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Palavra do Presidente

P

rezados Bibliotecários,
Em 2015 tivemos a
ousadia de sonhar em
contribuir para a consolidação
e respeito devido à profissão
de bibliotecário. Sonhamos
juntos. E só por isso
avançamos. O ano que
se despede deixa em mim
um imenso sentimento de
gratidão.
Juntos, conseguimos
deixar marcas importantes
de conquistas que retratam
a essência da nossa missão.
O bom posicionamento e a
efetividade nas fiscalizações
promovidas pelo CRB-1
permitiram o aproveitamento
das
oportunidades
que
surgiram ao longo de
2015 e alguns resultados
significativos
foram

alcançados. O Conselho
firmou parcerias importantes
e atuou com eficiência em
projetos estruturantes que
visam facilitar o contato e as
demandas da categoria, na
região Centro-Oeste.
Sinto muito orgulho
em contar com cada um de
vocês em nossa caminhada
e tenho a convicção de que
tudo isso só foi possível com
o seu apoio e engajamento.
Atualmente, somos voz
ativa na discussão de temas
importantes na sociedade.
Pois, como bibliotecários,
prestamos
serviços
de
qualidade
àqueles
que
precisaram de nós.
Encaramos
o
futuro com otimismo e
determinação, e continuamos

firmes no caminho da
melhoria
contínua,
da
busca da excelência e da
prática de nossos valores.
Obrigado pelo incrível ano
que fizemos juntos e que em
2016 consigamos chegar
ainda mais longe.
Que Deus abençoe a
todos! Boas festas!
Antônio José Oliveira Silva

Presidente do CRB-1
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IMP OR TÂ NCI A DA A NUIDA DE PA R A
OS CONSEL HOS P ROFIS SION A IS

A

ações na Justiça e os gastos
regulares da entidade, como
água, luz, internet, pagamento dos
empregados, entre outros.

É por meio do recurso
das anuidades, fonte exclusiva
de arrecadação, que todas as
atividades do Conselho são
custeadas, como a fiscalização
do exercício profissional, reuniões,

Segundo o Supremo
Tribunal Federal (STF) as
anuidades cobradas pelos
Conselhos de Fiscalização
Profissional têm natureza
tributária, qualificando-se como
contribuições corporativas, para
garantir a fiscalização regular
do mercado de trabalho e estão
estabelecidas no Art. 149 da
Constituição Federal. Assim,
como todo e qualquer tributo, as
referidas anuidades estão sujeitas
ao princípio da reserva de lei
tributária, o qual veda à União,
ao Distrito Federal, aos Estados e
aos Municípios “exigir ou aumentar
tributo sem lei que o estabeleça”

anuidade é um tributo
que deve ser pago,
obrigatoriamente, por
profissionais pertencentes a
uma profissão regulamentada.
Os conselhos profissionais são
autarquias responsáveis pelo
controle e pela fiscalização de
atividades profissionais. Contudo,
os mesmos não recebem verba
da União para desempenhar
tais funções e precisam cobrar
anuidades de seus registrados,
garantindo assim a manutenção de
sua infraestrutura e funcionamento
geral.

(art. 150, I, da CF).
O QUE DIZ A LEI
No dia 28 de outubro de
2011, a Lei 12.514 foi assinada,
fixando um teto para as taxas
cobradas pelos conselhos
profissionais. A mudança
autorizou que cada entidade
calcule a anuidade que lhe cabe,
respeitando os valores máximos.
Os valores das anuidades
e taxas devidas aos Conselhos
Regionais de Biblioteconomia,
pelos profissionais e pessoas
jurídicas, para o exercício de 2016
após decisão do Plenário do CFB
na 12ª Reunião Plenária Ordinária
da 16ª Gestão, realizada no dia
18 de agosto 2015, foram fixados
da seguinte forma:

PESSOA JURÍDICA, DE ACORDO COM AS SEGUINTES FAIXAS DE CAPITAL SOCIAL
Profissional

De 50.001,00 De 200.001,00 De 500.001,00 De 1.000.001,00 De 2.000.001,00
Acima de
Até 50.000,00 a 200.000,00 a 500.000,00 a 1.000.000,00 a 2.000.000,00 a 10.000.000,00 10.000.001,00

