar, tendo em vista a Lei 12.244/10. 
Em primeiro lugar a intenção é uma 
campanha interna e posteriormente ex-

A 18ª Gestão do Conselho Federal de 
Biblioteconomia (CFB) elegeu o ano 
de 2019 como o Ano Nacional da 

Biblioteca Escolar. Neste sentido, lançamos a 
Campanha pela Biblioteca Escolar no Brasil: 
#SOMOSTODOSBIBLIOTECAESCOLAR.

Para começarmos, o Sistema Conselho Fe-
deral/Conselhos Regionais de Biblioteconomia 
(CFB/CRB) perante a comunidade bibliotecária, 
a Sociedade brasileira e as instituições parceiras, 
assume o compromisso de continuar a luta pela 
implantação, desenvolvimento, fi scalização e 
manutenção de bibliotecas escolares por meio 
de atividades que estimulem ações que potencia-
lizem a formação de crianças, jovens e adultos 
com vistas a aumentar o Índice de Desenvolvi-
mento da Educação Básica (Ideb) no país.

Neste número especial do nosso Boletim 
temos a satisfação de divulgar as contribuições 
de todos os Conselhos Regionais de Bibliote-
conomia para o fortalecimento dos pensamen-
tos e de ações que envolvam a importância das 
bibliotecas escolares para o desenvolvimento 
dos estudantes, das escolas, dos municípios, 
dos estados e da nação.

Ao longo de nossa Campanha Nacional 
a Biblioteca Escolar será abordada em suas 
mais distintas dimensões: fi losófi ca, política, 
social, humanística, educacional, profi ssio-
nal, econômica e legal.

Na dimensão fi losófi ca trataremos de 
questões, pensamentos e refl exões acerca da 
biblioteca escolar; na dimensão política, as 
intervenções necessárias nas esferas públicas 
e privadas no que se refere à necessidade da 
implantação e desenvolvimento de bibliotecas 
escolares com bibliotecários, acervos e infra-
estruturas adequados; na dimensão social, as 
diversas possibilidades de promoção social 
dos estudantes por meio das bibliotecas esco-
lares; na dimensão humanística, a evidência 
da abordagem biopsicossocial na formação do 
ser humano; na dimensão educacional, o com-
promisso da biblioteca escolar na construção, 
implantação, desenvolvimento e reformulação 

dos projetos pedagógicos das escolas por meio 
de ações participativas e colaborativas que au-
xiliem no cumprimento da missão de promo-
ver a formação das habilidades e competências 
de leitura, estudo e pesquisa dos seus alunos.

Na dimensão profi ssional, destacar a ins-
trumentalidade da formação do bibliotecário e 
todo o pessoal de bibliotecas para garantia de 
produtos e serviços voltados para os usuários 
das bibliotecas escolares; na dimensão eco-
nômica, a promoção de atividades que apre-
sentem ações relevantes que possibilitem a 
transferência da informação e aquisição de co-
nhecimento das comunidades internas e exter-
nas da bibliotecas escolares com vistas a mu-
danças de suas condições econômicas; e, por 
fi m, e não menos importante, a dimensão legal, 
que considera a missão do Sistema CFB/CRB 
de fi scalizar o exercício da profi ssão de Biblio-
tecário, fazendo cumprir a Lei n° 12.244/10 
e as devidas discussões nas casas legislativas 
para a melhoria da oferta das bibliotecas esco-
lares para as escolas de todo o Brasil.

Neste 12 de março comemoramos mais 
um dia, mais uma semana, mais um mês do 
Bibliotecário com muito orgulho em saber-
mos e podermos divulgar as ações desenvol-
vidas por cada bibliotecário, por cada Con-
selho Regional pelas Bibliotecas Escolares 
brasileiras.

Que possamos comemorar esta data e as 
ações promovidas por cada um e por todos, 
com a sociedade.

Acreditamos que um país só se desenvol-
ve com educação, cultura, intervenção social 
e interAção.

Às bibliotecárias e aos bibliotecários do 
passado, do presente do futuro desejamos 
um feliz Dia do Bibliotecário!

#SOUBIBLIOTECÁRIO 
#FELIZDIADOBIBLIOTECÁRIO
#BIBLIOTECAESCOLARCOMBI-

BLIOTECÁRIO
#SOMOSTODOSBIBLIOTECAES-

COLAR 

Pesquisa da UFG retrata biblioteca 
escolar na rede estadual de Goiás 

terna - iniciativa respalda na última reunião do conselho diretor 
da Faculdade de Informação e Comunicação (FIC). A partir do 
aval da FIC, iniciaremos interlocução com outras instâncias da 
universidade para delineamento das próximas ações. Para tal, 
estão previstas nessa campanha a participação dos membros do 
projeto nas reuniões de câmara, bem como no conselho gestor. 
A ideia é sensibilizar nossa comunidade universitária quanto à 
importância da biblioteca escolar na formação do aluno. 

CRB-2 discutiu caminhos
na Feira do Livro de Belém

Em 6 de junho de 2018, realizamos uma 
mesa de conversa com autoridades do 
Estado do Pará onde discutimos e mos-

tramos dados sobre as bibliotecas escolares 
como parte da programação da Feira do Li-
vro na cidade de Belém.

Foram convidadas autoridades de todas as 
esferas públicas, como: Secretaria de Educação 
Municipal, Secretaria de Educação do Estado 
do Pará, diretor procurador do Ministério Pú-
blico do Estado do Pará, diretor procurador 
do Ministério Público Federal, presidente da 
Assembleia Legislativa do Pará, diretora da 
Faculdade de Biblioteconomia do Estado do 
Pará e presidente do Conselho Regional de 

Biblioteconomia 2ª Região. Compareceram ao 
evento somente a diretora do Sistema Estadual 
de Bibliotecas – SIEBE, Aurilene Carvalho, a 
diretora da Faculdade de Biblioteconomia (FA-
BIB), Jane Veiga, o representante do Ministério 
Público Federal (MPF), Lucivaldo Barros e a 
presidente do CRB-2, Izabel Mendes. Na opor-
tunidade também tivemos a palestras sobre a lei 
12.244/10 com a dra. Bernadete Campello.

