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Palavra do Presidente
Prezados (as) amigos (as) bi-
bliotecários (as),
 O primeiro trimestre de 
2016 findou-se, mas a luta 
pelo respeito e valorização 
da classe bibliotecária e 
pelas bibliotecas do país 
continua. Nesse sentido é 
válido lembrar que estamos 
a quatro anos para o fim do 
prazo dado pela Presidência 
da República para que seja 
cumprido o estabelecido na 
Lei 12.244/2010, que dispõe 
sobre a universalização das 
bibliotecas nas instituições 
de ensino do País.
 Conhecer a lei da obri-
gatoriedade de bibliotecas 
nas escolas, e como agir para 
fazê-la funcionar no dia a 
dia, é essencial para nós bi-
bliotecários por tratar-se de 

norma da maior importância 
para a educação dos nossos 
filhos, além de determinar a 
obrigatoriedade da existência 
de bibliotecas (e de bibliotecá-
rios). É necessário que ocorra 
a oferta de no mínimo um 
livro para cada aluno 
matriculado. Lembrando que 
a lei defende e valoriza, por 
tabela, os bacharéis em bi-
blioteconomia.
 O quê fazer para a lei 
12.244 dar certo?
 Trabalhar em comunidade. 
Com esforços progressivos do 
Poder Público, dos Conselhos 
no âmbito da fiscalização, dos 
profissionais, dos pais, dos 
alunos e de toda a sociedade 
esse sonho pode ser 
alcançado. Um desafio e tanto, 
concordam? Considerando 

que apenas 27.5% das escolas 
da rede pública possuem 
esse tipo de equipamento, 
significa construir, aproxima-
damente, 130 mil bibliotecas 
até 2020 - Brasil afora.
 Entretanto devemos ter 
consciência que os próximos 
anos serão de batalhas, 
a continuidade de uma 
revolução, que somente 
conquistaremos a vitória 
se juntos arregaçarmos 
as mangas, tornando-nos 
parte ativa do cotidiano da 
escola, e, consequentemente 
ajudando no funcionamento 
de cada biblioteca. Conto com 
a participação ativa de cada 
um de vocês nessa luta.

Abraços!

Antônio José Oliveira Silva
Presidente do CRB-1
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Navegar!!! Por que não? 

 O significado dessa 
pergunta tem valor especial 
para os alunos do Projeto 
“Vela Para Todos” que hoje 
navegam no lago da nossa 
cidade e que em breve 
navegarão em mares nunca 
antes navegados.
 Com o desafio firmado 
na especulação do “Por 
que Não?” nossos valentes 
guerreiros, personagens 
desta história, conheceram 
um projeto desafiador 
que, criado às margens do 
Lago Paranoá, propunha 
romper todas as barreiras e 
demonstrar que o pouco era 
muito e o impossível apenas 
uma palavra com suas duas 
primeiras letras descartáveis. 

Pois embalados pelos 
ventos da vida e as ondas da 
superação esses guerreiros 
tornaram-se vencedores.
 Essa bela história acontece 
todos os dias e é encenada 
sob a batuta de dedicados 
professores e voluntários 
engajados que tornaram o 
projeto “Vela Para Todos” 
uma realidade que a todos 
acolhe sem distinção num 
processo de total inclusão 
das pessoas com deficiência.
 No ano de 2009 foi criado 
em Brasília - DF o Núcleo 
de Vela Adaptada com o 
propósito das pessoas nele 
engajadas de dedicarem-se, 
voluntariamente, às pessoas 
deficientes para que assim 

estas pudessem vivenciar e 
aprender uma nova atividade 
lúdica e desportiva, no caso a 
vela adaptada.
 O trabalho teve início com 
o apoio do Comitê Paralímpico 
Brasileiro e da Confederação 
Brasileira de Vela Adaptada 
visando o atendimento às 
pessoas deficientes físicas 
para a formação de atletas 
para a participação em 
Jogos Paralímpicos. Nessa 
empreitada a acolhida pelo 
Cota Mil Iate Clube em 
2012 foi fundamental para 
a consolidação definitiva 
do programa social, pois 
possibilitou a guarda de 
todos os barcos, a acessibi-
lidade irrestrita oferecida 

A realidade de um programa social sustentável de inclusão de pessoas com deficiência.
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às pessoas com deficiência 
e mais que tudo a tranquili-
dade para o desenvolvimen-
to do trabalho estruturado 
e ambientado em local 
recheado de sócios que bem 
enxergaram a necessidade 
do clube, pioneiro que 
é, em assumir a sua res-
ponsabilidade social, 
demonstrando aos demais 
clubes sociais e esportivos 
da cidade que se pode fazer 
mais, muito mais.
 Já estruturado e com 
sede própria surgiram 
então inúmeras parcerias 
que nos impulsionaram 
para novos patamares de 
eficiência e, consequente-
mente, de exigências.
 Daí, ventos vindos 
do Oceano Pacífico 
fizeram com que o povo 
australiano cruzasse o 
caminho do Núcleo. A 
Comissão Australiana 
de Esporte sugeriu, após 
ter notícias do trabalho 
realizado em Brasília, 
que também fossem 
atendidas, além das pessoas 
deficientes físicas, as pessoas 
deficientes intelectuais, 
em geral portadoras de 
síndromes ou com déficits 
cognitivos. A proposta 
australiana baseava-se 
em estudos científicos que 
revelavam o desenvolvi-
mento cognitivo de pessoas 

com deficiências intelectuais 
quando envolvidas com a 
modalidade da Equoterapia 
(Hippotherapy), aliada à 
possibilidade de adaptação 
daquela técnica terapêutica 

à modalidade da vela 
adaptada. Segundo os 
informes indicavam o ato de 
navegar forneceria estímulos 
sensoriais através dos 
movimentos da embarcação, 
que são variáveis e 
repetitivos. O balanço do 
veleiro superestimula o 
deslocamento do corpo no 
espaço e, com isso, exercita o 

equilíbrio, a coordenação, o 
tônus muscular e a postura, 
possibilitando, também, 
ganhos psicológicos com o 
aumento da autoestima e a 
autoconfiança.