R$ 406,41 R$ 616,61 R$ 1.379,74 R$ 1.847,50 R$ 2.462,95 R$ 3.078,40

R$ 3.695,00

R$ 4.925,90
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ANUIDADE 2016

MANTENHA-SE EM DIA COM SUA PROFISSÃO
À pessoa jurídica será cobrada
anuidade complementar sempre que
houver atualização do seu capital
social.
VENCIMENTO, DESCONTOS
E PARCELAMENTOS
O pagamento da anuidade
pode ser feito em cota única, com
ou sem desconto, dependendo
da data de quitação. Ou ainda de
forma parcelada, sem desconto e
sem juros até o dia 31 de março. A
anuidade do ano de 2016 poderá ser
parcelada em até cinco vezes, desde
que atendido o disposto no § 2º do
Art. 1º da Resolução nº 159/2015
do CFB, que dispõe sobre a fixação
de valores de anuidade e taxas
devidas aos Conselhos Regionais de
Biblioteconomia para o exercício de
2016. Podendo ser efetuado mediante
a concessão dos seguintes descontos:
>
15% (quinze por cento), se
pago até 31/01/2016; (R$ 345,45)
>
10% (dez por cento), se pago
até 28/02/2016; (R$ 365,77)
>
5% (cinco por cento), se pago
até 31/03/2016. (R$ 386,09)
Em caso de parcelamento da
anuidade, as parcelas obedecerão a
alguns critérios como, por exemplo,
os parcelamentos firmados antes do
dia 31 de março. As parcelas vencidas
não sofrerão qualquer acréscimo de
juros, multa ou correção monetária,
sendo que, as parcelas vencidas

após a data sofrerão incidência de
juros de mora de 1% (um por cento)
ao mês, e correção monetária pela
variação mensal do INPC/IBGE. Os
parcelamentos firmados após aquela
data 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
INPC/IBGE.
A anuidade referente ao
exercício em que for requerido o
registro, reativação ou cancelamento
profissional ou de pessoa jurídica
será cobrada na proporção de 1/12
(um doze avos) dos meses restantes,
incluindo-se o mês do registro. Todo
profissional e pessoa jurídica com
registro secundário também pagará
anuidade ao Conselho em cuja
jurisdição se registrar.
AS TAXAS E SERVIÇOS
As taxas e serviços não
sofrerão ajustes, mantendo-se os
valores já praticados, às solicitações
de registro principal de profissional, de
expedição de carteira de identidade
profissional, o registro provisório de
profissional, o registro principal de
pessoa jurídica, as certidões para
profissional e jurídica, a transferência
de registro profissional, entre outros.
Sendo facultado ao profissional ou
pessoa jurídica que quitar a anuidade
até 31 de março requerer ao CRB, a
expedição de certidão, sem ônus,
desde que não tenha havido alteração
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cadastral na primeira certidão de
registro e quitação do ano.
Os débitos anteriores a 2016
também serão atualizados, a partir da
data de seus respectivos vencimentos
e poderão ser parcelados em até 24
(vinte e quatro) meses, com parcela
mínima no valor de R$ 70,00 (setenta
reais) e sobre os mesmos incidirão
correção monetária pela variação
mensal do INPC/IBGE, a multa
moratória de 2% (dois por cento) e
juros ao mês na primeira anuidade
de mora de 1% (um por cento).
Aos profissionais que requererem
o primeiro registro será concedido
desconto de 50% (cinquenta por
cento) no valor da primeira anuidade.
Em caso de dúvidas ou não
recebimento do boleto até o dia 20
de janeiro, o (a) bibliotecário (a) da
região Centro-Oeste deve entrar em
contato com o CRB-1 pelos telefones
61 3273-4684 / 3274-0345 / 84504291 ou pelo e-mail crb1@crb1.org.
br. O contato deve ser feito antes do
vencimento para que o Conselho envie
o boleto por email. Caso o profissional
tenha mudado de endereço, telefone
ou email será necessário realizar
a atualização dos dados junto ao
Conselho.
Lyzy Rayla
Assessora de Comunicação
CRB-1
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O AC E S S O D I GI TA L
O

compartilhamento

de

informações com objetivo de
aprimoramento no atendimento
e na otimização das rotinas
administrativas.