Além disso, fi zemos um pedido de abai-
xo-assinado na feira para enviar à Assembleia 
Legislativa do Pará, juntamente com um rela-
tório situacional das bibliotecas do Estado do 
Pará e do município de Belém. Encaminhamos 
essa documentação á Assembleia Legislativa 

do Pará com um pedido de Audiência Pública, 
porém sem sucesso. Enviamos aos governos 
dos Estados do Pará, Amapá e Tocantins e às 
prefeituras de todos os municípios dos estados 
de nossa jurisdição pedido de concurso público 
ou contratação de bibliotecários visando ao tér-
mino da lei 12.244/10, o que aos poucos está se 
concretizando em algumas cidades. Em 2019 
vamos enviar novamente esse pedido. Também 
esse ano, solicitamos um pedido de audiência 
ao procurador-geral do Ministério Público do 
Estado do Pará, a fi m de fi rmar um termo de 
cooperação técnica com o intuito de cumprir a 
lei da universalização das bibliotecas. Faremos 
o mesmo nos estados do Amapá e Tocantins.  
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CRB-3 trabalha em 
conjunto com MP 
do Ceará e do Piauí

O Conselho Regional da 3ª Região – 
Ceará e Piauí (CRB-3) na defesa do 
exercício legal da profi ssão de biblio-

tecário, buscando zelar pelo bom atendimento 
à sociedade realizou, ao longo de 2018, diver-
sas atividades em prol do cumprimento da Lei 
12.244/10, bem como na defesa da Biblioteca 
Escolar, em parceria com o Ministério Público 
do Ceará e do Piauí. As ações iniciais se deram 
nos três municípios da nossa jurisprudência 
que contam com o curso de Biblioteconomia: 
Fortaleza e Juazeiro do Norte (CE) e Teresina 
(PI), além de iniciado trabalho com o MP de 
Brejo Santos (CE), onde já está prevista a rea-
lização de concurso público, para que lá vigore 
o cumprimento da Lei sobre a Universalidade 
das Bibliotecas Escolares. 

Relação de atividades:
1 – Reunião da Comissão de Fiscalização 

com o Ministério Público do Ceará para as-
sinatura do Acordo de Cooperação Técnica 
Nº 098/2017, que prevê a fi scalização dos es-
tabelecimentos de ensino público e privado 
mapeados pelo CRB-3, a serem fi scalizados 
em parceria com o Ministério Público do Es-
tado do Ceará (MPCE). Em abril.

2 – Em maio, assinatura do Acordo de 
Cooperação Técnica entre o CRB-3 – CE/PI, 
com o objetivo de realizar ações integradas e 
de fi scalização da regularidade do funciona-
mento das bibliotecas das unidades escolares 
públicas nos municípios do Piauí.

3 – Em novembro, o CRB-3 realizou o I Fó-
rum de Bibliotecas Escolares (FORBEC), para 
estudar o diagnóstico das bibliotecas escolares 
públicas e privadas do Estado. Com discussões 
de grande relevância entre atores do segmento 
privado e público, para o desenvolvimento de 

novas metodologias e cenários na gestão de bi-
bliotecas, como a Lei 1.244/2010, o FORBEC 
levou a todos o vislumbre para a criação de um 
Sistema de Bibliotecas, nas esferas municipal 
e estadual. Deste encontro rendeu uma reunião 
com a Secretária de Educação do Ceará, para a 
futura assinatura de um termo de compromisso 
para traçar estratégias para a criação de políti-
cas públicas. 

4 – Em novembro, com mediação do MP-
CE, o CRB-3 reuniu-se com a Secretaria de 
Educação de Juazeiro do Norte, para cobrar a 
contratação de bibliotecários escolares. Des-
te encontro resultou a oferta de 14 vagas em 
concurso público a ser realizado em 2019. Por 
outro lado a prefeitura de Juazeiro enviou à 
Câmara Legislativa um texto com apenas oito 
vagas, diante disto o Conselho atuou para que 
a votação do projeto de lei fosse adiada. 

Colocar a biblioteca escolar em evi-
dência é uma das preocupações da 
nossa jurisdição. Por este motivo, 

nas visitas de fi scalização do Conselho 
Regional de Biblioteconomia da 4ª região 
(PE/AL), é feito um trabalho de inspeção, 
conscientização e orientação do 
fi scal para os profi ssionais que 
trabalham na Biblioteca da Es-
cola e para Direção da Institui-
ção de Ensino. Detalhadamente 
se inicia com a apresentação 
do fi scal com sua declaração 
e identifi cação de funcionário 
fi scal do CRB e a resolução que autoriza a 
apuração de dados e documentos necessá-
rios para averiguação; Posteriormente, com 
um questionário intitulado "Cadastro de 
Entidades - Biblioteca Escolar".

Nesse cadastro traçamos um perfi l 
minucioso das atividades e do acervo da 
Biblioteca, observamos e constatamos 
o ambiente, adequação, serviços ofere-
cidos, quantidade do material e quali-
dade do trabalho prestado ao usuário. É 

analisado o questionário com 
o funcionário e diretor que está 
responsável pela Coordenação, 
se ele é o Profi ssional Bibliote-
cário habilitado para as funções 
privativas desse serviço, se está 
inscrito e regularizado com o 
Conselho, suas competências, 

conhecimento da legislação bibliotecá-
ria e parâmetros atuais de resoluções do 
Conselho Federal de Biblioteconomia 
(CFB) e se suas delimitações estão sendo 
seguidas e cumpridas nas sanções da lei.

De acordo com a Lei 12.244/10, Art. 
2º, parágrafo único, "Será obrigatório 
um acervo de livros na biblioteca de, 
no mínimo, um título para cada aluno 
matriculado, cabendo ao respectivo 
sistema de ensino determinar a amplia-
ção deste acervo conforme sua reali-
dade, bem como divulgar orientações 
de guarda, preservação, organização e 
funcionamento das bibliotecas escola-
res". A recomendação do CFB através 
da Resolução 199 se dá pelos incisos 1º 
e artigo 2º.