   Em razão desse trabalho 
e diante da necessidade 
de oficialização de todo 
o projeto foi criada a 
Federação Brasiliense 
de Vela Adaptada que no 
ano de 2012 sacramentou 
sua parceria com os 
australianos ao ser 
escolhida, entre tantas 
outras entidades com 
projetos sociais no 
Brasil, como vencedora 
de concurso e com 
isso receber a doação 
de barcos adaptados 
australianos - atualmente 
14 embarcações já vieram 
da Austrália.
 Hoje o projeto atende, 
de forma indiscrimina-
da, todas as pessoas com 
necessidades especiais, 
inserindo-as no contexto 

desportivo e social, através 
da prática da vela adaptada 
e do desenvolvimento 
do esporte paralímpico, 
estimulando o espírito de 
solidariedade e respeito 
entre todos os participantes 
e envolvidos, aprimorando o 
senso de responsabilidade, 
companheirismo e cidadania, 
com o estímulo ao desen-
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volvimento da tomada de 
decisões. Com um número 
maior de barcos novos, 
muitos alunos e voluntários, 
que surgiram de todos os 
cantos numa demonstração 
de engajamento total à causa 
social do projeto. Da mesma 
forma, outras parcerias 
vieram como a Fundação 
Assis Chateaubriand, com a 
qual foram realizadas aulas 
de demonstração nas piscinas 
dos centros olímpicos. O 
BRB - Banco de Brasília que 
também de maneira solidária 
se uniu alavancando o projeto 
a partir de suas várias 
campanhas de publicidade. 
O Instituto Americano de 
Desenvolvimento – IADES 
ajudando com a contratação 
de novos professores e a 
construção de equipamentos 
de acessibilidade. A Confiança 
Mudanças e Transporte 
e a Aliança Navegação e 
Logística no fornecimento 
voluntário do transporte de 
todos os barcos doados. O 
Cetefe, Associação de Centro 
de Treinamento de Educação 
Física Especial, firmou 

importante convênio para a 
indicação de novos alunos e o 
apoio em todas as atividades 
com ajuda de fisioterapeu-
tas e orientadores dos seus 
quadros.
 Com tanto apoio a 
Federação incrementou suas 
atividades com o atendimento 
às crianças e adolescentes 
portadoras de câncer e 
hemopatias em parceira 
com a ABRACE - Associação 
Brasileira de Assistência 
às Famílias de Crianças 
Portadoras de Câncer e 
Hemopatias, com a intenção 
de receber as crianças que 
estejam no curso de seus 
tratamentos, fazendo-as 
experimentar as delícias 
da arte de velejar, quando 
participam das manobras e 
procedimentos relativos ao 
ato da navegação e lhes são 
transmitidas as principais ca-
racterísticas da atividade de 
lazer e de esporte da vela.
 Pesquisas revelaram que o 
ato de brincar, tão corrente na 
vida das crianças, representa 
um mecanismo poderoso para 
ajudar a recuperar crianças e 

adolescentes sob os efeitos, 
por exemplo, da quimiote-
rapia. Segundo pesquisa 
realizada em parceria com 
a USP de Ribeirão Preto, 
constatou-se cientificamente 
que as atividades lúdicas, de-
senvolvidas junto a pacientes 
internados e em tratamento 
contra câncer, permitem a 
melhoria da saúde.
 Os frutos gerados por 
tantas atividades só serviram 
para abrir caminhos para 
novas perspectivas e dentre 
estas surge no horizonte da 
vela adaptada o chamado 
de seu parceiro de primeira 
hora, o Comitê Paralímpico 
Brasileiro, para desenvolver, 
ao lado das Forças Armadas, 
o acesso de militares com 
deficiência física à prática da 
navegação adaptada, com o 
objetivo de, além da promoção 
da valorização pessoal, o for-
talecimento da integração 
social e mais importante 
ainda dando total relevância 
aos militares que tanto 
honram o país, incluindo-os 
em programa desportivo 
importância efetividade e 
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abrangência a tão importante 
parceira firmada pelo Comitê.
 Ao fim de anos de 
dedicação voluntário, a 
Federação foi agraciada com 
o Prêmio Brasil+ Inclusão, a 
maior premiação de inclusão 
da pessoa com deficiência 
do Brasil que foi criada 
pela Câmara dos Deputados 
em reconhecimento e 
valorização de pessoas, entes 
federados e entidades que 
se destacam na promoção 
da inclusão da pessoa com 
deficiência. Sua indicação 
partiu do Deputado Osmar 
Serraglio e disputou o prêmio 
nas categorias de educação; 
saúde; esporte; cultura e 
lazer e assistência social. A 
história da Federação e seus 
trabalhos realizados foram 
analisados pelo Conselho 

