
Ata da Assembleia promovida pela Associação dos Servidores da Biblioteca 
Nacional (ASBN) no dia 12 de julho de 2012. 
 
Mesa: 
Lia Jordão, vice-presidente da ASBN 
Otávio Alexandre, Presidente da ASBN 
Flávia Cezar: registro da ata 
 
LIA, informes sobre a última assembléia. Informa que mediante as solicitações feitas aos 
Centros, três já responderam, o CPT informou que tem conhecimento sobre a proposta de 
reestruturação da FBN, mas não forneceu documentos, da mesma forma o CRD, que 
respondeu dizendo que isso está sendo conduzido pela Diretoria Executiva. Na terça feira 
passada houve a reunião da ASBN com o presidente, ao ser cobrado ele disse que 
conversaria com as chefias sem DAS, sendo apenas uma questão de agenda. Contudo ao 
falar com a secretária ela não sabia, pediram que a ASBN enviasse um e-mail contendo 
os e-mails das pessoas que deverão participar da reunião, previsão de agendamento para a 
semana do dia 23. 
OTÁVIO, informes sobre a reunião da diretoria da ASBN com o presidente. Contou que 
a reunião foi muito boa, com duração de mais de quatro horas. Voltou a cobrar os 
documentos solicitados pela ASBN por diversas vezes, tendo recebido uma tabela com as 
ações, prazos, número de processos e situação. 
IONE pergunta sobre o ar-condicionado. OTAVIO informa que consta na tabela, mas 
sem número ou processo ou prazo. Informa ainda que o Gabinete explicou que designou 
uma pessoa para cuidar desses processos, a arquiteta Noêmia Barradas. LIA informa que 
essa pessoa vai responder oficialmente, foi contratada pela Fundação Cervantes, 
financiada pelo BNDES. IRINEU pergunta se Otavio e Lia a conheceram. Eles 
respondem afirmativamente. LIA conta que foi conversado na reunião sobre o ar-
condicionado sobre ser inviável trabalhar nos armazéns sem ar-condicionado no verão e a 
resposta do presidente foi que eles fizeram um processo para que o ar-condicionado 
entrasse como critério emergencial. De acordo com o presidente, estão parados os 
sistemas 1 e 2, a previsão é de que o sistema 1 estará pronto em 180 dias. LIA pergunta 
se alguém sabe o que engloba o sistema 1? Ninguém soube responder. LIA coloca que é 
uma quantidade enorme de coisa a se fazer, por exemplo, a parte elétrica, questiona se é 
viável consertar o ar-condicionado antes de fazer a parte elétrica. IRINEU coloca que em 
vez de discutir, é melhor solicitar a opinião técnica, pois quem sabe estamos querendo 
fazer as coisas na ordem errada. Servidora pergunta se a ASBN não pode contratar um 
perito para vir fazer essas vistorias. LIA explica que não, porque isso denota assumir uma 
maior responsabilidade, e custa muito dinheiro, o que a ASBN pode fazer é o que vem 
fazendo: acompanhar as vistorias do IPHAN. Explica, mais uma vez, que estão sendo 
feitas vistorias com o acompanhamento da ASBN, mas esse estudo está se mostrando 
muito mais lento do que o esperado. Conta que o arquiteto do IPHAN que está 
conduzindo as vistorias se mostra solícito, ele nos atende ao telefone, se mostra bastante 
correto e realista. LEIA, há muitos anos foi feita uma vistoria nos mezaninos, na época o 
engenheiro explicou que quando cair não dá nem um estalo. MONICA CARNEIRO, 
lembra que a vistoria da engenheira estrutural não leva em conta que todos os dias 
estamos recebendo mais volumes e conseqüentemente mais peso. OTAVIO explica que 