Assim concluímos a forma de fi scalizar 
em nossa região, acrescentando cada vez 
mais e evoluindo para uma dinamização 
efi caz e efi ciente que culmina na valori-
zação, reconhecimento e cumprimento da 
legislação da classe bibliotecária. 

CRB-4 � scaliza situação 
das bibliotecas escolares

Dimensão educativa 
da biblioteca escolar 
em debate no CRB-5

O Conselho Regional de Bibliotecono-
mia da 5ª Região – CRB-5 vem de-
senvolvendo diversas ações em prol 

da Biblioteca Escolar e da Lei nº 12.244/10. 
Dentre elas, destacamos as seguintes:

No dia 5 de dezembro de 2017, no auditó-
rio da Câmara de Vereadores de Salvador, o 
CRB-5 realizou o evento “A Dimensão Edu-
cativa da Biblioteca Escolar”, com o objetivo 
de apresentar às autoridades da administra-
ção do Estado e do nosso município, bem co-
mo aos diretores de escolas da rede pública 
e privada e demais representantes da área da 
educação, a Lei 12.244/10  que 
dispõe sobre a universalização 
das bibliotecas escolares. 

Aos bibliotecários, o Conse-
lho proporcionou o momento de 
repensar o seu papel social na 
construção do indivíduo. Parti-
ciparam os bibliotecários, auxiliares de bi-
bliotecas e pedagogos que debateram as re-
alidades, práticas para formação de leitores, 
relato da dimensão educativa na biblioteca 
escolar. A mesa redonda contou com a pre-
sença da pedagoga Rita Breda, que relatou 
o tema Bibliotecas Escolares: realidades, 
práticas e desafi os para formar leitores; de 

Bernadette Campello, 
que apresentou Grupo de 
Estudos em Biblioteca 
Escolar: Compreendendo 
a dimensão educativa da 
biblioteca na escola”; e 
da professora doutora Ma-
ria Isabel Barreira, com a 
palestra Biblioteca Escolar: uma 
experiência educativa a ser seguida. 

A mesa foi mediada pela bibliotecária e 
doutora em Documentação, professora do 
Instituto de Ciência da Informação, Nidia 

Lubisco. A abertura foi feita pela 
presidente do CRB-5, Fabíola Bar-
bosa, que abordou a importância 
da biblioteca escolar para o desen-
volvimento do currículo escolar no 
processo de ensino-aprendizagem, 
desenvolvendo as atividades de fo-

mento à leitura e à informação.
No dia 24 de novembro de 2018, a bibliote-

cária fi scal do CRB-5, Ana Paula Teixeira, mi-
nistrou uma palestra sobre a Lei 12.244/2010: 
cenário atual e perspectivas para sua efetiva-
ção na Bahia e Sergipe durante o II Encontro 
das Bibliotecas Escolares de Sergipe, realiza-
do pela Associação dos Profi ssionais Biblio-

tecários de Sergipe (APBDSE). Tema: A con-
juntura política das bibliotecas escolares e as 
perspectivas da documentação escolar. Hou-
ve a participação de representantes do Estado 
e de instituições como Federação Brasileira de 
Associações de Bibliotecários (FEBAB) e o 
Grupo de Estudos em Biblioteca Escolar (GE-
BE), de Minas Gerais, em novembro de 2018.

O Conselheiro do CRB-5 Cláudio Silva 
prestigiou, na manhã do dia 26 de setembro 
de 2018, a inauguração da Biblioteca Escolar 
do Colégio Nossa Senhora da Conceição. A 
biblioteca é uma homenagem à Irmã Sacra-
mento e tem a coordenação da bibliotecária 
Patrícia Ferreira (CRB-5/1230). O CRB-5 
parabenizou a Instituição de ensino pela ini-
ciativa de oferecer uma bela biblioteca escolar, 
com bibliotecário, para auxiliar na formação 
dos seus alunos, cumprindo, desta forma, a Lei 
12.244/2010. 

O Conselho Regional de Bibliotteco-
nomia da 6ª Região (CRB-6) criou 
a Portaria CRB-6 nº 326, de 3 de 

dezembro de 2013, que instituiu a Comis-
são Temporária de Biblioteca Escolar, que 
perdurou até dez/2017, com a realização 
de diversos eventos para bibliotecários e 
estudantes de biblioteconomia.

Estão em destaque no nosso blog algu-
mas das bibliotecas escolares da nossa juris-
dição que foram perfi ladas, cujos trabalhos 
foram acompanhados pela referida comis-
são. Acesse por meio do seguinte link: 

http://blog.crb6.org.br/artigos-mate-
rias-e-entrevistas/bibliotecas-escolares/ 

A atual gestão está se concentrando, 
a respeito das bibliotecas escolares, em 
ações de fi scalização e de diálogo com 
gestores públicos para conseguir maior 
espaço para os bibliotecários nas es-
colas. Dentre essas ações destaca-se a 
participação da presidenta Marília Paiva 
na audiência pública sobre a regulamen-
tação da lei 12.244/10, na Câmara dos 
Deputados, em 6/12/2018. 

Con� ra ações no 
blog do CRB-6
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O Conselho Regional de Biblioteconomia 
7ª Região (CRB-7), na sua busca pela 
efetivação da Lei Federal 12.244/10, 

realiza diversas ações ao longo dos últimos 
anos com o objetivo de conscientizar a socie-
dade da importância da biblioteca escolar e 
cobrar dos governantes o cumprimento da lei, 
além da necessidade de políticas públicas para 
as bibliotecas escolares. A gestão do CRB-7 
acredita que essa consolidação só vai acontecer 
através do engajamento de toda a comunidade 
bibliotecária, desde o profi ssional reconhecido 
na área ao estudante recém-ingresso.

Em 17 de abril de 2015, foi realizado 5º Fó-
rum de Bibliotecários do Estado do Rio de Janei-
ro, cujo tema era a biblioteca escolar, que ocorreu 
na Câmara Municipal de Niterói. A realização 
estimulou iniciativas por parte de parlamenta-
res, dentre elas, o Projeto de Lei Nº 254/2015 
de autoria do vereador Leonardo Giordano (PC 
do B/RJ), que dispõe sobre a criação do Siste-
ma Biblioteca Escola do Município de Niterói e 
emendas para a Lei de Diretrizes Orçamentárias 

(LDO) e no Plano Municipal de Educação, pelos 
vereadores Bruno Lessa (PSDB/RJ e Henrique 
Vieira (PSOL/RJ). Além disso, resultou em ní-
vel estadual no Projeto de Lei Nº 597/2015, do 
deputado Flávio Serafi ni (PSOL/RJ).