Deliberativo da Câmara dos 
Deputados, composto por 
membros da Mesa Diretora 
e da Comissão de Defesa 
dos Direitos das Pessoas 
com Deficiência. A FBVA 
foi premiada diante de sua 
atuação baseada fortemente 
nos valores da igualdade de 
tratamento e oportunidade, 
da justiça social, do respeito à 
dignidade da pessoa e do bem 
estar, princípios muito caros 
presentes na Constituição 
Federal e na legislação que 
preserva os direitos da 
pessoa com deficiência.
 A conclusão que se extrai 
do Programa “Vela Para 
Todos” encontra-se nas 
palavras do poeta italiano 
Francesco Petrarca, nas quais 
“NAVEGAR É PRECISO; VIVER 
NÃO É PRECISO”, ou seja, o 

ato da navegação comportar 
mais precisão científica que 
os caminhos tortuosos e 
intrigantes da vida. Portanto, 
a Vela deve ser de todos para 
todos.
 As aulas de Vela Adaptada 
são gratuitas e dirigidas 
a todas as pessoas com 
deficiência que queiram 
experimentar a modalidade. 
Os contatos podem ser feitos 
a partir da secretaria do Cota 
Mil Iate Clube, pelo telefone 
3225-4489.

Mauro Osório
Presidente da Federação 

Brasiliense de Vela Adaptada
Formado em Direito pela UDF

Velejador desde os 4 anos
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INFORMATION Show 
Tema Central: A Gestão 
de Informações e 
Governança Digital 
nas relações Governo 
e Sociedade. Todo 
bibliotecário inscrito no 
CRB1 possui 50% de 
desconto para participar 
do Congresso (DF) e 
assistir a todas as apre-
sentações. Data: 12 de 
Maio de 2016. Local: 
CNTC – Confederação 
dos Trabalhadores do 
Comércio – Brasília - 
DF.

68ª Reunião Anual da 
Sociedade Brasileira 
para o Progresso 
da Ciência (SBPC)
Tema: “Sustentabilida-
de e tecnologias para 
uma integração social”. 
A cada ano a Reunião 
Anual da SBPC é 

realizada em um estado 
brasileiro, sempre em 
universidade pública. 
O evento reúne 
milhares de pessoas - 
cientistas, professores 
e estudantes de 
todos os níveis, pro-
fissionais liberais e 
visitantes. Data: 3 a 
9 de julho de 2016. 
Local: Universidade 
Federal do Sul da Bahia 
(UFSB), Porto Seguro 
(BA).

5º Encontro Brasileiro 
de Bibliometria e 
Cientometria 
O público alvo do 
evento são os pesqui-
sadores, docentes, 
profissionais e alunos 
de pós-graduação 
que trabalham com 
temáticas relacionadas 
à Bibliometria e 
Cientometria. Local: 
Prédio Central 
da Escola de 
Comunicações e 
Artes (ECA), Cidade 
Universitária “Armando 

de Salles Oliveira”, 
Universidade de São 
Paulo (USP), São 
Paulo-SP. Período: 06 a 
08 de julho de 2016.

3º INTEGRAR – 
Congresso Interna-
cional de Arquivos, 
Bibliotecas, Centros 
de Documentação e 
Museus
Um evento multidis-
ciplinar, focado nas 
áreas de Arquivologia, 
Biblioteconomia, 
Ciência da Informação 
e Museologia, que 
pretende colocar a 
discussão de forma 
integrada entre os pro-
fissionais que atuam em 
Arquivos, Bibliotecas, 
Museus, Centros de 
Documentação e 
Centros de Memória. 
Tema: “Preservar para 
as Futuras Gerações”. 
De 19 a 21 de julho de 
2016. 
Local: Universidade 
Presbiteriana 
Mackenzie - Rua da 
Consolação, 930 – São 
Paulo, SP.

VI Seminário em 
Ciência da Informação 
(SECIN)
Data: 3 a 5 de 
agosto de 2016. 
Tema: Fenômenos 
Emergentes na Ciência 
da Informação. Prazo 
para a submissão de 
trabalhos: 31 de maio 
de 2016. Local: UEL, 
Londrina (PR).

XIX Seminário 
Nacional de 
Bibliotecas Universi-
tárias (SNBU)
Tema: A biblioteca uni-
versitária como agente 
da sustentabilidade 
institucional. Data: 15 a 
21 de outubro de 2016. 
Prazo para envio de 
resumos expandidos: 
17 de abril de 2016. 
Local: Tropical Hotel 
Ecoresort, Manaus 
(AM).

Eventos
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 No ano de 2013 foi 
implantado, pela Secretaria 
Municipal de Educação 
de Valparaíso de Goiás, o 
Embaixadores da Leitura 
que tem funcionado como 
um incentivo para alunos 
e professores interessados 
em ampliar o nível de 
conhecimento por meio da 
leitura e com discussões 
semanais sobre livros. Este 
é um trabalho que, além de 
incentivar a leitura busca 
contribuir na formação de 
crianças ao apresentá-las 
uma janela para o desenvolvi-
mento intelectual e moral da 
juventude, através dos livros.
 No encontro anual, antes 
de ser iniciado o ano letivo, 
o Embaixadores da Leitura 
busca auxiliar os gestores 
na implantação de novos 
projetos e foi então que a 
Diretora da Escola Municipal 
Monteiro Lobato (EMML) 
- Sandra Lisboa de Freitas 
juntamente com sua equipe 
pesquisaram e chegaram ao 
consenso de aplicar a Mala 
Viajante ao corpo discente. 

