
A Universidade Estadual Paulista (UNESP) está organizando uma
exposição itinerante sobre o bibliófilo e bibliotecário Rubens Borba de
Moraes, intitulada “Rubens Borba de Moraes: um protagonista
invisível”, com lançamento previsto para março de 2023.

O objetivo é apresentar a trajetória do bibliotecário modernista Rubens
Borba de Moraes (1899-1986), personalidade de destaque na história da
Biblioteconomia brasileira no Festival Centenários, organziado pela
Universidade. 

O Conselho Regional de Biblioteconomia da 1ª Região (CRB-1) enviará
uma versão da Medalha Rubens Borba de Moraes que fará parte da
Exposição, valorizando assim, a trajetória deste importante bibliotecário. 

UNESP ORGANIZA EXPOSIÇÃO
INTITULADA “RUBENS BORBA DE

MORAES: UM PROTAGONISTA
INVISÍVEL
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https://crb1.org.br/site/2023/01/unesp-organiza-exposicao-intitulada-rubens-borba-de-moraes-um-protagonista-invisivel/
https://www.instagram.com/p/CnK_HDDNORn/
https://www.instagram.com/p/CoDQamaOc8S/
https://crb1.org.br/site/wp-content/uploads/2023/02/calendario_plenarias_2023.jpg
https://www.instagram.com/p/Cn7AsMlOp03/
https://www.instagram.com/p/Cn_rRWZr3iI/


Prezada(o) Bibliotecária(o),

Informamos que desde o dia 02 de janeiro, o boleto da
anuidade de 2023 está disponível exclusivamente online.
Para emiti-lo, clique no banner ao lado e sigas as
instruções. 

O valor da anuidade é de R$483,83, podendo ser pago de
modo integral com desconto (de 5 a 15%) ou parcelado
em 5 vezes, em conformidade com a Resolução CFB nº
251/2022.

Valorize a classe profissional, mantenha-se em dia com
seu Conselho.

Para mais informações, entre em contato com o CRB-1:
crb1@crb1.org.br / secretaria@crb1.org.br / 61 99216-
5653 / 61 98450-4291 (WhatsApp).

CRB-1 RESPONDE! -  É OBRIGATÓRIA A ATUALIZAÇÃO
DE MEUS DADOS PESSOAIS E PROFISSIONAIS NO

CRB-1?

O Código de Ética e Deontologia do Bibliotecário Brasileiro (Resolução
CFB nº 207/2018), estabelece que é dever de Bbibliotecárias e
Bibliotecários manterem seu cadastro atualização junto ao CRB de sua
jurisdição e informar sempre quando o registrado assumir ou deixar cargo
ou função. 

Os  profissionais podem exercer a profissão em outra jurisdição por até 90
dias. Caso precise atuar em outra jurisdição por mais tempo (acima de 90
dias), será necessário solicitar, no seu CRB de origem, a transferência de
registro para a jurisdição na qual irá atuar. Consulte o site do CFB para
saber mais sobre as jurisdições que compõe o Sistema CFB/CRBs.

Informamos, ainda, que de acordo com a Resolução do CFB, deixar de
informar o local de trabalho, não atualizar as informações cadastrais
(pessoais e profissionais), bem como exercer a profissão fora de sua
jurisdição por mais de 90 dias é enquadrada como infração ético-
disciplinar.

Para mais informações, entre em contato conosco:
e-mail crb1@crb1.org.br / secretaria@crb1.org.br /
Telefone: 61 99216-5653 / 61 98450-4291 (WhatsApp) 

ANUIDADE 2023

clique no banner
para saber mais
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clique no banner
para saber mais

https://www.instagram.com/p/CoMyKqvOZeH/
https://crb1.org.br/site/2022/12/anuidade-2023/
http://repositorio.cfb.org.br/bitstream/123456789/1389/1/Resolu%c3%a7%c3%a3o%20251%20Anuidades%202023.pdf


O CRB-1 publica portaria constituindo comissões
para escolha de pessoas homenageadas em sua
jurisdição (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso e
Mato Grosso do Sul) com a medalha Rubens Borba
de Moraes em 2023. As comissões serão presididas
pelos Conselheiros deste CRB-1, com a participação
de Bibliotecárias(os) de diversas áreas de atuação.