No ano de 2016, o CRB-7 realizou uma 
campanha na qual os postulantes aos cargos de 
vereadores e prefeitos assinavam uma 
Carta Compromisso com a Biblioteca 
Escolar, garantindo: o cumprimento 
da lei nº 12.244/10; um bibliotecário 
por unidade de ensino; investimento 
anual para ampliação e manutenção 
de sistema de bibliotecas escolares e 
que os projetos arquitetônicos das novas escolas 
públicas ou privadas no município de Niterói ti-
vessem bibliotecas escolares.

Em 4 de setembro de 2017, em nova par-
ceria com a Câmara Municipal de Niterói foi 
realizada uma audiência pública sobre a Im-
plementação das bibliotecas escolares no mu-
nicípio de Niterói. Após o evento, a prefeitura 
inaugurou mais duas bibliotecas escolares.

Em 26 de março de 2018, em parceria com 
o Grupo de Estudos e Pesquisas em Sociolo-
gia, Política e Educação (GEPSPE) da Univer-
sidade Federal Fluminense (UFF), realizamos 
o I Encontro de Biblioteca Escolar, com o te-
ma Formação dos Bibliotecários e Iniciativas 
Legislativas. O evento possibilitou aos biblio-

tecários exporem suas difi culdades 
diárias e demandas da área.

Também estabelecemos contato 
com estudantes e/ou professores das 
universidades que possuem o curso 
de biblioteconomia presencial, o que 
resultou em convites para apresentar-

mos o CRB-7 em eventos e em salas de aula.
Ainda em 2018, na Assembleia Legislativa 

do Rio, participamos da Frente Parlamentar em 
Defesa das Bibliotecas e Promoção do Livro e 
da Leitura, instituída pelo deputado estadual 
Waldeck Carneiro (PT/RJ), garantindo junta-
mente com o Sindicato dos Bibliotecários do 
Estado do Rio de Janeiro a Biblioteca Escolar 
como um dos temas. 

CRB-7 mobilizou-se 
pela biblioteca escolar

O Conselho Regional de Bibliotecono-
mia 8ª Região (CRB-8-SP) realizou 
diversas ações em 2018 a favor da 

promoção e valorização da biblioteca esco-
lar, em parceria com os cursos de Bibliote-
conomia de São Paulo, bem como empresas 
patrocinadoras. Destacamos as ações:

Criação do Grupo de Bibliotecas Es-
colares: criado em janeiro para estudar, 
analisar, debater, incentivar, acompanhar o 
cumprimento da Lei nº 12.244/2010 e de 
promover ações e eventos que favoreçam 
uma maior conscientização dos profi ssionais 
e da população em geral para a importância 
da biblioteca escolar e do bibliotecário. 

Comemoração do Dia do Bibliotecá-
rio: o Conselho promoveu palestras, em ci-
dades do interior de São Paulo, relacionadas 
à temática da “biblioteca escolar”. 

25ª Bienal do Livro em São Paulo: o 
CRB-8 instalou em seu estande, no evento, uma 

Biblioteca Escolar Modelo, com infraestrutura 
completa para funcionamento, informatizada 
para pesquisa e empréstimo de publicações. A 
ação foi acompanhada de programação cultural 
e de incentivo à leitura. A organização teve par-
ceria com os cursos de Biblioteconomia: Centro 
Universitário Assunção (UNIFAI), Universida-
de de São Paulo (USP) e Fundação Escola de 
Sociologia e Política de São Paulo (FESPSP), 
e patrocinadores. Na oportunidade, foi lança-
da a campanha Biblioteca Escolar para Todos, 
acompanhada de abaixo-assinados em defesa da 
implementação da Lei 12.244/2010. Destaque as 
matérias publicadas em mais de 25 veículos de 
imprensa e sites da internet durante o evento. 

Bob News do CRB-8: teve dois números 
dedicados às ações promovidas pelo Conse-
lho durante a Bienal, textos elaborados por 
bibliotecários, educadores e pesquisadores. 

Ato público em São Paulo: no dia 11 de 
novembro houve manifestação, na Avenida 

Paulista, para divulgar a campanha Bibliote-
ca Escolar para Todos!, com o objetivo de 
sensibilizar a população, os profi ssionais e 
as instituições para o cumprimento da lei de 
universalização da biblioteca escolar. 

Biblioteca Escolar na mídia: em no-
vembro, o jornal Diário do Grande ABC 
publicou a matéria Quase metade das esco-
las não tem sala de leitura ou biblioteca, na 
qual havia a opinião de profi ssionais, pesqui-
sadores e representantes de classe. O CRB-8 
destacou: “As bibliotecas escolares com bi-
bliotecários contribuem muito no processo 
de ensino e aprendizagem para que o estu-
dante se aproprie de informações e cultura 
em uma perspectiva crítica e criativa”. 

XIII Prêmio Paulista de Bibliotecono-
mia “Laura Russo”: a ser realizado em 
março de 2019, premia dissertações, teses, 
artigos, livros, trabalhos de conclusão de 
cursos sobre biblioteca escolar. 

Con� ra a série de ações em 
2018 realizadas pelo CRB-8

O Conselho Regional de Bibliotecono-
mia 9ª Região tem como jurisdição 
o estado do Paraná, que é composto 

por 399 municípios. Em 2016 este Conselho 
iniciou um processo de modernização tecno-
lógica que culminou na disponibilização do 
Portal de Serviços Online, em janeiro de 2018, 
representando uma nova era na prestação de 
serviços para bibliotecários e a população.