B

uscando a melhoria
no atendimento aos
profissionais registrados e
a padronização e a otimização das
rotinas administrativas do Conselho
Regional de Biblioteconomia da 1ª
Região (CRB-1), o gestor, dentro
de suas atribuições regimentais,
levando em consideração uma
SISTEMA DESENVOLVIDO EM
PLATAFORMA WEB
Um dos maiores desafios da
grande maioria das Entidades de
Fiscalização Profissional é gerenciar,
manter atualizados e distribuir suas
atividades e informações entre seus
funcionários, gestores e profissionais
registrados.
Com a implantação do Sistema
Integrado de Gestão, BYTEWEB,
passa-se a ter controle sobre suas
atividades com acesso de qualquer
local que disponibilize acesso à
internet por meio de um navegador
padrão, tais como Google Chrome,
Internet Explorer, Firefox e outros, de
forma simples, segura e econômica.
INTEGRAÇÃO
Passa-se a ter integração na
informação entre os setores financeiro
(controle de contas a pagar e a
receber), contabilidade (emissão de
demonstrativos contábeis), cadastral
(cadastro de profissionais e emissão

proposta de convênio apresentada
pela empresa Byte Serviços de
Informática Ltda, de informatização
das áreas administrativa, financeira,
contábil, patrimonial e cadastral,
trouxe a decisão pela implantação de
um sistema de gestão. Os sistemas
de gestão têm como principal objetivo,
integrar processos, buscando

agilidade no atendimento, geração
de informações em tempo real,
garantia de qualidade e controle da
organização, redução de retrabalho
e inconsistências, redução de custos
e o acesso à informação. Dentro das
melhorias apresentadas, podem-se
destacar as que seguem:

e baixa de guias de pagamento),
compras (controle nas aquisições
de bens e prestação de serviços),
orçamento (controle financeiro de
entradas e saídas de recursos, bem
como compromissos firmados), plano
de trabalho (cadastro e controle de
projetos e atividades), patrimônio
(controle de bens da Entidade) e
pessoal (apuração e emissão de
folha de pagamento, contracheques
e outros).

INFORMAÇÃO A SOCIEDADE

BI - BUSINESS
INTELLIGENCE
Chamada de inteligência de
negócios, o Sistema BYTEWEB
possui um processo interno de
coleta, organização, análise,
compartilhamento e monitoramento
de informações, transferindo à gestão
total suporte, por meio de gráficos de
avaliação simples e úteis a tomadas
de decisão.

Atendendo, ainda, à necessidade
de transparência nas informações das
atividades executadas na Entidade,
têm-se as consultas públicas à
Sociedade, com dados relativos
ao quantitativo de profissionais
registrados, com classificações
diversas, tais como, por sexo, ativos
ou não, dentre outras.avaliação
simples e úteis a tomadas de decisão.
SERVIÇOS EXCLUSIVOS AOS
PROFISSIONAIS
Aos profissionais, têm-se
como principais serviços a serem
disponibilizados por acesso restrito,
informações sobre sua ficha
financeira, emissão de guias para
pagamento, consulta à situação do
registro, atualização cadastral de
endereço, e-mail e telefones e a
possibilidade ainda de parcelamento
de débitos vencidos.
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Com isso, almeja-se a melhoria na fiscalização e no controle em relação à profissão do Bibliotecário, bem como nas
rotinas administrativas do CRB1, além de maior proximidade no relacionamento entre o atendimento e profissionais
residentes nos Estados do Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e no Distrito Federal.

Financeiro (Contas a receber)

Informação a sociedade

Jean Nunes Calvoso
Especialista em gestão orçamentária e financeira
Sócio-Contador da Byte Serviços de Informática
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Iberê Camargo – Um Trágico
nos Trópicos

Exposição celebra centenário
de Antônio Houaiss

XIX Seminário Nacional de
Bibliotecas Universitárias

Promoção: CENEX FALE/UFMG. Carga
horária: 190 horas/aula. Realização: 01 de
março a 31 de maio/2016. Matrícula: 10
de novembro/2015 a 01 de março 2016.
Contatos: (31) 3409-4220. Coordenação:
Júnia Lessa França. Autora do “Manual
para Normalização de Publicações Técnicocientíficas” – 9. ed. - Editora UFMG (2014).
Matrículas e demais informações no sítio da
Fundep/UFMG: http://www.cursoseeventos.
ufmg.br/CAE/DetalharCae.aspx?CAE=6921

A mostra “Antônio Houaiss – Singular,
Plural”, inaugurada na terça-feira, dia 1º
de dezembro, fica em cartaz até março de
2016 no 3º andar da Biblioteca Nacional
(BN). Dividida em cinco módulos – Primeiros
anos, Um intelectual a serviço da República,
O construtor da palavra, No calor da luta,
Os prazeres da boa mesa – a mostra reúne
textos, fotos, objetos pessoais, manuscritos
e vídeos com depoimentos de Houaiss.