Sandra já havia participado 
de um projeto similar em 
outra escola do município 
à qual foi coordenadora. De 
acordo com ela vários locais 
do país estão utilizando este 
tipo de projeto, mas com 
adaptações de acordo com 
a realidade da escola ou da 
comunidade em questão.
 A Mala Viajante é uma das 
muitas ações que buscam 
fortalecer e qualificar a 
educação no município 
de Valparaíso de Goiás. E 
tornou-se possível devido 
ao Programa Dinheiro 
Direto na Escola (PDDE) do 
Governo Federal, instituído 
pela Resolução Nº 10, de 18 
de abril de 2013 que dispõe 
sobre os critérios de repasse 
e execução do Programa em 
cumprimento ao disposto na 
Lei 11.947, de 16 de junho de 
2009.
 O PDDE foi criado em 1995 
e tem por finalidade prestar 
assistência financeira, em 
caráter suplementar, às 
escolas públicas da educação 
básica das redes estaduais, 

municipais e do Distrito 
Federal e às escolas privadas 
de educação especial 
mantidas por entidades sem 
fins lucrativos, registradas 
no Conselho Nacional de 
Assistência Social (CNAS) 
como beneficentes de 
assistência social, ou outras 
similares de atendimento 
direto e gratuito ao público.
 O município de Valparaíso é 
pequeno em área de extensão, 
mas muito populoso, com 
uma população de aproxima-
damente 167 mil habitantes 

UMA MALA 
Viajante

 Valparaíso de Goiás está incentivando seus alunos a lerem mais.
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(ficando atrás somente dos 
municípios de Águas Lindas 
e Luziânia em número de 
habitantes), segundo dados 
da última Pesquisa Me-
tropolitana de Amostra 
de Domicílios (PMAD) 
realizada pela Companhia 
de Planejamento do Distrito 
Federal (Codeplan) em julho 
de 2013. “A rede educacional 
dispõe, hoje, de 45 escolas 
municipais com 25.500 
alunos matriculados no total, 
números sem a inclusão 
das escolas estaduais e 

particulares. 560 são alunos 
especiais, sendo que quatorze 
estão matriculados na EMML”, 
informou a Secretária de 
Educação – Ana Claúdia Malta 
Paulino.

Desenvolver um projeto 
próprio na escola

 Um dos frutos da 
iniciativa “embaixadores” 
no ano de 2016 é o projeto 
Mala Viajante implantado na 
EMML localizada no bairro 
de Valparaíso II, que tem o 

objetivo de envolver toda a 
comunidade escolar na ação 
de formar novos leitores. 
O projeto foi aplicado, 
desenvolvido e é coordenado 
pela Diretora Sandra Lisboa 
de Freitas que observou a 
carência do hábito de leitura 
por parte das crianças e 
devido a isso buscou um 
projeto que pudesse reverter 
o quadro e que, também, 
incluísse a participação dos 
pais. “Na correria do dia a dia 
o pai acaba não tendo tempo 
de ler para seus filhos”, 
ressaltou a diretora. 
 O projeto inicialmente 
está sendo desenvolvido 
nas turmas de 1º ao 5º 
ano matutino do ensino 
fundamental, a cada semana 
dois alunos de cada sala são 
contemplados com a “Mala 
Viajante” através de sorteio. 
O aluno contemplado tem 
três dias para ler e preparar 
a apresentação do livro 
fazendo o reconto, podendo 
usar fantoches, dedoches, 
cartazes, teatro, ou qualquer 
artifício para recontar a 
história e poderá também 
contar com a ajuda de seus 
familiares, amigos ou colegas 
de classe. “O importante 
é usar a criatividade e a 
imaginação”, ressaltou a 
Coordenadora das turmas 
- Valdirene Aparecida 
Rodrigues.



Samuel 
Kennedy 

10 anos - 5º ano B. 
Ainda não participei da 

mala viajante, mas acho que 
vai ser legal porque eu gosto 

muito de ler. Quero ler os 
gibis e eu vou cuidar bem 
da mala, porque depois 

tem outro colega 
que vai querer ler 

também, né?
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 O projeto Mala Viajante 
teve início em 17 de março 
e a culminância acontecerá 
no dia 29 de novembro de 
2016. Atualmente a Mala 
está em sua terceira viagem 
e seguirá viajando até o final 
do ano letivo de 2016, es-
pecificamente até o dia 29 
de novembro. Na data serão 
selecionados os melhores 
recontos e será realizada 
uma exposição dos diários 
de bordo, onde a comunidade 
poderá ter acesso aos 
trabalhos produzidos pelas 
crianças no decorrer do ano.
 Os principais objetivos 
e metas do projeto são 
criar um momento mágico 
de cumplicidade entre 
pais e filhos, propiciar o 

conhecimento e desenvol-
vimento dos diversos 

gêneros textuais em 
sala de aula, estimular 
a criatividade, 
desenvolver a 
linguagem oral e 

escrita dos alunos 
de modo a ampliar o 

vocabulário e repertório 
linguístico, incentivar a 

reflexão e o posicionamen-
to crítico perante a leitura 
desenvolvendo valores, 
ética e cidadania na escola, 
promover melhor interação 
entre escola e comunidade 
escolar, promover o 
surgimento de novos 