Por meio desse Portal as populações para-
naense e brasileira foram benefi ciadas, uma 
vez que desde então é possível realizar a con-
sulta, em tempo real, dos profi ssionais e em-
presas inscritas, emissão de certidões e atuali-
zação cadastral. Como é possível consultar os 
profi ssionais por cidade de domicílio, o Portal 
acaba se transformando numa importante fer-
ramenta na qual instituições possam identifi -

car bibliotecários em sua cidade ou região.
Além disso, com o fortalecimento da fi s-

calização em cidades do interior, o CRB-9 
tem buscado a consolidação do cumprimento 
da Lei 12.244/10. Em 2016 houve 32 visitas, 
que resultaram em cinco notifi cações para 
empresas e duas para profi ssionais, em 2017, 
62, com julgamento de 16 processos, dos 
quais 14 resultaram em aplicação de multa. 
Em 2018, houve 176 visitas, com emissão 
de 77 autos de infração e 34 julgamentos. Os 
demais processos decorrentes destes autos 
serão julgados no primeiro semestre de 2019.

O crescimento exponencial do número de 
visitas tem ajudado também na divulgação 
da profi ssão junto a instituições públicas e 
privadas, oportunidade na qual a bibliotecá-
ria fi scal alerta e esclarece sobre a necessi-

dade de imediato cumprimento da lei. Como 
consequência dessa conscientização, tem 
ocorrido expansão do mercado de trabalho 
para os bibliotecários, principalmente em ci-
dades do interior.

Visando a formação de novos bibliotecá-
rios, o CRB-9 também tem atuado na divul-
gação de cursos presenciais e a distância e 
buscado, junto a universidades públicas esta-
duais e federais, a oferta do curso de bibliote-
conomia no Estado, seja no formato presen-
cial ou a distância. Tem, ainda, incentivado e 
divulgado a oferta de vagas de estágio, para 
que os estudantes tenham contato com a área 
ainda durante sua formação, evitando a futu-
ra abertura de processos éticos em decorrên-
cia de uma formação profi ssional que tenha 
deixado a desejar.  

Portal de Serviços Online 
é implantado pelo CRB-9

O  Conselho Regional de Bibliotecono-
mia da 10ª Região (CRB-10) organiza 
desde 2009, com envolvimento de di-

versas instituições Parceiras, o Fórum Gaúcho 
pela Melhoria das Bibliotecas Escolares e 
Públicas, chegando a marca de 50 edições do 
evento. Cita-se aqui um breve histórico: 

No Rio Grande do Sul, a partir do Programa 
Mobilizador, criou-se um grupo de trabalho de 
profi ssionais interessados em colaborar com 
a melhoria das bibliotecas escolares. O grupo 
de trabalho constitui-se de bibliotecários, pro-
fessores, técnicos e estudantes que dedicam 
uma tarde mensalmente para discutir e debater 
assuntos de interesse para todos que atuam em 
bibliotecas. A primeira reunião ocorreu em 12 
de março de 2009, Dia do Bibliotecário. 

Já na primeira reunião foi apresentada e 

aprovada a principal ação que seria desenvol-
vida – o Fórum Gaúcho pela Melhoria das Bi-
bliotecas Escolares. As entidades apoiadoras 
do Fórum são o Conselho Regional de Biblio-
teconomia (CRB-10), Faculdade de Bibliote-
conomia e Comunicação da Universidade Fe-
deral do Rio Grande do Sul (Fabico/UFRGS), 
Grupo de Pesquisa LEIA: leitura, informação 
e acessibilidade da Fabico/UFRGS, Instituto 
Federal do Rio Grande do Sul (IFRS) – Cam-
pus Porto Alegre, Instituto Goethe, Câmara 
Riograndense do Livro, dentre outras. 

A fi m de garantir efetivo envolvimento 
do Conselho em ações que promovam a Lei 
12244/10, o CRB-10 mantém uma Comissão 
Temporária denominada Comissão de Educa-
ção e Cultura, a qual vem desenvolvendo diver-
sas frentes de trabalho: coorganiza o Seminário 

Internacional O Papel da Biblioteca e da Leitura 
no Desenvolvimento da Sociedade – Bibliote-
cas Escolares, Comunitárias e Públicas, evento 
anual em Porto Alegre; faz parte da composição 
do Conselho Municipal do Livro e Leitura (Por-
to Alegre), além de atuar em demandas pontu-
ais. Como exemplo, cita-se o apoio à diretoria 
em demandas relativas a Bibliotecas Escolares e 
Públicas, como a elaboração de perfi s.

Outra ação que merece destaque foi a 
participação da Comissão de Educação e 
Cultura (CEC) no projeto  Ministério Pú-
blico pela Educação (MPEduc), sendo essa 
atividade relatada no Congresso Brasileiro 
de Biblioteconomia e Documentação de 
2017, conforme anais disponíveis no link: 
https://portal.febab.org.br/anais/article/
view/1748/1749. 

CRB-10 organiza 
50 edições do 
Fórum Gaúcho

Após evento, 
prefeitura de 
Niterói inaugurou 
duas bibliotecas 
escolares

6
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Entre as ações destacadas pelo 
CRB-13, constam a campanha 
Queremos nossa biblioteca Esco-

lar com Bibliotecário, em cumprimen-
to à Lei n. 12.244/10 – lançada durante 
a Semana do Bibliotecário, com diver-
sas atividades, a saber:

– Apresentação do demonstrativo 
das Bibliotecas Escolares no Maranhão, 
apresentado pelas fi scais do Conselho.

– Duas ofi cinas de Mediação de 
Leitura em Bibliotecas Escolares e 
Comunitárias.

– Mesa redonda com o tema Polí-
ticas Públicas em Bibliotecas Escola-
res: ações do estado e sociedade civil.

– Exposição de projetos educativos 
e culturais desenvolvidos em Bibliote-
cas Escolares.

– Audiências públicas na Câmara 
Municipal de São Luís e Assembleia 
legislativa do Maranhão.

– Audiências com Vereadores, De-
putados, Secretários de Educação do 
Estado, Município e Promotoria de 
Justiça da Educação-749. 

CRB-13 é a favor da 
biblioteca escolar 
com bibliotecário

No ano de 2018 o Conselho Regio-
nal de Biblioteconomia 14ª Re-
gião (CRB-14) desenvolveu ações 

efetivas para a valorização da Biblioteca 
Escolar e cumprimento da Lei 12.244/10. 
Além das atividades de fi scalização e 
orientação a bibliotecária fi scal participou 
de eventos e reuniões. 