isso foi falado para a engenheira. MÔNICA CARNEIRO, defende que a gente tem que 
começar a pensar uma forma de impedir a entrada de mais material. IRINEU pergunta se 
não podemos pedir às pessoas que recebem material um documento descrevendo a 
quantidade recebida diariamente para facilitar os cálculos. IONE, responde que isso já vai 
para outra questão: concurso, porque falta gente para fazer. LIA entra na questão do 
laudo do IPHAN, que está para sair desde a semana passada, mas na prática ainda não 
veio, pergunta se devemos mandar um ofício cobrando, ou aguardar mais uma semana. 
Com relação à cobrança de informação do gabinete, ANDREA, fala sobre as questões 
dos tapumes em volta da Biblioteca, que essa semana foram ocupados por moradores de 
rua. LEIA fala que há lixo se acumulando. LIA disse que na conversa com o presidente 
uma das saídas propostas foi a possibilidade de se pedir um reforço à Guarda Municipal. 
RUTONIO coloca que o presidente está terceirizando problema, pois agora sobre obra é 
para se tratar com a Noêmia, outros assuntos são com a Loana e assim o presidente vai 
ficando fora dos problemas da casa, se preocupa em se fazer de dentro para fora enquanto 
a fachada cai. Fala das péssimas condições, inclusive tem funcionário da DIOGE levando 
choque na estante ao pegar livros, será que a Noêmia vai ver isso? OTAVIO explica que 
a Noêmia vai decidir o que deverá ser feito de acordo com o laudo do IPHAN. ANGELA, 
fachada, tirar o que está para cair é emergencial. De acordo com sua informação, 
Periódicos tem os dois sistemas de ar-condicionado, um só não vai dar vazão, como 
nunca deu. IURI, se diz chocado com os relatos, com os problemas que são relatados, 
estante que dá choque é um absurdo, contudo é uma situação que vem de longo tempo e 
que demonstram que houve omissão dos servidores para que a situação chegasse ao ponto 
que chegou. STÉFANO, conta que ao pedir à chefia que fechasse a Divisão de Periódicos 
quando houve o vazamento, não foram atendidos, pois o presidente não permitiu. 
PAIXÃO, concorda com a colocação do Iuri, conta que por vezes os servidores se 
mobilizaram, mas que depois de um tempo as coisas voltam ao que eram antes. Conta 
que quando ocorreram outros vazamentos esteve ajudando, mas que nesse último não 
participou e que acha que nenhum servidor deveria ter posto a mão, para forçar a direção 
a fazer alguma coisa, assim como a questão dos chefes sem DAS, a situação perdura até 
hoje porque alguém aceita, se ninguém aceitar, a presidência tem que mudar. ANGELA 
conta que em 2005 quando o Pedro Correa do Lago assumiu fizeram um encontro onde 
foram apresentados problemas e naquele momento os servidores estavam unidos, mas 
não foram ouvidos, diz que se sente falando com as paredes. LIA afirma que a forma de 
resolver isso é com mobilização, se ninguém ouve é porque ninguém gritou o suficiente, 
mas também não é para ficar olhando para trás, vamos pensar daqui para frente. Os 
servidores precisam se juntar. Lembra da questão do último vazamento. IONE discorda 
do fato de que os servidores não deveriam ter ajudado. Fala sobre o fato de chefias terem 
escondido as obras molhadas para a visita guiada poder ocorrer. É uma vergonha, 
Periódicos está largado. IRINEU diz que estamos procurando a informação correta para 
as reformas do prédio, mas em relação à questão da estante que está dando choque é 
preciso que se tome uma providência urgente, não precisa de laudo para isso. OTAVIO 
diz que é importante que as pessoas passem os problemas, pois assim a ASBN pode levá-
los ao presidente. RUTONIO defende que é importante registrar a fala do Iuri e da Lia, 
mas discorda da colocação do Paixão, independente de gestão, na hora pensou em salvar 
a biblioteca nacional do país, independente de quem está na direção, fala ainda que está 
na chefia de Obras Gerais sem ganhar nada, até para ajudar a sua chefe, Anna Naldi, mas 



que é preciso fazer alguma coisa, como foi falado na reunião dos chefes sem DAS, nem 
que seja entregar os cargos. Com relação ao choque ele é pontual, é difícil até mostrar 
para outra pessoa. LUCIANA MUNIZ coloca que o importante nesse momento as 
pessoas informem os problemas para a ASBN. PAIXÃO fala que entende que entregar o 
cargo é para gerar um fato político, independente do ocupante da presidência. Lembra 
que às vezes o seu melhor amigo é aquele que mostra os seus defeitos. MÔNICA 
CARNEIRO conta que numa exposição há alguns anos foi montada uma exposição que 
utilizava muito plástico e a eletrostática foi muito forte. Sobre a possibilidade de se tirar 
uma carta para a superintendência do IPHAN, talvez seja melhor avisar ao arquiteto 
antes. 
 
PROPOSTAS: 
Encaminhar um documento solicitando aos diretores do CPT e do CRD uma estimativa 
mensal de acréscimo de obras no acervo com cópia para a presidência para ser 
encaminhado à Noêmia. A proposta foi aprovada com maioria absoluta, havendo apenas 
uma abstenção.  
 