escritores no município, além 
de desenvolver o hábito e o 
prazer diário da leitura.
 Com essa e outras 
atividades que são desenvol-
vidas na escola foi notável o 
interesse e melhora no de-
senvolvimento dos alunos, 
inclusive com redução 
no número de faltas. “As 
crianças têm que sentir 
prazer de estar na escola, pois 
a mentalidade das crianças 
mudou. Então é necessário 
que a escola adapte-se às 
novas necessidades para 
assim conseguir acompanhar 
o desenvolvimento da 
criança”, alegou Ana Claúdia 
Malta Paulino. Ressaltando 
também que no Monteiro 
Lobato isso tem tornado-se 
uma realidade graças, prin-
cipalmente, ao trabalho 
que vem sendo realizado 
em equipe e, ainda mais 
importante, em comunidade, 
pois é inegável que hoje em 
dia os alunos num geral já 
possuem aparelhos de celular, 
já tem Whatsapp, ou seja: eles 
estão bem antenados. “Se a 
escola não se adaptar e não 
se tornar em um ambiente 
prazeroso, nós vamos ter 
uma evasão gigantesca e 
não vamos alcançar aquele 
aluno, para que consequen-
temente alcance sua família”, 
afirmou a Secretária. O ponto 
principal que essa adaptação 



Ana Clara – 7 anos – 3º 
ano A. (Livro - A borboleta e a 

minhoca). Assisti tudo três vezes. Queria 
participar de novo do projeto. A mala é bem 
legal. Eu queria participar de novo, mas 

com uma história diferente.

Pedro 
Henrique 

 10 anos – 5º 
ano B. (Livro  

Vizinho, vizinha). 
Meus pais me 
ajudaram a 

ler e foi muito 
divertido. Li 

o livro três vezes 
enquanto estava 

com a mala e depois 
eu peguei de novo 

na escola e li a 
quarta.

Lyzy Rayla (redação e fotos)
Assessora de Comunicação do CRB-1

Graduada em Comunicação Social
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busca é gerar uma produção 
ainda maior na vida desses 
alunos, enquanto cidadão e 
enquanto pessoa, pois esse é 
o papel da escola. 
 A Mala Viajante tem 
causado alvoroço entre os 
jovens estudantes, ao ponto 
de todo o tempo buscarem 
saber que dia será a sua vez de 
participar e apresentar-se em 
sala de aula. Mais uma prova 
que todo trabalho quando 
feito com profissionalismo, 
dedicação e, uma pitada, de 
carinho os resultados são 
muito positivos. 
 Os livros literários são 
trocados a cada aluno que 
recebe a mala. Em cada 
viagem um novo título é 
inserido, podendo também 
ser revezado entre as turmas. 
Atualmente a escola, que ainda 
não possui uma biblioteca, 
dispõe de 180 títulos para 
atender à demanda do 
projeto. Contudo, conforme 
informado pela diretora, eles 
têm a pretensão de aumentar 
para 1500 exemplares nos 
próximos anos, pois assim 
poderiam expandir o projeto 
até o nono ano. Apesar de 
não possuir biblioteca a 
escola organiza-se de 
maneira a conseguir 
realizar empréstimo 
de livros aos estudantes 
da escola.
 A EMML conta com a 

colaboração da comunidade 
recebendo doações de livros 
de literatura, revistas e gibis 
que estejam em bom estado 
de uso. As doações podem 
ser feitas na secretaria da 
escola no endereço: quadra 
26 - área especial, de segunda 
à sexta – período matutino e 
vespertino. Mais informações 
pelo telefone (61) 3627-6959.
 No total, dezesseis alunos 
já participaram dessa viagem 
e o objetivo é que aproxima-
damente 250 crianças, ou 
mais, façam o mesmo antes 
do final do ano letivo. 
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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-deter-
minadas), 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.

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.

Descomplica | Língua Portuguesa

Haja vista ou haja visto?
Haja vista é uma expressão invariável, por não se flexionar em gênero 
e número, que gera muita polêmica em torno da forma correta de sua 
escrita. A norma padrão da língua determina o uso “haja vista” quando 
indicar que se deve ter em consideração algo que será mencionado, 
sendo sinônima de: tendo em conta, tendo em vista, a julgar por, 
considerando-se, basta ver e tendo por exemplo.
É possível, contudo, encontrarmos na língua portuguesa a estrutura 
haja visto, sendo que esta não constitui uma expressão mas sim uma 
conjugação perifrástica, ou seja, um tempo composto por um verbo 
auxiliar e um verbo principal. A utilização da estrutura haja visto em 
português, sendo a junção do verbo auxiliar haver na 1ª ou na 3ª 
pessoa do singular do presente do subjuntivo (haja) com o particípio 
do verbo principal ver (visto). Esta estrutura verbal é pouco utilizada, 
sendo mais utilizado pelos falantes o verbo auxiliar ter (tenha).

Haja visto é uma expressão que 
significa “tenha visto”.  Haja visto é 
formado pela primeira ou terceira 
pessoa do singular do presente do 
subjuntivo do verbo “haver” (“haja”) 
e pelo particípio do verbo “ver” 
(“visto”).

Veja alguns exemplos:
A crise atual preocupa, haja vista o 
que ocorreu na crise anterior.