Em 18 de abril o CRB-14 apresentou 
um diagnóstico das bibliotecas escolares de 
Florianópolis no IX Fórum de Bibliotecas 
Escolares de Santa Catarina, que teve como 
tema Desafi os políticos, educacionais e cul-
turais para as bibliotecas escolares. 

No dia 22 de junho a bibliotecária fi scal 
esteve em Imbituba (SC) e conversou com 
o Secretário de Educação, Cultura e Espor-
tes, para tratar do Sistema Municipal de 
Bibliotecas, Livro, Leitura e Literatura e 

das Bibliotecas Escolares da Rede Munici-
pal de Ensino. Foram explanadas algumas 
questões básicas sobre biblioteca escolar, 
assim como sobre os parâmetros, confor-
me Resolução CFB n. 119/201. Assim, fo-
ram apresentadas as funções e atividades 
inerentes ao bibliotecário, conforme a Re-
solução CFB n. 197/2018 e, principalmen-
te, sugerida a realização de Con-
curso Público/Processo Seletivo, 
com o objetivo de contratar ou-
tros dois bibliotecários para, jun-
to da Coordenadora do Sistema, 
colocar em prática as atividades 
de um Sistema/Rede de biblio-
tecas. Estivam presentes: Filipe Dias An-
tônio, secretário de Educação, Cultura e 
Esporte, Cristiane Tokarski Espezim, su-
perintendente de Ensino, Gláucia Maindra 

da Silva, bibliotecária e coordenadora do 
Sistema Municipal de Bibliotecas, Livro, 
Leitura e Literatura e Viviane Carolina de 
Paula, bibliotecária fi scal do CRB-14. 

No dia 23 de novembro a bibliotecária 
fi scal proferiu a palestra Biblioteca Esco-
lar e as ações do CRB-14 no seminário 
de Bibliotecas Escolares e as Diferentes 

Possibilidades de Leitura pro-
movido pela Departamento de 
Bibliotecas Escolares e Comu-
nitárias da prefeitura de Floria-
nópolis. Nesse ano, também foi 
devolvido um folder que aborda 
os parâmetros para biblioteca 

escolar, seu papel a função do bibliote-
cário escolar. Esse material é distribuído 
durantes as atividades de fi scalização. Fo-
ram fi scalizadas quase 200 instituições. 

CRB-14 faz balanço das atividades

Programe-se para o 
Dia do Bibliotecário
Haverá atividades em diversos Estados brasileiros: confi ra o que fazer na sua região

SÃO PAULO –SP
12 de março, a partir das 18h30min
Palestra: O Bibliotecário de dados na era da in-

formação de dados. Palestrante: Prof. Dr. Adilson 
Luiz Pinto, da Universidade Federal de Santa Ca-
tarina - UFSC. Local: SESC 24 de maio.

Entrega do XIII Prêmio Laura Russo da Bi-
blioteconomia Paulista.

Pocket Show – O Arteiro, com o ator e poeta 
Gero Camilo

Café Booleano - Ofi cina Gestão da Informa-
ção e do Conhecimento. Palestrante: Dr. Leonar-
do Fernandes Souto, BNDES/RJ. No Auditório do 
Museu da Cidade de São Paulo

CAMPINAS - SP
11 de março, às 17h
Palestra: O Bibliotecário e a visualização de dados 

informacionais. Palestrante: Prof. Dr. Adilson Luiz Pin-
to da Universidade Federal de Santa Catarina ( UFSC). 

Local: Escola e Faculdade de Tecnologia Senai 
"Roberto Mange" - Auditório, na Rua Pastor Cícero 
Canuto de Lima, 71.

LORENA - SP
11 de março, às 20h
Palestra: As inovações na catalogação bibliográfica
Palestrante: Prof. Dr. Fernando Modesto (USP/ECA)
Local: Centro Universitário Teresa D’Ávila – 

UNIFATEA, Auditório Clarice Lispector

RIBEIRÃO PRETO - SP
12 de março, às 19h
Palestra: Inovação e Empreendedorismo
Palestrante: Prof. Dr. Francisco Carlos Paletta 

(USP/ECA). Local: Faculdade de Filosofi a, Ciên-
cias e Letras de Ribeirão Preto – FFCLRP/USP, An-
fi teatro André Jacquemim

SÃO CARLOS - SP
13 de março, às 19h
Palestra: A biblioteca do futuro e o profi ssional 

da informação
Palestrante: Prof. Dr. Francisco Carlos Paletta 

(USP/ECA)
Local: Universidade Federal de São Carlos 

(UFSCAR) - Anfi teatro Bento Prado Júnior

BELO HORIZONTE - MG
21 de março, das 8h às 17h
9h - Abertura - Marília Paiva – Presidenta do 

CRB-6 18ª Gestão.
9h30 - Palestra Magna: “Desafi os e oportu-

nidades profi ssionais” – Palestrante: Prof. Car-
los Pessoa.

12h - Palestra: Fake news e as implicações 
no Estado Democrático de Direito – Palestran-
te:  Antônio Afonso Pereira Junior.

13h - Almoço.
14h - Palestra: Marketing em Unidades de Infor-

mação – Palestrante:  Maria Aparecida de Oliveira. 
16h -  Mesa redonda “A Biblioteca Escolar em 
Minas Gerais” -  Participação de autoridades do 
poder Executivo e Legislativo.

Local: Museu de Ciências Naturais da PUC 
Minas.

22 de março de 2019, das 8h30 às 13h
8h30 - Palestra: Design Thinking - Palestrante:  

Ana Márcia Paiva.
10h -  Palestra: Formação de leitores no espaço 

da biblioteca – Palestrante:  Rosana  Mont'Alverne.
12h - Visita ao Museu de Ciências Naturais da 

PUC Minas.
Local: Museu de Ciências Naturais PUC Minas.

22 de março de 2019, às 18h
Medalha Etelvina Lima.
Local: CREA Cultural – Belo Horizonte.

 

CUIABÁ - MT 
18 de março, às 19h
Entrega da Medalha 

Rubens Borba de Mo-
raes no Estado de MT.