A programação prevê a realização de
eventos paralelos como seminários e
reuniões de trabalho. Durante a realização
do XIX SNBU será realizado o IV Encontro
SNBU e Escolas de Biblioteconomia
sob a coordenação do Departamento
de Arquivologia e Biblioteconomia da
Universidade Federal do Amazonas (UFAM)
e da Associação Brasileira de Educação
em Ciência da Informação (ABECIN). Préinscrições poderão ser feitas até o dia
1º/10/2016, ou quando se esgotarem as
1.200 vagas disponibilizadas para o evento.

Encontro de Diretores e
Docentes de Biblioteconomia
e CI do Mercosul

IFLA Journal está com
submissão de trabalhos
aberta
A Federação Internacional de Associações
e Instituições Bibliotecárias (IFLA) está
com submissão aberta para seu periódico.
IFLA Journal convida trabalhos para uma
edição especial focada em serviços de
dados de pesquisa e bibliotecas em todos
os continentes. O limite para envio é até dia
16 de maio de 2016.

O XI Encontro de Diretores e o X de
Docentes de Biblioteconomia e Ciência da
Informação do Mercosul acontecerá em Belo
Horizonte, nos dias 18 a 20 de setembro de
2016. O evento tem como objetivo formar
uma rede acadêmica em Biblioteconomia
e Ciência da Informação para consolidar a
integração e participação regional de ensino
superior. Veja o site do evento: A temática
do Encontro é “A Biblioteconomia em
diálogo com a Arquivologia e a Museologia”.
As comunicações de pesquisa serão aceitas
até o dia 30 de abril de 2016.

XII Congresso Internacional
de Tecnologia,
Conhecimento e Sociedade

2De 8 a 19 de fevereiro de 2016. Local:
Buenos Aires (Argentina). Informações pelo
sítio http://tecnoysoc.com/.

4th World Conference on
Information Systems and
Technologies (WorldCist’16)
De 22 a 24 de março de 2016. Local: Recife
(PE). Informações pelo sítio http://www.aisti.
eu/worldcist16/

4ª Edição – CRB-1 em Revista | Dezembro 2015

10

C R B - 1 E M R E V I S TA

RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA
E A INADIMPLÊNCIA

                                  

I

nício de ano e é chegada a
hora de renovar a matrícula nos
estabelecimentos de ensino
particular. A questão parece ser
simples, mas o Poder Judiciário é
constantemente provocado para
resolver um eterno conflito entre
alunos e Instituições de Ensino: o
direito à renovação de matrícula dos
alunos inadimplentes.
A legislação brasileira que dispõe
sobre mensalidades escolares é a
Lei 9.870/99, e nela consta que a
Instituição de Ensino Privada não pode
impedir que o estudante tenha acesso
a todos os seus direitos acadêmicos,
no semestre ou ano letivos, sob a
alegação de inadimplência. Assim,
por exemplo, não pode a Instituição
de Ensino impedir que o aluno
inadimplente realize provas ou, ainda,
cole grau.
Todavia, é necessário destacar
que tal impedimento não se estende
à matrícula. É aí que se encontra toda
a confusão entre as Instituições de
Ensino, os alunos e o próprio Poder
Judiciário. Isso porque, no artigo 5º
da supramencionada lei, o legislador
não previu a obrigatoriedade da
renovação de matrículas para alunos
inadimplentes. Vejamos:
Art. 5º Os alunos já matriculados,
salvo quando inadimplentes, terão
direito à renovação das matrículas,
observado o calendário escolar da
instituição, o regimento da escola ou
cláusula contratual.