As Comissões terão até o dia 28 de fevereiro de
2023 para realizar a indicação do nome da(o)
profissional a ser agraciado com a Medalha.
Clique no banner, ao lado, e conheça os integrantes
das comissões nomeada pela Portaria nº 01/2023.

Acesse o site da Medalha Rubens Borba de Moraes,
CLIQUE AQUI!

 VOCÊ CONHECE A CAMPANHA
#SOUBIBLIOTECAESCOLAR?

Por iniciativa do Sistema CFB/CRBs, foi lançada a Campanha
#SouBibliotecaEscolar, durante a 26ª Bienal Internacional do
Livro de São Paulo, em de julho de 2022.

Seu mote principal é divulgar e sensibilizar as autoridades
públicas e a sociedade civil pelo cumprimento da Lei nº
12.244/2010 - Lei de Universalização das Bibliotecas
Escolares.

Em 2023, o Conselho Regional de Biblioteconomia da 1ª
Região (CRB-1) lançará a Campanha em parceria com a
sociedade civil.

Acompanhe nossas redes para saber mais sobre a Campanha!
Utilize a hashtag #SouBibliotecaEscolar e participe conosco!

COMISSÕES DEFINIRÃO PESSOAS
HOMENAGEADAS COM A MEDALHA RUBENS

BORBA DE MORAES EM 2023

clique no banner
para saber mais
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clique no banner
para saber mais

Conselho Regional de Biblioteconomia da 1ª Região (CRB-1)

https://www.instagram.com/p/CnUdb-It9KN/
https://crb1.org.br/site/2023/01/comissoes-definirao-pessoas-homenageadas-com-a-medalha-rubens-borba-de-moraes-em-2023/
https://crb1.org.br/mrb/
https://www.instagram.com/explore/tags/soubibliotecaescolar/
https://www.instagram.com/explore/tags/soubibliotecaescolar/
https://www.instagram.com/explore/tags/soubibliotecaescolar/


12 plenárias realizadas;
228 processos analisados;
11 registros provisórios expedidos;
78 registros definitivos expedidos;
34 licenças temporárias concedidas;
50 cancelamentos de registros;
23 profissionais licenciados ou cancelados reintegrados
ao CRB-1;
13 profissionais transferidos do CRB-1 para outras
jurisdições;
15 profissionais transferidos de outras jurisdições para
o CRB-1;
180 declarações emitidas;
aproximadamente 2450 atendimentos realizados (e-
mail, e outros canais de Comunicação).

O CRB-1 divulga as ações e dados administrativos
realizados no ano de 2022:

Acesse o nosso site para saber mais e conhecer as ações
desenvolvidas ou nos envie e-mail para crb1@crb1.org.br

CRB-1 INFORMA

O Conselho Regional de Bibllioteconomia da 1ª Região (CRB-1) recebeu
a denúncia de que o Edital nº 002/2022 referente ao Concurso Público da
Prefeitura do Município de Rio Verde-GO contava com a descrição, em
um dos cargos relacionados no certame, com atribuições atinente a
atuação de Bibliotecários, infringindo o que preconiza a Lei nº 4084/1962.

Tão logo foi identificado a inconsistência, a Fiscalização do CRB-1 foi
acionada e emitiu ofício direcionado à organizadora do concurso para que
pudesse retificar o Edital, bem como seus anexos.

A prefeitura, após receber o ofício do CRB-1, tem 15 dias para respondê-
lo, informando as providências relativas ao atendimento desta solicitação.