Local a confi rmar: 
Palácio da Instrução, Bi-
blioteca Pública Estadu-
al Estevão de Mendonça.

RONDONÓPOLIS 
- MT 

18 de março, às 19h
Palestra sobre o 

CRB-1 durante a sema-
na acadêmica do curso.

Local a confi rmar: 
Faculdade de Bibliote-
conomia da UFMT. 
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BELÉM-PA
16 de março, das 8h às 12h
8h - Palestra: Os desafios dos profissionais da in-

formação frente à onda das Fake News - Palestrante: 
Lucivaldo Vasconcelos Barros.

8h40 - Palestra: O acesso a informação pública e 
a participação do Bibliotecário nesse contexto - Pa-
lestrante: Merabe Carvalho Ferreira da Gama. 

9h30 - Palestra: “Leitura que liberta” - Palestran-
te: Cristiane Garcia Bures. 

10h - Palestra: Amazônia Exótica: curiosidades 
da floresta: uma bibliografia ilustrada -  Palestrante: 
Olímpia Reis Resque. 

10h30 - Mesa de Conversa: Vereador Fernando 
Carneiro (PSOL); Secretaria de Cultura do Pará – 
Úrsula Vidal; Mediadora: Presidente do CRB-2 – 
Izabel Mendes.

11h40 - Entrega da Medalha Maria Lúcia Pache-
co de Almeida.

Local: Auditório Universidade do Estado do Pará.

CAMPO  
GRANDE – MS

8 de março, às 20h
Entrega da Medalha 

Rubens Borba de Mo-
raes no estado do MS.

Local a confirmar: 
Fundação de Cultura 
do Mato Grosso do Sul. 

RECIFE - PE
12 de março, às 18h
Palestra: Bibliote-

ca escolar: espaço de 
protagonismo e novas 
possibilidades. Pales-
trante: Gerluce Sales 

Local: Biblioteca 
Pública do estado de 
Pernambuco.

BRASÍLIA - DF
11 e 12 de março 
Seminário da IFLA 

LAC aberto aos Bi-
bliotecários.

12  de março 
Baile de 65 anos do 

IBICT e  Entrega da 
Medalha Rubens Borba 
de Moraes para o DF.

PALMAS - TO
II Seminário Universalização das Bibliote-

cas: Desafios e Possibilidades 

12 de março, das 12h às 19h
12h  - Recepção e inscrição.
14h - Mesa de abertura.
15h - Palestra de abertura em comemoração 

ao dia da/o bibliotecária/o –Palestrante:  Profa. 
Dra. Kátia Maia Flores.

16h - Mesa redonda: Livro, leitura e biblio-
tecas escolares no contexto da inclusão .

18h - Encerramento do dia.
19h - Cine Cultura Espaço Cultural.

13 de março, das 8h às 18h
8h - Recepção 
8h15 - 12h - Comunicações e relatos de ex-

periências: salas de aula (ESMAT).
8h15 - 12h - Oficinas: salas de aula (ESMAT).
12h  - Almoço.
14h - Mesa redonda: Direito e acesso à in-

formação como prática cidadã no contexto das 
bibliotecas escolares. Palestrantes:  Msc Paola 
Lazzatti, Laudineia Mota e Débora Galan.

16h - Palestra Comunicação assertiva: um 
processo para viver em sociedade – Palestrante: 
Msc Paola Lazzaretti.

17h - Coquetel de Encerramento com lança-
mento de livros.

Local: Auditório da Escola Superior da Ma-
gistratura Tocantinense – ESMAT - Palmas.

MACAPÁ - AM
21 de março de 2019, das 9h às 18h
9h - Roda de conversa: Biblioteca Escolar e 

a Lei nº 12.244/10 – Convidados:  Promotora de 
Justiça da Educação (MPAP) – Dra. Maria Mary 
Ferreira (UFMA); Presidente do Conselho Re-
gional de Biblioteconomia 2ª Região – Izabel 
Mendes;  Bibliotecários; Gestores da educação 
e profissionais de áreas afins.

Local: Auditório do Complexo Cidadão
13h30 – Credenciamento
14h  – Abertura da Mesa: Presidente do CRB-

2, Delegada Regional Amapá e Diretor da Bi-
blioteca Central da UNIFAP.

14h30 – Palestra:  Bibliotecas escolares: o 
que mudou com a Lei 12.244/10? -  Palestrante: 
Letícia Gomes (Brasília/DF)

15h10 – Palestra:  Contribuições da Bibliote-
ca Escolar para construção da cidadania - Pales-
trante: Lucilanda Lima (Goiânia – GO)

15h50 – Intervalo
16h10 – Palestra:  Bibliotecas públicas e es-

colares no contexto das políticas públicas - Pa-
lestrante: Mary Ferreira  

17h – Premiação e Encerramento.
Local: Auditório da Biblioteca Central da 

UNIFAP

GOIÂNIA – GO
15 de março, às 9h
Entrega da Medalha Rubens Borba de 

Moraes no Estado de GO.
Local previsto (a confirmar): Auditório 

da Biblioteca Central da UFG.

PORTO ALEGRE-RS
9 de março, das 11h às 17h
11h às 17h - Participação na Feira Mega Revel do 

Aeromóvel com intervenção cultural da ONG CATA-
VENTUS e distribuição de livros do projeto Bikeo-
teca do Banco de Livros. Na Praça Júlio Mesquita.

17h - Biblio-pedal: passeio ciclístico com saída 
da Praça Júlio Mesquita.

12 de março
8h30min - Reunião da Frente Parlamentar de In-

centivo à Leitura, na Câmara de Vereadores.
18h às 22h - Rodada especial de RPG: Aventura de 

horror e mistério na Biblioteca, com Samanta Rodrigues. 
Na Biblioteca Pública Municipal Josué Guimarães.

14 de março
Evento A(o) Bibliotecária(o) no Mundo do Trabalho.
8h - Credenciamento.
8h30 - Mesa de Abertura com Autoridades.
8h45 - Palestra: Órgãos de Classe da Biblioteco-

nomia no RS – Palestrantes: Presidenta Luciana Kra-
mer (CRB-10) e Presidenta Neli Miotto (ARB).

