
O Conselho Regional de Biblioteconomia da 1ª Região (CRB-1), juntamente com o

apoio do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (Ibict), da

Associação de Bibliotecários e Profissionais da Ciência da Informação do Distrito

Federal (ABDF) e da Biblioteca Central da Universidade de Brasília (UnB), bem como

a participação do Conselho Federal de Biblioteconomia (CFB), de outras jurisdições

do Sistema CFB/CRBs . e demais instituições parceiras, organizam o Mês da

Bibliotecária e do Bibliotecário 2023.

Com a temática “Políticas públicas fortes, bibliotecas extraordinárias”, o Presidente do

CRB-1, o Bibliotecário Raphael Cavalcante ressalta “sobre a necessidade de se

debater a efetividade de políticas públicas eficazes para as bibliotecas brasileiras, já

que o momento é de mudança no governo federal e, portanto, propício para se

discutir o tema e buscar soluções”.

A edição de 2023 vai tratar de uma série de eventos, organizados por diversos

organismos públicos e privados ligados à Biblioteconomia e à Ciência da Informação.

Além de palestras, os participantes do encontro podem oferecer oficinas e outras

formas de capacitação para bibliotecários e profissionais de campos de atuação

correlatos e, também, eventos culturais voltados para a comunidade.

A programação completa está no hotsite, disponível no site do CRB-1.

Conselho Regional de Biblioteconomia da 1ª Região (CRB-1), com informações do Ibict.

CRB-1 ORGANIZA EVENTO EM
COMEMORAÇÃO AO MÊS DA BIBLIOTECÁRIA

E DO BIBLIOTECÁRIO 2023
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https://bce.unb.br/biblio2023/
https://crb1.org.br/site/2022/12/anuidade-2023/
https://crb1.org.br/site/2023/03/oportunidade-instituto-federal-de-mato-grosso-abre-concurso-publico-para-o-cargo-de-bibliotecario/
https://crb1.org.br/site/2023/03/audiencia-publica-vai-discutir-regras-do-marco-civil-da-internet/
https://crb1.org.br/site/2023/03/oportunidade-prefeitura-do-municipio-de-goiatuba-go-realiza-concurso-publico-para-o-cargo-de-bibliotecario/
https://www.instagram.com/p/CpQCQLaoQSi/
https://www.instagram.com/p/CpSt118tmJJ/
https://www.instagram.com/p/CphhyG0SpTK/
https://www.instagram.com/p/CpkUASWt3zg/


Distrito Federal - Janice Silveira/Diretora da Biblioteca da Câmara dos
Deputados;

Goiás - Onofre de Paula /Coordenador de projetos na Secretaria Estadual
de Saúde de Goiás (SESGO);

Mato Grosso - Carlos Henrique de Freitas/Supervisor de Processos
Técnicos da Biblioteca Central da Universidade Federal de Mato Grosso
(UFMT);

Mato Grosso do Sul - Eleuzina de Lima/Coordenadora da Biblioteca Pública
Estadual Dr. Isaías Paim, em Campo Grande.

O CRB-1 divulga os nomes dos Profissionais agraciados com a Medalha
Rubens Borba de Moraes no ano de 2023. A seleção ocorreu de acordo no
disposto da Portaria CRB-1 nº 001/2023, regulamentado pela Portaria CRB-1
nº 002/2023. Conheça as Bibliotecárias e Bibliotecários agraciados:

A cerimônia de entrega da Medalha aos agraciados ocorreu no dia 13 de
março de 2023, no auditório Biblioteca Nacional de Brasília (BNB).

Conheça os perfis dos profissionais homenageados aqui!

Conselho Regional de Biblioteconomia da 1ª Região.

VOCÊ CONHECE A HISTÓRIA DO
BIBLIOTECÁRIO RUBENS BORBA DE MORAES?