 
LIA informa que já temos o resultado do segundo ciclo avaliativo para a GDAC e explica 
que há alguns servidores que não receberam os atrasados porque não tiveram a primeira 
avaliação, contudo a legislação determina que a partir do momento que a segunda nota 
sai, ela deve ser retroativa para o pagamento. Na ultima reunião foi falado com o 
presidente, ele não sabia dessa situação, mas prometeu verificar. INE pergunta se outras 
pessoas que estão com esse problema já entraram em contato com a Dra Wilma. LIA não 
soube informar, mas sabe que elas estão atentas. Informa que ao perguntar ao Gabinete 
sobre a possibilidade de se romper o contrato com a empresa Monte Verde no que diz 
respeito das baratas, o Gabinete precisa de elementos, por isso pede que façam 
reclamações. Com relação à censura ocorrida na ocasião do vazamento, é importante que 
às pessoas entrem em contato com a ASBN. FRANCISCO lembra que é importante que 
as pessoas tragam para a ASBN qualquer problema. 
LIA informe do Encontro do Fórum de Cultura realizado na semana passada. Discussão 
sobre as questões a respeito das Carreiras Transversais, outra sobre a isonomia com a 
Casa de Rui Barbosa, foi inclusive conversado com a Ministra Ana de Holanda e parece 
que está sendo estudado. Em função disso, a categoria decidiu que não seria o momento 
de se entrar em greve, contudo, ficou decidida uma paralisação nos dias 16, 17 e 18, com 
assembléia no dia 19. Esses dias foram tirados em virtude do calendário de negociação 
com o Ministério do Planejamento. Nesses três dias serão feitas diversas atividades sobre 
o pleito. Esteve com a ministra ontem como vice-presidente da ASBN, na reunião 
também estiveram os representantes da FUNARTE, do IBRAM, e do IPHAN. A ministra 
se mostrou simpática às questões e se comprometeu a ajudar. Outra questão colocada 
para a ministra foi a questão das aposentadorias que estão próximas e a necessidade de 
concurso para manter o Ministério da Cultura, os representantes ficaram de enviar para 
ela os estudos sobre as evasões de concursados. Com relação a sermos o pior salário do 
Executivo, um assessor explicou que estamos junto com 450 mil servidores, no chamado 
“saco dos pobres”, então isso não é tão simples. INE pergunta sobre o e-mail do RH com 
a ameaça de corte de ponto em relação à paralisação. LIA explica que isso não veio só 



para o nosso RH. PAIXÃO a assembléia ontem já decidiu sobre a paralisação, esta 
assembléia não pode decidir sobre isso, o importante é que as pessoas venham para a 
porta da Biblioteca, apesar de nunca termos tido problemas. Quanto ao corte de ponto, 
toda vez é a mesma coisa, é a ferramenta deles, mas isso se decide depois. OTAVIO 
informa que questionou o gabinete sobre a rapidez que a informação sobre o corte de 
ponto chegou até os servidores. Entretanto, considera importante, que as pessoas venham, 
até para marcar nossa posição. PAIXÃO solicita que seja enviado hoje ao gabinete um 
documento informando que a Biblioteca não irá funcionar segunda, terça e quarta. 
JAQUELINE, informa que existem dois eventos programados. A assembléia informa que 
não vão acontecer. RUTONIO informa que o documento deve ser assinado 
“SERVIDORES DA FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL”, pois não é a ASBN 
que está decidindo isso, mas os servidores. MAURO diz que não poderá vir na segunda 
feira, mas estará presente na terça e na quarta, considera importantíssima essa 
paralisação, pois temos hoje 59 universidades públicas paradas no país. Sugere que se 
faça logo uma lista de escala para os três dias de paralisação. ANDRÉ reforça a 
necessidade da ASBN não assinar a paralisação, deixar bem claro que foram os 
SERVIDORES DA CULTURA que decidiram pela paralisação. Lembrando que o corte 
será somente a partir de agosto, porque a folha fecha no dia 18, mas que isso será 
negociado. Sugere que se envie por e-mail essa informação, como fez o RH. LIA explica 
que isso não foi decidido pela ASBN, mas pelo sindicato, são instancias diferentes. 
ANGELA pergunta se vai ser feito algum informe para os usuários, porque não podemos 
dizer aos usuários que estamos parados só por salário, enquanto o prédio está caindo e 
temos a questão do acervo. LIA coloca que pode pedir ao sindicato, pois é um 
movimento unificado dos Servidores do Ministério da Cultura. PAIXÃO defende que o 
acervo é nosso. LIA mas a Biblioteca Nacional, também pode parar por suas questões 
próprias. IURI acha que é desejável que a gente tenha uma explicação para o usuário, que 
devemos pedir para colocar na página, avisar, etc.  
LIA durante o curso dessa assembléia a Angeline enviou à diretoria da ASBN uma tabela 
mais detalhada com as informações enviadas ao MinC, que será estudada pela diretoria. 
 
A assembléia foi encerrada. 