Aproveitamos e convidamos todas e todos a contribuírem com a
Fiscalização do CRB-1. Envie e-mail para fiscalizacao@crb1.org.br. Seu
nome e seus dados serão mantidos em sigilo.

Mais informações, clique no banner ou acesse: crb1.org.br

CRB-1 EM NÚMEROS -  AÇÕES E DADOS ADMINISTRATIVOS
REALIZADOS NO ANO DE 2022
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Clique no banner
para saber mais

https://crb1.org.br/site/fiscalizacao/
https://www.instagram.com/p/CnwcOtqL8fX/
http://crb1.org.br/
http://crb1.org.br/


PLENÁRIA - O Conselho Regional de Biblioteconomia da 1ª Região
(CRB-1) realizou a sua 641ª Reunião Plenária Ordinária, em formato
online, no dia 17 de janeiro de 2023, das 20h às 21h30min (horário
de Brasília).

Na oportunidade, foram discutidos assuntos da Presidência e das
Diretorias Administrativa, Financeira e Técnica, bem como relato das
ações das Comissões Permanentes e Temporárias e a análise e relato
dos processos incluídos em pauta.

As reuniões plenárias ocorrem mensalmente e em formato online
para permitir que a Gestão possa definir estratégias de ação e
encaminhamentos, visando a continuidade dos trabalhos deste
Conselho e em prol das Bibliotecárias e Bibliotecários registrados e,
também, aos futuros profissionais da área.

CRB-1 EM NÚMEROS - AÇÕES DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO NO ANO DE 2022
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48 Denúncias recebidas;
362 Ofícios enviados;
09 Bibliotecários contratados por fiscalização;
8.658 Atos normativos pesquisados;
288 Atos normativos relativos à jurisdição encontrados;
31 Processos julgados;
47 Reuniões virtuais realizadas;
27 visitas presenciais realizadas¹;
61 Municípios contatados².

A Comissão de Fiscalização informa as ações realizadas em
2022. No total foram:

¹no mês de setembro, quando foram retomadas as visitas presenciais.
²Dos 61 municípios contatatos: 30 foram do Estado de Mato Grosso, 20 do
Estado de Goiás e 11 do Estado de Mato Grosso do Sul.

Entre em contato conosco pelo e-mail fiscalizacao@crb1.org.br

Raphael da Silva Cavalcante
Presidente do CRB-1/19ª Gestão

FALA, CRB-1!

Baixe o relatório
completo aqui!

Saudações, pessoal!

Sou Raphael Cavalcante, atual Presidente do CRB-1. Esperamos que vocês tenham gostado desta
nova proposta de comunicação com o público, pois a opinião de vocês é muito importante para
melhorarmos a nossa interação.

Participem enviando vídeos sobre a atuação profissional, o local de trabalho, além de dicas de
leitura, filmes, lugares interessantes. Também nos ajudem com as ações de fiscalização, seja
fazendo denúncias,  seja nos informando sobre oportunidades de emprego e capacitação para
colegas da área.

Entrem em contato conosco pelo endereço eletrônico ascom@crb1.org.br e deixem o seu recado.
A participação dos nossos registrados e registradas é muito importante para fazermos uma gestão
cada vez mais atuante.

https://crb1.org.br/site/wp-content/uploads/2023/02/relatorio_das_atividades_de_fiscalizacao_anual_2022.pdf


Presidente: Raphael da Silva Cavalcante (CRB-1/2435);

Vice-Presidente: Alessandra Rodrigues da Silva (CRB-1/2766);

Diretor Administrativo: Jefferson Higino Dantas (CRB-1/1830);

Diretora Financeira: Stella Maria Vaz (CRB-1/2229);

Diretora Técnica: Morgana Bruno Henrique Guimarães (CRB-1/2837);

Conselheira: Fabiana Souza de Andrade (CRB-1/2119);

Conselheira: Laysse Noleto Balbino Teixeira (CRB1/2727);

Conselheira: Juliana Costa Bernardes (CRB1/2803);

Conselheira: Francelle Natally da Silva Cavalcante (CRB1/2788);

Conselheira: Denise Mendes Falcão (CRB1/2051);

Conselheiro: Johnathan Pereira Alves Diniz (CRB-1/2376).