RUBENS BORBA ALVES DE MORAES nasceu em 1899. Estudou
Biblioteconomia nos Estados Unidos e foi nesta especialidade que muito se
distinguiu. Divisão de Bibliotecas do Departamento Municipal de Cultura de São
Paulo, fundou o pioneiro Curso de Biblioteconomia da Escola de Sociologia e
Política de São Paulo (1940). Foi um dos fundadores da Associação dos
Geógrafos Brasileiros, da Associação Paulista de Bibliotecários e da Sociedade
Paulista de História.
Dirigiu a Biblioteca Nacional nos anos de 1945 a 1947. Em 1948, participou nos
EUA da I Reunião dos Bibliotecários da América, sendo eleito para a Comissão
Permanente que então se criou. Em 1954, voltou a Nova Iorque, onde exerceu o
cargo de diretor da Biblioteca da ONU até 1959, ano em que se aposentou.
Dirigiu, também, a Biblioteca Histórica Brasileira, de que tomou a iniciativa e
ficou constituída por 20 volumes. Foi professor titular e, depois, professor
emérito da Universidade de Brasília.
Rubens Borba de Moraes faleceu em Bragança Paulista (SP) no ano de 1986.
Desde 1987, o CRB-1, confere a Medalha Rubens Borba de Moraes a
profissionais de destaque. O CRB-1 criou, em 2018, um site contando a história
deste importante Bibliotecário que impulsionou a Biblioteconomia a nível
nacional e internacional.

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

REVELADO OS HOMENAGEADOS COM A MEDALHA
RUBENS BORBA DE MORAES EM 2023

Clique e acesse o site
da Medalha RBM
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https://www.gedweb.com.br/cfb/
https://crb1.org.br/mrb/
https://crb1.org.br/mrb/conheca-os-perfis-dos-profissionais-homenageados-com-a-medalha-rubens-borba-de-moraes/


CERIMÔNIA DE ENTREGA DA MEDALHA RUBENS
BORBA DE MORAES - HONRA AO MÉRITO DO

BIBLIOTECÁRIO 2023

No dia 13 e março de 2023, a Biblioteca Nacional de Brasília (BNB) sediou a abertura do Mês da Bibliotecária e do
Bibliotecário 2023. O evento contou com debates, homenagens e compartilhamento de histórias. Estiveram presentes
autoridades, dentre elas, o presidente do Conselho Federal de Biblioteconomia, Fábio Cordeiro e a deputada federal
Erika Kokay (PT/DF). O Conselho Regional de Biblioteconomia da 1ª Região (CRB-1) realizou a entrega da Medalha
Rubens Borba de Moraes – Honra ao Mérito do Bibliotecário 2023, aos profissionais homenageados dos quatros
estados da nossa jusrisdição.

A medalha Rubens Borba de Moraes – Honra ao Mérito Bibliotecário é uma homenagem do CRB-1 concedida a
profissionais que tenham se destacado de modo superior a natural expectativa para a expansão e o aperfeiçoamento,
das áreas profissional e social, e que tenham contribuição efetiva e significativa à elevação do nível de eficiência das
áreas social e profissional da Biblioteconomia.

Devido a compromissos pessoais e profissionais, os bibliotecários Onofre José de Paula e Carlos Henrique Tavares de
Freitas receberam as Medalhas em suas respectivas residências. Presencialmente, houve a entrega das medalhas às
bibliotecárias Janice Silveira e Eleuzina Lima. A entrega das medalhas foram feitas pelo Presidente do CRB-1, Raphael
Cavalcante e pela Diretora Financeira Stella Maria Vaz. Veja fotos do evento:

Para assistir a cerimônia
completa, acesse o Site da

Medalha RBM
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crb1.org.br/mrb

https://crb1.org.br/mrb/entrega-da-medalha-rbm-2023/


O presidente do Conselho Regional de Biblioteconomia – 1.
Região, Raphael Cavalcante, acompanhou, no dia 6 de março de
2023, um grupo de bibliotecários aprovados no último concurso
da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF),
realizado no segundo semestre de 2022.

A comissão visitou o gabinete dos deputados distritais Fábio Félix
(Psol), Gabriel Magno (PT), além de um encontro com o deputado
Roosevelt Vilela (PL). Em comum, todos defenderam a
legitimidade da causa e prometeram esforços para apoiar a
nomeação dos bibliotecários. Na ocasião, o grupo também foi
recebido e apoiado pela bibliotecária Cleide Soares, atual diretora
da Biblioteca da Câmara Legislativa.