E ainda, no §1º de seu artigo 6º, a
Lei 9.870/99 ainda dispõe:
§ 1º O desligamento do aluno
por inadimplência somente poderá
ocorrer ao final do ano letivo ou, no
ensino superior, ao final do semestre
letivo quando a instituição adotar o
regime didático semestral.
Assim, assegura a legislação
brasileira que as Instituições
de Ensino Privadas não estão
obrigadas a matricular alunos que
não se encontram em dia com suas
obrigações, seguindo, inclusive, o
disposto no Código Civil que, em seu
artigo 467 dispõe que, nos contratos
bilaterais, como é o caso ora debatido,
“nenhum dos contratantes, antes de
cumprida a sua obrigação, pode exigir
o implemento da do outro”.
E não outro é o entendimento
encontrado nos tribunais pátrios.
Vejamos:
DIREITO CONSTITUCIONAL
E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EDUCAÇÃO. ENSINO SUPERIOR.
INSTITUIÇÃO DE ENSINO
PARTICULAR. INADIMPLÊNCIA.
RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA.
IMPEDIMENTO. 1. É legítimo o
óbice à renovação de matrícula
em instituição de ensino superior
privada de aluno inadimplente, nos
termos do art. 5.º da Lei 9.780/99. 2.
Recurso desprovido. (TJDFT, Acórdão
n.711835, 20120910221074APC,
Relator: MARIO-ZAM BELMIRO,
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Revisor: NÍDIA CORRÊA LIMA, 3ª
Turma Cível, Data de Julgamento:
24/07/2013, Publicado no DJE:
18/09/2013. Pág.: 146).
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EDUCACIONAIS - INADIMPLÊNCIA
CONFESSADA - QUITAÇÃO DO
DÉBITO APÓS O ESCOAMENTO
DO PRAZO PARA REMATRÍCULA
- MATRÍCULA NÃO RENOVADA ADMISSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA
DO ART. 5º DA LEI Nº 9.870/99 E
DO ART. 476 DO CÓDIGO CIVIL SENTENÇA MANTIDA - RECURSO
IMPROVIDO. À luz dos preceitos
contidos no artigo 5º da Lei nº
9.870/99 e no artigo 476 do Código
Civil de 2002, os alunos inadimplentes
com suas obrigações pecuniárias não
podem exigir da instituição de ensino
privado o direito à renovação de suas
matrículas”.
“As instituições educacionais
possuem autonomia administrativa
e de gestão financeira e patrimonial,
sendo a elas autorizada a elaboração
de estatutos e regimentos, cujas
normas têm por escopo tornar viável
a própria atividade de ensino”. (TJSP,
Relator (a): Renato Sartorelli; Comarca:
Santo André; Órgão julgador: 26ª
Câmara de Direito Privado; Data do
julgamento: 22/10/2015; Data de
registro: 23/10/2015)
Ainda sobre a inadimplência, é
dado esclarecer que o credor não é
obrigado a receber a dívida de maneira
parcelada. Todavia, caso haja acordo
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para parcelamento da dívida, a partir
do pagamento da primeira parcela do
acordo, a Instituição de Ensino não
mais poderá impedir a matrícula do
estudante. Isso se dá pois os valores
em aberto passarão a ser débitos
a vencer. Nesse sentido, temos o
entendimento das Cortes brasileiras:
ADMINISTRATIVO RENOVAÇÃO
DE MATRÍCULA RECUSA PELA
AUTORIDADE ADMINISTRATIVA
FACULDADE
P R I VA D A
MENSALIDADE EM ATRASO –
PARCELAMENTO DA DÍVIDA –
DIREITO LÍQUIDO E CERTO. A regra geral é de que a negativa
da instituição de ensino superior
em renovar a matrícula de aluno
inadimplente, ao final do período
letivo, é expressamente autorizada
pelos arts. 5º e 6º, § 1º, da Lei
9.870/99; - Entretanto, não pode
ser considerado inadimplente