Espero que o segurança haja visto 
o homem roubando dentro da loja.
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CRB-1 firma parceria com Thomson Reuters para 
publicar CRB-1 em Revista em versão digital

 Seja por prazer, por estudo 
ou para se informar, a leitura 
é, sem dúvida, uma das 
atividades mais importantes 
da humanidade. A fim de 
oferecer uma experiência 
ainda mais satisfatória para 
os associados da CRB-1 em 
Revista, o Conselho Regional 
de Biblioteconomia da 1a 
Região firmou uma parceria 
com a Thomson Reuters para 
disponibilizar as publicações 
em versão digital e com novas 
e interessantes funcionali-
dades. A versão eletrônica 
da publicação já estará 
disponível a partir da 5ª 
edição da CRB-1 em Revista 
e será editada por dois anos.
 Dessa forma, o leitor 
terá acesso às edições de 
CRB-1 em Revista em 
qualquer momento e lugar, 
por meio da plataforma 
eReader ProViewTM da 
Thomson Reuters, provedor 
líder mundial de soluções e 
informações inteligentes para 
empresas e profissionais, 
responsável pelo trabalho de 
digitalização da publicação. 
Com acesso por meio de 
desktops, laptops ou tablets, 

os apreciadores da revista 
poderão ler o conteúdo, fazer 
anotações, que podem ser 
consultadas posteriormen-
te, marcar páginas, destacar 
textos e realizar pesquisas 
inteligentes. Tudo isso com 
ou sem acesso à Internet, sem 
demora.
 “É uma grande satisfação 
para Thomson Reuters 
publicar a CRB-1 em 
Revista em versão digital. 
Trabalhamos de maneira 
muito próxima aos profis-
sionais de Biblioteconomia 
para entender como podemos 
ajudá-los a desempenhar 
melhor seu trabalho. Vemos 
uma necessidade crescente 
de mobilidade e agilidade 
no momento de acessar 
informação, tanto para uso 
profissional como pessoal”, 
declara Bruno Groba, Gerente 
de Vendas de ProView da 
Thomson Reuters no Brasil. 
“Esperamos que a versão 
digital da CRB-1 em Revista 
traga grandes vantagens 
aos leitores e que estes 
profissionais desfrutem 
a nova experiência com a 
publicação”, completa Bruno.

Para usufruir de todos esses 
benefícios, basta seguir os 
seguintes passos:

Acesse o link:
w w w.liv rar iar t .com .br/
proview;
Digite seu nome, e-mail e o 
CÓDIGO DE ACESSO (o código 
deve ser solicitado por email: 
ascom@crb1.org.br);
Você receberá no e-mail 
informado a validação do 
código de acesso;
Se você já é usuário ProViewTM, 
seu livro aparecerá em sua 
biblioteca. Caso ainda não 
seja, siga os passos do e-mail 
que recebeu para criar seu 
usuário OnePass, um sistema 
de login que permite o acesso 
a vários sites da Thomson 
Reuters com um único nome 
de usuário e senha;
Faça seu cadastro no OnePass 
e, em seu primeiro acesso ao 
ProViewTM, digite a chave que 
recebeu por e-mail;
Baixe o aplicativo do 
ProViewTM no site: www.
rt.com.br/proview?act=pri-
meirospassos

Equipe Thomson Reuters
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  Da parte dos bibliotecá-
rios, não houve manifestação 
alguma quanto ao Projeto de 
Lei 2831/2015, de autoria do 
deputado federal Veneziano 
Vital do Rêgo. Isso não 
deixa de ser curioso. É que a 
matéria nos toca diretamente. 
Caso aprovada, ela torna 
obrigatória a instalação 
de biblioteca nos projetos 
de conjuntos habitacionais 
financiados pelo governo 
federal. Em outras palavras, 
a proposição determina a 
construção de bibliotecas 
para pobres.
 Não me parece ter havido 
insensibilidade de nossa 
parte quanto ao projeto. 
Creio que o silêncio, pelo 
menos dessa vez, tenha sido 
motivado pela desinforma-
ção, o que não deixa de soar 
burlesco a profissionais que 
se dedicam a coletar, tratar 
e disseminar fontes. Farei 
meu mea culpa: soube da 
existência dessa proposição 
de forma inusitada; ao 
transitar, despreocupa-
do, por um dos corredores 

verdes da Câmara, escutei 
alguém pronunciar a palavra 
“biblioteca”. Reduzi a marcha, 
ingressei no Plenário 8 e 
acompanhei, atenciosamente, 
a discussão dos membros da 
Comissão de Educação. Saí de 
lá com um sorriso estampado 
no rosto. Afinal de contas, 
não é todo dia que um político 
admite que a pobreza se 
combate com informação. 
Veneziano afirma que a 
biblioteca, no exercício de 
sua missão, eleva o cidadão 
à condição de homem 
próspero e livre. Biblioteca 
combina com prosperidade 
e liberdade? Foi a primeira 
vez que me deparei com 
um parlamentar brasileiro 
associando biblioteca à 
riqueza. Quando incitada 
a falar a respeito de nosso 
espaço de trabalho, a 
elite brasileira costuma 
enaltecer sua incumbência 
custodiadora, repetindo, 
como um papagaio, os 
arquétipos da antiga 
Alexandria ou do Medievo 
cristão. Portanto, não deixa 