Finalmente, no mês de abril próximo, deve ocorrer uma audiência
pública a fim de discutir a questão das bibliotecas escolares
geridas pela SEEDF. Da nossa parte, o CRB-1 tem seguido os ritos
administrativas e legais necessários e se compromete a continuar
tratando o caso.

Conselho Regional de Biblioteconomia da 1ª Região.

 DIA DA BIBLIOTECÁRIA E DO
BIBLIOTECÁRIO

Conselho Regional de Biblioteconomia da 1ª Região parabeniza a
todas bibliotecárias e bibliotecários pelo seu dia. Entendemos a
presença e atuação bibliotecárias e bibliotecários na promoção da
cidadania. Acreditamos em uma Biblioteconomia voltada ao social,
em que a democratização e o acesso à informação são primordiais
para se construir um país justo e que congregue toda a
diversidade de seu povo.

Como disse o escritor e pensador Jorge Luís Borges: "Sempre
imaginei que o paraíso será uma espécie de biblioteca".

Parabéns bibliotecárias e bibliotecários pelo seu dia! Um dia para
celebrar, mas também, um dia de luta!

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

CRB-1 ACOMPANHA COMISSÃO DE BIBLIOTECÁRIOS
APROVADOS NO CONCURSO DA SEEDF EM VISITA À

CÂMARA LEGISLATIVA

Clique no banner e acesse
a notícia completa
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https://crb1.org.br/site/2023/03/crb-1-acompanha-comissao-de-bibliotecarios-aprovados-no-concurso-da-seedf-em-visita-a-camara-legislativa/


O Conselho Federal de Biblioteconomia (CFB), disponibilizou
acesso de bibliotecárias e bibliotecários com registro ativo no
CRB-1 ao Sistema Target GEDWeb, que permite acesso às
Normas da ABNT. Ao todo, foram adquiridas 54 normas, as quais
estão diretamente ligadas à atuação profissional.

O acesso as normas pode ser feito no Site do CRB-1, na aba
Serviços. Clique em “Normas da ABNT (Target GEDWeb)”.
Se preferir, acesse: https://www.gedweb.com.br/cfb/

Atenção – Se você não recebeu em sua caixa de e-mail a
mensagem de acesso ao Sistema, direcione ao link indicado
acima, digite seu e-mail cadastrado no CRB-1 e clique em
“Esqueci minha senha".

Você receberá as instruções por e-mail para validar o acesso,
bem como receberá informações sobre treinamentos para
realizar pesquisas na plataforma.

Dúvidas podem ser tiradas pelo e-mail ascom@crb1.org.br

Conselho Regional de Biblioteconomia da 1ª Região.

CRB-1 INFORMA: ALTERAÇÃO NA
COMPOSIÇÃO DA DIRETORIA DO CRB-1

Durante a 643ª Reunião Plenária do CRB-1, realizada no dia 14
de março de 2023, a bibliotecária Alessandra Silva, então Vice-
Presidenta da 19ª Gestão, solicitou o afastamento do cargo
devido a questões pessoais. Alessandra continuará no quadro de
Conselheiros, atuando em comissões e no projeto de
mapeamento dos processos do CRB-1.

O Plenário aprovou, por unanimidade, o nome do Conselheiro do
estado de Goiás, Johnathan Diniz, para assumir a vice-
presidência do CRB-1 até o final da atual Gestão. Johnathan, que
já atuava nas comissões de Divulgação e Fiscalização, passa
agora a integrar a Equipe Diretiva do CRB-1.

Acesse aqui a Portaria da nova composição da Diretoria e
Comissões do CRB-1.

CFB LIBERA ACESSO ÀS NORMAS DA ABNT PELO SISTEMA
TARGET GEDWEB AOS REGISTRADOS DO CRB-1

Boletim CRB-1/mar. 2023 Ano 1 n. 03

Acesse o Sistema
Target GEDWEB aqui!

https://crb1.org.br/site/fiscalizacao/
https://www.gedweb.com.br/cfb/
https://www.gedweb.com.br/cfb/
mailto:ascom@crb1.org.br
https://crb1.org.br/site/wp-content/uploads/2023/03/portaria_crb-1_no_03_2023_composicao_da_diretoria_e_comissoes_do_crb-1-1.pdf


PLENÁRIA - O Conselho Regional de Biblioteconomia da 1ª Região
(CRB-1) realizou a sua 643ª Reunião Plenária Ordinária, em formato
online, no dia 14 de março 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.