determinado graduando que propõe
o parcelamento do débito, que assim
procede com o intuito de quitar os
valores das mensalidades em atraso.
E, uma vez aceita a negociação,
como na hipótese dos autos, o
montante em atraso se converte em
parcelas a vencer, descaracterizando
a inadimplência; - As situações
consolidadas pelo decurso de tempo
devem ser preservadas, sob pena
de causar desnecessário prejuízo
à parte (impetrante), haja vista que,
na hipótese vertente, a impetrante
concluiu a 5º período em dezembro
de 2002, ou seja, há pouco mais de
03 (três) anos. (TRF-2 - REOMS:
49442 RJ 2002.51.04.002175-6,
Relator: Desembargador Federal
PAULO ESPIRITO SANTO, Data de
Julgamento: 04/10/2006, QUINTA
TURMA ESPECIALIZADA, Data de
Publicação: DJU - Data::30/10/2006
- Página::372)
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Assim, conforme verificado, as
Instituições de Ensino particulares,
muito embora não possam impedir
que seus estudantes tenham acesso
a todos os direitos acadêmicos, elas
podem negar a matrícula dos alunos
inadimplentes. Não obstante, em
relação ao débito destes alunos, ficará
a critério da Instituição de Ensino
Particular estabelecer as regras de
pagamento do valor inadimplido,
podendo se valer de multa, juros
e correção monetária, pactuados
previamente no contrato de prestação
de serviço entabulado entre a
Instituição de Ensino e o consumidor.

Nathália Waldow
Advogada

Resultados que reﬂetem
a mais de uma década.
Somos um time completo de impressão e
soluções criativas que agregam valor e visibilidade
para você e sua empresa, entregando excelência em
serviços gráﬁcos com um único propósito:

Fazer você brilhar com seu impresso.
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COLUNA DE CRISTIAN SANTOS                                    

O RISO DE SALVATORE
                                    
Na última sexta, li na timeline do
Facebook de um amigo a nota de
repúdio endereçada ao Conselho
Regional de Biblioteconomia da 7ª
Região (CRB-7) pela Sra. Maria
Sebastiana Marques Palmeira,
coordenadora de Leitura do PROLER/
Comitê Costa Verde (RJ). Nela, o
CRB-7 é acusado de ser antiético,
intolerante, injusto e de promover a
alienação do povo brasileiro. Motivo
do desabafo? A senhora em questão
foi penalizada em 15 anuidades por
coordenar a Biblioteca Municipal
Professor Guilherme Briggs, no
município de Angra dos Reis (RJ).

A punição pelo exercício irregular
da profissão causou desconforto em
alguns, e culminou na Carta Aberta ao
Conselho Federal de Biblioteconomia
e seus Conselhos Regionais. Nela, 55
pessoas, em sua maioria professores,
censuram os órgãos de classe citados
por agir de “modo radical e beligerante,
fiscalizando espaços e autuando
profissionais que se dedicam a
atividade da leitura, transformando-os
em criminosos pelo simples fato de
não serem bibliotecários.” Ao concluir
a leitura, abandonei, de pronto, o texto
do pós-doutorado – que a minha
orientadora não saiba disso! – e decidi
pôr os “pingos nos is”, dirigindo-me,
especialmente, a alguns colegas
bibliotecários que, estranhamente,

aplaudiram, curtiram e compartilharam
o discurso hostil.

Embora correndo o risco de estar
ensinando o Pai Nosso para o vigário,
principiarei pelo óbvio. Vocês se
recordam que, desde 1962, a direção
de bibliotecas e as atividades de
processamento técnico são exclusivas
do Bacharel em Biblioteconomia
(art. 6º da Lei 4.084)? Portanto, é
flagrantemente ilegal que um leigo,
embora detentor de um conhecimento
literário ou filosófico notável, administre
bibliotecas ou indexe documentos
bibliográficos. Contudo, o mesmo ato
normativo (art. 7º) estabelece que as
atividades de incentivo à leitura não
são de competência exclusiva do
bibliotecário. Portanto, nada impede
de um professor divulgar o acervo
e as atividades desenvolvidas pela
biblioteca, ou mesmo planejar
alguns serviços bibliotecários. A
coisa funciona assim: semelhante às
práticas de higiene bucal, atividades
de fomento ao livro podem e devem
ser disseminadas em sala, o que não
assegura ao docente o direito de
coordenar uma biblioteca, nem de
obturar um dente. Portanto, é leviana a
acusação de que os Conselhos Federal
(CFB) e Regionais de Biblioteconomia
(CRBs) desestabilizam as políticas
públicas, monopolizando as ações
de promoção à leitura. Na verdade, a
ação fiscalizadora, ao firmar marcos

entre o bibliotecário e os outros
agentes envolvidos, garante que estes
atores firmem parcerias fecundas
nos quatro eixos estratégicos e nas
dezenove linhas de ação do PNLL.
Desse modo, ao invés de prejuízo, a
multidisciplinaridade é otimizada, em
absoluta consonância à legislação
vigente.