de ser instigante presenciar 
um deputado admitindo 
que nossa matéria-prima, a 
informação, além de gerar 
riqueza intelectual, produz 
renda e, por conseguinte, 
mobilidade social.
Quanto a associar a figura 
da biblioteca à liberdade, me 
soou clichê, pelo menos no 
primeiro momento. É que 
me veio à mente a fachada 
da sala de leitura da escola 
em que frequentei quando 
criança, decorada com a 
traumática frase: “Quem lê 
viaja”. Se pela manhã visitava 
castelos, explorava florestas 
encantadas e batia papo com 
magos e príncipes, o encanto 
literário era quebrado logo 
no início da tarde com uma 
vasilha cheia de cocadas a 
ser vendida, garantidora 
do pão nosso de cada dia. 
Admitamos: embora a leitura 
seja “uma droga que confere 
um adormecimento agradável 
aos contornos da crueldade da 
vida”, como afirmou o escritor 
húngaro, Imre Kertész, sua 
eficácia psicotrópica tende 

Arenas | Coluna de Cristian Santos 

A Biblioteca dos Pobres
Política, Liberdade e Desenvolvimento no Brasil 
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a ser desmascarada frente 
à condição humana. Talvez 
a redenção da biblioteca 
seja encará-la como espaço 
fomentador de uma liberdade 
mais duradoura, que não se 
confunde como mera válvula 
de escape frente aos nossos 
tormentos diários. 
Suspeito que o deputado 
Veneziano seja leitor de 
Kafka. Ao condicionar a 
liberdade humana ao direito 
de se manter informado, ele 
me fez lembrar o escritor 
tcheco: “Deveríamos apenas 
ler livros que nos mordem 
e nos picam. Se a obra que 
lemos não nos desperta com 
um golpe de punho sobre o 
crânio, qual é a vantagem de 
ler?”. O que caracteriza um 
leitor não é a intensidade da 
sua dor ou deleite, mas no 
seu entusiasmo em sair de si 
mesmo, em confrontar-se com 
o outro, num misto de gozo e 
pavor frente ao desconhecido. 
Embora seja impossível 
prever o impacto de um livro, 
espera-se que ele nos afete, 
incondicionalmente, fazendo 
com que o lúdico, o fantástico, 
o delirante se configure, em 
algum momento de nossa 
história, em prática coletiva. 
Desse modo, a liberdade se 
encarna no cenário social. 
Para os gregos antigos, ser 
livre (eleutheria) envolvia 
a capacidade de alguém se 
movimentar, tanto física 

quanto socialmente. Nesse 
sentido, um escravo era 
duplamente infortunado, 
tanto por ter a sua liberdade 
de ir e vir reduzida, quanto 
pela impossibilidade de 
participar das decisões 
envolvendo a cidade. 
Não se concebe liberdade fora 
da esfera pública. É a partir 
da percepção do outro que 
o corpo e seus desejos são 
balizados. Nesse sentido, a 
construção de bibliotecas 
em condomínios para 
moradores de baixa renda me 
soa genial. Inserido naquele 
microcosmo, será possível 
estabelecer estratégias 
destinadas a fomentar 
práticas de liberdade entre 
seus moradores. Como? 
Primeiro, criando produtos 
e serviços destinados a 
fomentar a visibilização de 
marcas identitárias compar-
tilhadas e ignoradas, sejam 
em relação à classe social, cor, 
etnia, religião e orientação 
sexual. Segundo, ressaltar, 
ainda que de forma diluída, 
as demandas das minorias 
diluídas dentro de minorias. 
Independentemente do que 
viermos a produzir para a 
comunidade – atos de escolha, 
com alto nível de arbitra-
riedade, como tudo o que se 
instaura no plano cultural –, 
devemos nos ater ao fato de 
que toda política de desen-
volvimento social implica, ne-

cessariamente, na “ampliação 
das escolhas das pessoas para 
que elas tenham capacidades 
e oportunidades para serem 
aquilo que desejam ser”, 
como reza a ONU. Em outros 
termos, progresso rima com 
liberdade e liberdade implica 
em chafurdar as mãos na 
política. 
A neutralidade nunca 
andou de mãos dadas com 
a liberdade. Embora muita 
gente confunda fazer política 
com militância partidária 
e, pior, com práticas de 
corrupção, tenho observado, 
com alegria, um interesse da 
parte de alguns bibliotecá-
rios brasileiros em discutir 
a Biblioteconomia à luz 
das questões sociais. Antes 
tarde do que nunca! Afinal 
de contas, gerir bibliotecas 
ignorando a natureza política 
de cada decisão tomada me 
parece uma atitude desonesta 
ou, no mínimo, ingênua. Não 
servimos a anjos e arcanjos, 
mas a humanos caracteriza-
dos, fundamentalmente, por 
suas diferenças. Exercemos 
atividades políticas ao 
incorporar títulos no acervo, 
ao desbastar tantos outros, 
ao adotar uma linguagem 
documentária e ao firmar 
práticas de atendimento 
no balcão de referência. 
Portanto, não se trata de uma 
questão de escolha ser ou 
não ser político. Todo mundo 
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dá pinta, mesmo quando de 
bico fechado. É que o silêncio 
nos trai, hermanitos. Dia 
desses, pediram prudência 
a determinado grupo de bi-
bliotecários nas redes sociais 
que defendiam o Estado 
Democrático de Direito. 
Esqueceram de avisar aos 
acusadores que prudência 
não se confunde com medo, 
letargia e, muito menos, 
covardia. Prudentia, palavra 
latina, pode ser traduzida 
como “sagacidade”. Não por 
acaso, é o nome atribuído a 
Craytus, o deus romano da 
guerra. 
Afirmo, tranquilamente, 
e sem medo de errar, que 
um bibliotecário prudente 
é aquele que, a partir do 
esquadrinhamento de um 
determinado quadro social, 
toma, corajosamente, partido 
-- na guerra, sempre há 
dois lados --, convencido de 
que sua leitura de mundo 
é a mais adequada, a mais 
justa ou, no mínimo, a mais 
plausível. Isso não implica 
negar valor ao discurso do 
outro, mas em tomar para 
si certo protagonismo de 
uma história coletiva que 
vai se desenhando, certo de 
que o seu silêncio, embora 
pessoalmente vantajoso 
em certos aspectos, pode 
produzir dores agudas para 
determinados grupos sociais.
Torço para que o projeto de 

