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Eleições no Sistema CFB/CRB
Em novembro de 2011 ocorrerão as eleições para os Conselhos Regionais de Biblioteconomia em todo o Brasil. A novidade será a forma de realização do pleito via internet, o que permitirá
agilidade ao processo e facilitará os procedimentos previstos pela legislação. A modalidade será
empregada de forma pioneira e, nesse primeiro momento, somente nos locais onde houver a participação de chapa única
a votação poderá ocorrer totalmente em modo eletrônico. Ao
passo que quando houver mais de uma chapa concorrente,
será mantido o processo tradicional com emprego de cédulas
de papel.
Os candidatos eleitos comporão a gestão 2012/2014 nos
quatorze conselhos regionais, que têm sob sua responsabilidade manter e ampliar as conquistas alcançadas ao longo da
trajetória da Biblioteconomia e da profissão de Bibliotecário no
país.
Essa é a oportunidade para os profissionais que desejam colaborar e dedicar seu tempo,
ideias e competências em prol da classe de forma voluntária. É importante que os temas de relevância e interesse comum sejam debatidos e se transformem em ações concretas com resultados
para o coletivo.
Em breve, será divulgado o calendário eleitoral. A participação de todos é fundamental!

CAMPANHA DE CONCILIAÇÃO
Em virtude das eleições que ocorrerão no âmbito do Sistema

Procure o seu CRB

CFB/CRB, o Conselho Federal de Biblioteconomia promove a campanha de conciliação que visa possibilitar aos profissionais, que por
ventura estejam em débito junto aos CRB, regularizar suas pendências. O período de vigência da campanha é de 1º de julho a 10 de
novembro, o que viabilizará aos colegas o exercício do dever e do
direito de votar e ser votado no pleito.
A Resolução CFB n.118/11, que dispõe sobre a cobrança de
débitos anteriores ao exercício de 2011 e dá outras providências,

Campanha de Conciliação 2011

está disponível em: http://repositorio.cfb.org.br/handle/123456789/458/