Embora surpreso com a
familiaridade com que os assinantes
da Carta Aberta se reportam à
nossa legislação profissional, achei
bizarro que o caminho apontado
por eles para democratizar a cultura
passe, necessariamente, pelo
descumprimento ou reforma da
Lei 9.674/1998. As duas propostas
foram: que os Conselhos sejam
mais parcimoniosos em fiscalizar,
tolerando leigos na administração
das bibliotecas; e que a lei
supramencionada seja reformada,
garantindo que outros profissionais
exerçam atividades privativas de
bibliotecário.
Em relação à primeira sugestão,
soa-me como uma piada de mau
gosto propor que o Conselho deixe
de exercer, zelosamente, a sua
competência fiscalizatória. Portanto,
se algum CRB adotar a inércia como
princípio, o que foi recomendado
na Carta, ele perde a sua razão de
existir. Aí sim, a revolta constante de
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certos colegas quanto ao pagamento
obrigatório da anuidade passaria a
ter sentido. Entretanto, o que está
em jogo não é, simplesmente, o futuro
dos Conselhos, mas das bibliotecas.
Ao regulamentar a profissão do
bibliotecário há 50 anos, o Estado
brasileiro reconheceu a complexidade
das atividades envolvidas na gestão
de uma biblioteca, e assegurou
a todo cidadão brasileiro o direito
de se beneficiar de uma gama de
produtos e serviços de informação de
qualidade, executada por profissionais
habilitados. Ademais, não se
soluciona a carência de bibliotecários
no país permitindo que leigos atuem
nas bibliotecas, mas, sim, por meio
de investimentos na formação de
novos profissionais. Nesse sentido,
medidas positivas têm sido adotadas
pelo Governo Federal nos últimos
anos. O curso de Biblioteconomia na
modalidade à distância é uma delas,
fruto da parceria entre o CFB e a
Universidade Aberta do Brasil.
Além de propor que o Conselho faça
vista grossa ao pessoal inabilitado,
os assinantes da Carta sugerem
a alteração da Lei 9.674/1998,
alegando que o abuso da fiscalização
se alimenta de brechas legais.
Bobagem dantesca. Além de irradiar
cristalinidade, o legislador, sensível

às diferenças regionais, permitiu
que bibliotecas públicas municipais
pudessem ser supervisionadas, em
certas condições, por um Técnico
em Biblioteconomia (art. 33 da Lei
9.674/1998).
Portanto, rechaço, com veemência,
as duas sugestões apresentadas
na Carta Aberta. Embora alguns
acreditem que a parcimônia na
fiscalização e a reforma da legislação
possam solucionar o problema da
falta de profissionais habilitados,
tais medidas acabam usurpando
do brasileiro, normalmente o mais
pobre, o direito de ser atendido por
um bibliotecário.
De todo modo, acolho a
recomendação dos assinantes
da Carta quanto a criar um fórum
objetivando “discutir juntos um
novo caminho”. Nesses encontros
poderemos semear linhas de ações
integrativas entre os mais diversos
profissionais em prol da biblioteca.
Estou seguro de que passaremos
a encarar a multidisciplinaridade
como integração de conhecimentos
em torno de um mesmo objeto,
não implicando negar ou diminuir o
protagonismo do bibliotecário, criação
e gestão de bibliotecas.
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A única pergunta que ficou sem
resposta foi a seguinte: por que os
bibliotecários aplaudiram o teor da
Nota de Repúdio e da Carta? Acabo
de me recordar, subitamente, da figura
de Salvatore, o monge corcunda
de O Nome da Rosa que, ao ser
ferozmente atacado por Bernardo Gui,
o frade dominicano inquisidor, sorri e
cantarola na cara do algoz, ignorando
o risco que corria. Nunca soube ao
certo se foi a heresia ou a idiotia que
o levou à fogueira.