Endereço: SCLN 407 bloco D Nº 30, Asa Norte
Brasília / DF – CEP: 70.855-540

Horário de funcionamento da sede: Segunda à Sexta, de 10h às 16h
Contato: (61) 3274-0345/ (61) 98450-4291
e-mail: ascom@crb1.org.br/crb1@crb1.org.br

O CRB-1 foi criado através da Resolução nº 4 de 12 de julho de
1966, reformulada pela Resolução nº 151 do Conselho Federal de
Biblioteconomia – CFB.
Com sede no Distrito Federal e jurisdição nos estados de Goiás,
Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, possui personalidade jurídica de
direito público, autonomia financeira, administrativa e patrimonial.
Tem por finalidade orientar, aperfeiçoar, disciplinar e fiscalizar o
exercício da profissão de bibliotecário.

Edição e Projeto: Johnathan Pereira Alves Diniz (CRB-1/2376)

Entre em Contato com o CRB-1

UM RESUMO SOBRE NÓS

TRANSPARÊNCIA
 

Mantemos um espaço com as informações sobre seus atos de gestão,
buscando contribuir com o controle social e cidadania por meio do
cumprimento da legislação de Transparência e Acesso a Informação.

FISCALIZAÇÃO

INFORMAÇÃO

COMISSÕES DO CRB-1

Uma das atribuições dos CRBs será fiscalizar o exercício da
profissão, impedindo e punindo as infrações à legislação vigente,
bem como enviar às autoridades competentes, relatórios
documentados sobre fatos que apurarem e cuja solução não seja de
sua alçada.

Fornecemos informações do seu interesse, como Atos Normativos,
Listagem dos Profissionais Ativos, bem como Relatórios Contábeis de
todos os exercícios.

As Comissões garantem o pleno funcionamento das atividades do
CRB-1, sendo constituídas pelas comissões de Fiscalização; de
Divulgação e Valorização Profissional, de Tomada de Contas, de Ética
Profissional e de Licitação. Conheça os membros das comissões
clicando aqui.
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Site: crb1.org.br
Redes sociais:
 facebook.com/crb1regiao
 @crb1oficial
@1_crb
Conselho Regional de Biblioteconomia | 1ª Região - CRB-1
(DF, GO, MT e MS)

Equipe CRB-1/19ª Gestão (2021/2023)

Funcionários do CRB-1
SECRETÁRIO ADMINISTRATIVO - João Goularth Ribeiro (crb1@crb1.org.br)
BIBLIOTECÁRIA FISCAL - Nádia Ferreira Montenegro Silva, CRB-1/1725 (fiscalizacao@crb1.org.br)
BIBLIOTECÁRIO FISCAL - Leonardo Rodrigues Carvalho, CRB-1/3420 (fiscalizacao@crb1.org.br)
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - Romilda Almeida de Sousa (secretaria@crb1.org.br)
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO - (ascom@crb1.org.br)
ASSESSORIA JURÍDICA - Edivam Barbosa Dias Júnior, OAB/DF nº 49.813 (juridico@crb1.org.br)

 

https://crb1.org.br/site/conheca-o-crb1/comissoes/
https://crb1.org.br/site/
https://web.facebook.com/crb1regiao
https://www.instagram.com/crb1oficial/
https://twitter.com/1_crb
https://www.youtube.com/@conselhoregionaldebibliote992
mailto:fiscalizacao@crb1.org.br
mailto:fiscalizacao@crb1.org.br
mailto:secretaria@crb1.org.br
mailto:juridico@crb1.org.br