lei do deputado Veneziano 
seja aprovado, mas adoraria 
mesmo é que essa proposição, 
juntamente com tantas 
outras que tramitam nas 
duas Casas Legislativas 
federais, nos estimulem a 
discutir, seriamente, o papel 
social das bibliotecas. Parece 
muito razoável que frente a 
tantas soluções propostas 
para o Brasil enfrentar a 
crise no qual se encontra, é 
necessário que o bibliotecário 
passe a encarar a biblioteca 
não apenas como vítima, mas 
como algoz. O que faz nossa 
profissão ser particularmen-
te interessante é procurar 
atender as pautas coletivas, 
sem ignorar as nuances dos 
sujeitos envolvidos. Projeto 
utópico? Certamente, como 
bem afirmou Christian Jacob. 
Mas não confunda utopia 
com desesperança ou teoria 
inaplicada. Trata-se, na 
verdade, de uma estratégia 
mobilizadora. Sonhamos e 
lutamos em prol de um povo 
que, embora, segundo o 
Retratos da Leitura no Brasil 
(2001), afirma acreditar 
que a leitura ajuda a vencer 
na vida (65%), desconhece 
alguém que tenha alcançado 
mobilidade social por meio 
dessa prática (55%). O projeto 
social, fundamentalmente 
utópico, tem por pretensão 
reduzir as desigualdades 
sociais a partir da ênfase nas 

diferenças que caracterizam 
as pessoas, marcadas por 
múltiplas identidades, 
impassíveis frente aos nossos 
sistemas taxonômicos. Acabo 
de me recordar do “filósofo” 
Riobaldo, protagonista de 
Grande Sertão: Veredas: 
“O Senhor... Mire veja: o 
mais importante e bonito 
do mundo, é isto: que as 
pessoas não estão sempre 
iguais, ainda não foram 
terminadas, mas que elas vão 
sempre mudando. Afinam ou 
desafinam. Verdade maior. É 
o que a vida me ensinou” Que 
todas as bibliotecas, inclusive 
as dos condomínios, tenham 
grandes espaços vazios e 
tantos outros desordenados. 

Amém.

Dr. Cristian Santos
Bibliotecário da Câmara dos 

Deputados 
CRB1-1812
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O Pequeno 
Príncipe foi 
o primeiro 
livro que li, 
estava então 
com nove 
anos de idade 
e foi minha 

iniciação no mundo da leitura. 
Ficando este clássico marcado 
par sempre e minha vida, na 
verdade perdi as contas de 
quantas vezes o li e reli.
  Antoine de Saint-Exupéry 
traduz da forma mais poética 
e simples a difícil arte de 
entendermos a razão que 
move a cada um de nós – o 
AMOR!

  O amor tão essencial, tão 
necessário e tão complexo 
para o entendimento das 
pessoas “grandes” acaba 
criando, involuntariamente, 
obstáculos intransponíveis. 
Muitas vezes por bloqueios 
demasiado intensos que 
os adultos carregam e 
acabam gerando, além de 
pessoas “grandes”, pessoas 
insensíveis, incapazes de 
entender que o essencial é 
invisível aos olhos e que para 
criar os desejados laços de 
afeto, de ser amado é preciso 
saber cativar. Eis o grande 
mistério da mensagem 

O primeiro livro a gente nunca esquece

Antoine de Saint-Exupéry foi um escritor, ilustrador e piloto francês, 
terceiro filho do conde Jean Saint-Exupéry e da condessa Marie Foscolombe. 
Suas obras são caracterizadas por alguns elementos como a aviação e a 
guerra. Entre suas obras destaca-se Le Petit Prince (O Pequeno Príncipe) - 
de 1943, livro de grande sucesso de Saint-Exupéry. Antoine nasceu no dia 
29 de junho de 1900 e morreu no dia 31 de julho de 1944, o local de sua 
morte é incerto, mas acreditam ter sido próximo à costa francesa da cidade 
de Marseille no Mar Mediterrâneo. Nilia Amorim

Leitora desde a infância

principal: cativar necessita 
de ritos!
  Os ritos nos ensinam que, 
o outro e eu, somos únicos 
no mundo inteiro não por 
sermos melhores, mas sim 
por termos tido tempo 
para conhecer bem a quem 
cativamos e assim saber que 
temos necessidade um do 
outro.

“Tu te tornas eternamente 
responsável por aquilo que 
cativas...”.