Dr. Cristian Santos
Bibliotecário da Câmara dos
Deputados
CRB1-1812

Descomplica | Língua Portuguesa
Em vez de iniciar o texto explicando
a primeira expressão, discorrerei
primeiramente sobre a segunda. Esta
expressão significa “no lugar de”. É usada
para mostrar a substituição de uma ideia
por outra, diferente.
Em vez de mandar um e-mail para o
meu chefe, irei telefonar para ele.
Não trabalhe hoje, se está doente. Em
vez disso, vá ao médico.
Ao invés de é usado quando há

exposição de ideias contrárias, literalmente
inversas (“invés” é originário da palavra
latina inversum e significa “ao contrário”).
Ao invés de falar, podia calar-se um
pouco.
Demoramos para chegar aqui, porque
ao invés de virarmos à esquerda, viramos
à direita.
Repare que: “falar” é o contrário de
“calar-se”; “esquerda” é o contrário de
“direita”. Mas “mandar um e-mail” não

é o contrário de “telefonar”, nem “não
trabalhe hoje” é contrário de “vá ao
médico”. São apenas ações diferentes.
Um conselho para não errar nunca? Use
sempre “em vez de”, pois essa expressão
também pode ser usada para relacionar
ideias contrárias! Enquanto “ao invés de”
só pode ser usado para essa circunstância.
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CONCURSOS
2016

Concurso TRT - MT 23ª Região
Oportunidades são para Analistas
Judiciários das áreas Judiciária,
Judiciária - Oficial de Justiça Avaliador
Federal, Administrativa, Administrativa
- Especialidade Contabilidade e área de
Apoio Especializado, nas especialidades
Biblioteconomia, Medicina do Trabalho,
Fisioterapia e Tecnologia da Informação.
A remuneração inicial dos cargos será de
R$ 8.803,97, com exceção do cargo de
Oficial de Justiça, por conta do acréscimo
da GAE de R$ 1.621,78, elevando a
remuneração inicial para R$ 10.425,75.
Agência Nacional de Aviação Civil
(ANAC)
As inscrições para oferta total de 150
vagas imediatas, sendo 15 no cargo de
técnico administrativo, 45 no de técnico
em regulação, 25 de analista administrativo
(qualquer formação superior) e outras 65
de especialista em regulação (graduação
em qualquer área ou em áreas específicas),
vão até o dia o 06 de janeiro.
PREVISTOS E AUTORIZADOS
Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS)

INSCRIÇÕES ABERTAS

O concurso para 950 vagas no Instituto
Nacional do Seguro Social (Concurso
INSS 2015) que deve ter edital publicado
em dezembro. A remuneração oferecida é
de R$ 4.768,90 para técnico (R$ 5.413,90,
após seis meses) e R$ 7.014,05 para
analista (R$ 8.050,25, após seis meses).
Agência Brasileira de Inteligência
(Abin)
A Abin havia recebido o aval do
Executivo, extraoficialmente, para abrir 80
vagas, sendo 48 para oficial de inteligência
(graduados em qualquer formação) e
32 para oficial técnico de inteligência
(graduação em áreas pré-determinadas),
cujos ganhos são de R$ 14.662,34 e R$
13.538,03, respectivamente, já incluídos
R$ 373 de auxílio-alimentação.
Fundação Nacional do Índio
A comissão responsável pelo concurso
que será realizado pela Fundação Nacional
do Índio (Funai), instituída em 18 de
novembro, já trabalha na elaboração do
edital de abertura de inscrições, que deve
ser publicado, no mais tardar, até 22 de
abril de 2016.
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Companhia de Desenvolvimento
Habitacional do Distrito Federal
(Codhab/DF).
A seleção para a Codhab/DF contará
com uma oferta de 300 vagas, sendo 75
para contratação imediata e 225 para
formar cadastro reserva de pessoal. A
distribuição de vagas por cargos ainda
será anunciada pelo órgão.
Corpo de Bombeiros Militar
A autorização é para 779 vagas, sendo
620 para soldados (praças), 44 para oficiais
e 115 para oficiais bombeiros combatentes
do corpo de bombeiros militar nas áreas
complementares e de saúde. Para todas as
opções é necessário possuir curso de nível
superior, mas para algumas será exigida
formação específica, como nas áreas de
saúde.
Fundação Hemocentro
Aguardado desde a autorização
da gestão passada, o concurso para a
Fundação Hemocentro de Brasília (FHB)
deverá ocorrer em 2016. A confirmação
da realização do concurso foi feita com a
sanção da Lei de Diretrizes Orçamentárias
(LDO) para o exercício do ano de 2016
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