9h15 - Palestra: O futuro do trabalho e a Biblioteco-
nomia: uma reflexão - Palestrante: Bibliotecária Suzan-
na Louzada (Coordenadora da Biblioteca do MPRS).

10h15 - Palestra: Assédio Moral: dialogando sobre 
aspectos psicológicos e jurídicos - Palestrantes: Psicó-
loga Fabiane Konowaluk Santos Machado e Procura-
dora do Trabalho Dra. Márcia Medeiros de Farias. 

Local: Faculdade de Biblioteconomia e Comuni-
cação - UFRGS.

19 de março
51ª Reunião do Fórum Gaúcho pela Melhoria das 

Bibliotecas Escolares e Públicas.
8h - Credenciamento.
9h - Palestra: A dimensão sócio-educacional da bi-

blioteca e o seu papel no desenvolvimento da socieda-
de - Palestrante: Presidente do CFB Marcos Miranda.

10h15 - Palestra: Bibliotecas Escolares e Bibliotecas 
Públicas na formação do Bibliotecário no cenário do Bra-
sil e na UFRGS - Palestrante: Prof. Dra. Eliane Moro.

11h - Palestra: Leitura, informação, tecnologias e 
acessibilidade nas Bibliotecas Escolares e a formação 
do Técnico em Biblioteconomia - Palestrante: Prof. 
Dra. Lizandra Estabel.

13h30 - Mesa: Lei 12.244/10 e seu cumprimento.
15h - Mesa: Atuação em Biblioteca Escolar. 
16h30 - Movimento Bibliotecários em Marcha – 

Local: Faculdade de Biblioteconomia e Comunica-
ção - UFRGS.

FORTALEZA-CE
12 de março, das 13h30min às 17h30min, no 

Auditório Rachel de Queiroz
13h30 – Abertura: Grupo Verso de Boca.
14h – Composição da mesa de abertura.
14h20 - Mesa Redonda: O bibliotecário e a uni-

versidade pública: acesso à informação em um cená-
rio imprevisível.

15h – Debates.
15h20 - Mesa Redonda: Afetividade na Profissão
1- “Afetividade na atuação do Bibliotecário: de-

safio para humanização do ambiente e acolhimento 
das pessoas”.

2- “Bibliophilia: o amor no exercício da profissão 
de Bibliotecário”. Mediação: Leonilha Lessa – Bi-
bliotecária diretora da Biblioteca Universitária da 
Universidade de Fortaleza – Unifor.

16h – Debates.
16h20 - Instalação da Galeria de Ex-Presidentes 

no Site da ABC.
17h - Distribuição de brindes para Associados e 

sorteio para todos os presentes.
17h20 – Encerramento com coffee break.

JUAZEIRO DO NORTE-CE
11 de março
Manhã: Recepção dos alunos pela reitoria (Audi-

tório Beata Maria de Araújo). 
Tarde: Oficina Letramento científico

12 de março
Evento em comemoração ao Dia do Bibliotecário 

(Biblioteca): Boas vindas da coordenação pelo início 
do período letivo/calouros, apresentação dos docen-
tes do curso aos calouros, roda de Conversa com Bi-
bliotecários da Região/ Apresentação do CRB

13 de março
Manhã: Bibliocine. Tarde: Oficina de Introdução a Libras

14 de março
Manhã: Roda de Conversa "Assistência e Perma-

nência Estudantil". Tarde: Oficina de Preservação e 
Conservação noLaboratório de Ciência da Informa-
ção e Memória(LACIM)

15 de março, sexta
Manhã: Assembleia Geral C.A. de Bibliotecono-

mia. À tarde, Ato Memória e Justiça.

TERESINA-PI
11 março, no Auditório do Pirajá
14h-15h - Acolhida aos calouros com a apre-

sentação do corpo docente e Coordenação do 
Curso de Biblioteconomia.

15h-17h - Palestra : O que é Biblioteconomia. 

12 de março
14h-15h - Conhecendo os organismos de 

classe. No Auditório do Pirajá
15h-17h - Palestra: Mindset: a psicologia do 

sucesso, no Auditório do Pirajá.
17h-18h - Roda de conversa com membros da 

ABEPI e integrantes do CABIBLIO, na Praça co-
berta do CCSA. Em seguida, atividade cultural com 
Orquestra Sanfônica.

13 de março
14h-15h30 - Conhecendo o site da UESPI e 

funcionamento da Biblioteca Central da UESPI.
15h30-16h - Visita ao campus Torquato Neto.

14 de março
14h-18h - Minicurso: Planejamento e implan-

tação de projetos de digitalização. No Memorial 
Esperança Garcia: Av. Miguel Rosa, 3400.

14h-17h - Minicurso: Arquivamento em nuvens: 
como potencializar os estudos utilizando o Google 
Drive e Onedrive. No IFPI Zona Sul. Laboratório de 
Informática: Av. Pedro Freitas, 1020 Vermelha

Inscrições para os cursos: http://bit.ly/2NtLtp

CURITIBA - PR
15 de março, na 

Tenda no pátio da Rei-
toria da Universidade 
Federal do Paraná 

15h30 - Abertura.
15h45 - Roda de 

conversa: Fake News e 
pós-verdade.

16h20 - Contação 
de histórias com Car-
los Daitschman.

17h - Roda de con-
versa: Biblioteca Es-
colar é preciso? O que 
pensam os estudantes 
secundaristas?

17h45 - Roda de con-
versa: Biblioativismo.
18h30 - Show de 
Estrela Leminski e 
Téo Ruiz. 

MARINGÁ-PR
11 março
Jantar por adesão 

em comemoração ao 
Dia do Bibliotecário. 
Local a definir. A partir 
das 20h30min.

LONDRINA-PR
12 março
Roda de conversa: 

“O gestor cultural - Bi-
bliotecário e as ações de 
promoção da leitura”. 

Local: Biblioteca 
Pública Municipal de 
Londrina Pedro Viriato 
Parigot de Souza.

Horário: 19h

CACHOEIRINHA-RS 
16 de março
10h às 22h - Participação na 1ª Festa Lite-

rária da Praça São Telmo.