TESAURO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS É INCLUÍDO NO
SERVIÇO DE DADOS ABERTOS
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Desde o mês de janeiro, todo o conteúdo do Tesauro da Câmara dos Deputados
(Tecad), coordenado pelo Centro de Documentação e Informação (Cedi), está
disponível em dados abertos no Portal da Câmara. O trabalho foi feito em
parceria com a Diretoria de Inovação e Tecnologia da Informação (Ditec).
O Tesauro é um instrumento utilizado para eliminar a ambiguidade das palavras
no processo de indexação, facilitando e aprimorando a pesquisa, recuperação e
uso dos documentos da Casa. Uma das vantagens é a capacidade de
contextualizar palavras e explicar termos técnicos de maneira mais intuitiva,
relacionando os assuntos de cada informação. Por sua vez, a disponibilização
em dados abertos, além de permitir ao usuário realizar análise dos dados,
facilita enormemente a outros parlamentos, instituições, pesquisadores e
estudantes a utilização das informações.
Na Câmara, o Tecad é utilizado para indexação de documentos administrativos,
discursos parlamentares, proposições legislativas e legislação federal e interna.
Também é usado, ainda em fase inicial, para inserir marcações (“tags”) e
indexar notícias jornalísticas, fotografias e conteúdos audiovisuais produzidos
pelos veículos de imprensa da Diretoria Executiva de Comunicação e Mídias
Digitais (Direx) e disponibilizados no Portal da Câmara dos Deputados.

Com Informações do Centro de Documentação e Informação (Cedi) da Câmara dos Deputados.

Morgana Bruno Henrique Guimarães
Diretora Técnica CRB-1/19ª Gestão

FALA, CRB-1!

Acesse o TECAD
aqui!

"No mês de março comemoramos o Dia de profissionais bibliotecáries e o Dia
Internacional das Mulheres. Este ano, durante as comemorações para o dia da
mulher, foi assinada pelo Governo Federal a lei que estabelece equiparação
salarial. Em uma profissão majoritariamente feminina, é importante lembrar o
quanto falta para a equidade de direitos em nossa sociedade, tanto para as
mulheres quanto para nossa profissão. O tema que celebra o mês dedicado a
nossa profissão não poderia ser mais pertinente: Políticas públicas fortes,
Bibliotecas extraordinárias. Sabemos que ainda há muito que lutar, porém,
precisamos compreender que o exercício da biblioteconomia também é um ato
político. As políticas públicas são essenciais para exercermos a nossa cidadania,
compreendendo assim, nosso papel social. Que avancemos juntes!"

https://dadosabertos.camara.leg.br/swagger/api.html#staticfile


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

Horário de funcionamento da sede: Segunda à Sexta, de 09h às 17h
Contato: (61) 3274-0345/ (61) 98450-4291
e-mail: ascom@crb1.org.br/crb1@crb1.org.br

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

Vice-Presidente: Johnathan Pereira Alves Diniz (CRB-1/2376);

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

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

Conselheira: Laysse Noleto Balbino Teixeira (CRB-1/2727);

Conselheira: Juliana Costa Bernardes (CRB-1/2803);

Conselheira: Francelle Natally da Silva Cavalcante (CRB-1/2788);

Conselheira: Denise Mendes Falcão (CRB-1/2051).

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)

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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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)
BIBLIOTECÁRIA FISCAL - Gabriela Freitas de Paiva Melo, CRB-1/3022 (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/
https://web.facebook.com/crb1regiao
https://www.instagram.com/crb1oficial/
https://twitter.com/1_crb
https://www.youtube.com/@conselhoregionaldebibliote992
https://crb1.org.br/site/conheca-o-crb1/comissoes/
mailto:fiscalizacao@crb1.org.br
mailto:fiscalizacao@crb1.org.br
mailto:secretaria@crb1.org.br
mailto:juridico@crb1.org.br

