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METAS ALCANÇADAS - 2008

• 1. Exercer fiscalização 
preventiva que estimule a 
abertura de novos postos de 
trabalho para o profissional 
bibliotecário, através de ações 
contínuas de valorização 
profissional, postulando pelo 
bom entendimento; 

• 2. Divulgar as ações do CRB/7 
junto à classe bibliotecária e 
escolas de Biblioteconomia 
através de programas de 
informação profissional;



METAS  - 2008

• 3. Apoiar eventos e iniciativas 
de profissionais bibliotecários 
e instituições afins da região;

• 4. Contribuir para maior 
visibilidade da profissão na 
mídia e melhor informação do 
mercado de trabalho e da 
sociedade em geral, sobre o 
papel técnico e social do 
profissional bibliotecário; 



METAS - 2008

• 5. Estabelecer parcerias 
com instituições públicas 
e privadas, associações, 
sindicatos e órgãos afins, 
apresentando propostas 
concretas de cooperação; 

• 6. Manter atualizado o 
Portal do CRB7 com 
notícias da profissão : 
cursos, novidades, 
concursos etc.



METAS - 2008
• 7. Promover ações em 

benefício da profissão em 
conjunto com outros órgãos 
de classe, especialmente 
visando sensibilizar as 
instâncias superiores a 
estabelecer anuidades mais 
condizentes com os salários 
médios do mercado de 
trabalho da região; 



METAS - 2008

• 8. Participar e apoiar 
eventos da área de 
Biblioteconomia e afins, 
com o objetivo de manter 
e estabelecer novos 
vínculos de cooperação e 
parcerias com as 
entidades que 
representam a profissão 
de bibliotecário; 



METAS  - 2008

• 9. Promover a veiculação da 
página oficial do CRB-7 
(www.crb7.org.br)  como 
canal preferencial de 
comunicação, com o objetivo 
de favorecer a divulgação e o 
intercâmbio de informações 
com a comunidade de 
bibliotecários da região e a 
sociedade em geral; 

http://www.crb7.org.br/


METAS - 2008

• 10. Atualizar e divulgar na 
Web o cadastro geral de 
bibliotecários e bibliotecas da 
região, com o objetivo de 
melhor conhecer e tornar 
visível esse universo 
profissional; 



METAS - 2008

• 11. Prosseguir com as 
melhorias de infra-
estrutura orgânica do 
CRB/7 de modo a 
aumentar a 
funcionalidade e favorecer 
a execução dos serviços 
de sua competência.



METAS - 2008

12. Dar continuidade a 
realização de programas de 
educação contínua em 
parceria com entidades que 
representam a profissão de 
bibliotecário, com o objetivo 
de oferecer-lhes 
oportunidades para o 
desenvolvimento das 
competências, habilidades e 
atitudes relacionadas ao 
exercício das suas atividades;



METAS - 2008

13. Elaborar e executar 
produtos, programas e 
campanhas regionais para a 
divulgação do profissional e 
da profissão de Bibliotecário, 
com o objetivo de promover e 
valorizar as suas práticas na 
sociedade brasileira;



METAS - 2008

• 14. Estimular a interiorização 
e a integração com os 
profissionais bibliotecários e 
instituições das diversas 
regiões do Estado do Rio de 
Janeiro – (93 municípios);

• 15. Intensificar a colaboração 
para a realização de estudos 
que visem contribuir para o 
desenvolvimento da profissão.



Cursos realizados

Em 2008 foram realizados:

8 Cursos

7 PEC’s



CADASTRO, FISCALIZAÇÃO, 

COBRANÇA ADMINISTRATIVA

INSCRITOS ATIVOS ADIMPLENTES E 
INADIMPLENTES

INSCRITOS            2007       2008

1.   ATIVOS                  2925       3050

2. ADIMPLENTES      1779       1241

3. INADIMPLENTES   1146       1809

4. % INADIMPLENTES 3 9,17%   59,31%



CADASTRO, FISCALIZAÇÃO, COBRANÇA 

ADMINISTRATIVA

Medidas a serem tomadas

• Os bibliotecários 

inadimplentes foram 

convocados a comparecerem 

ao CRB7 para quitarem seus 

débitos e os que continuam 

em inadimplência estão 

sendo inscritos na Dívida 

Ativa.



INSCRIÇÕES EFETUADAS NOS 

EXERCÍCIOS INDICADOS

2008

REG. DEF. 95

REG. PROV.      49  

-------------------------------------------

SOMA 144

CANCELAMENTOS          83

-------------------------------------------

RESULTADO          61



FISCALIZAÇÃO 2008

Instituições visitadas  21

Instituições notificadas         4

Profissionais autuados      984

Denúncias recebidas       100

Notificações lavradas        89

Ofícios expedidos           1073



RENEGOCIAÇÃO

EXERC.      N.PROF.       N. PARC.     VALOR

------------------------------------------------------------

2008 86 374 34.661,31

------------------------------------------------------------

-



Muito Obrigada!

Ligia Scrivano Paixão

Presidente do CRB7

2006-2008


