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editorial

Destaques de eventos em informação que marcam 2019
Eventos e acontecimentos das áreas de Arquivologia, Biblioteconomia, Museologia e
Tecnologia são importantes para o fortalecimento das áreas.
Neste boletim, são destacados alguns deles no ano de 2019:
- 2º Congresso online de Gestão de Documentos e Informações (GDIOnline2019)
- 9º Fórum da Internet no Brasil
- 28º Congresso Brasileiro de Biblioteconomia, Documentação e Ciência da Informação CBBD
- 20º Encontro Nacional de Pesquisa em Ciência da Informação ENANCIB
- 13ª Primavera dos Museus
- Bienal do Livro do Rio de Janeiro
Dados pessoais, a tecnologia, a importância do patrimônio informacional e o acesso a
informação são alguns dos assuntos abordados e promovidos por esses eventos e que foram e
devem ser objetos de reflexão neste 2019.

arquivologia, documentação e informação

2º Congresso online de Gestão de Documentos e Informações 2019
O 2º Congresso online de Gestão de Documentos e Informações (GDIOnline2019) está
marcado para os dias 6 a 9 de novembro de 2019 totalmente pela internet, com tema O papel dos
profissionais e
.
O evento é voltado para vários profissionais e atuantes na área da Informação.
O endereço eletrônico do GDIOnline2019 é https://congresse.me/eventos/gdionline/ .

tecnologia da informação e comunicação

9º Fórum da Internet no Brasil 2019
Ocorreu de 1ººa 4 de outubro o 9º Fórum da Internet no Brasil, no Amazonas.
O evento destacou, dentre outros assuntos, a economia de plataformas, a privacidade e
proteção de dados.
Vídeos das transmissões dos debates podem ser vistos pelo canal do evento no YouTube
https://www.youtube.com/playlist?list=PLQq8-9yVHyOZC-nib--n6hvuJStk1TKsA .
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Lei Geral da Proteção de Dados - LGPD
Prevista pelo Marco Civil da Internet, a Lei Geral da Proteção de Dados Pessoais, LGPD ou
LGPDP é expressa pela Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, alterada pela Lei nºº13.853, de 8 de
julho de 2019
, para dispor sobre a proteção de dados pessoais e para criar a Autoridade
Nacional de Proteção de Dados; e dá outras providências . Seguem os links:
- Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13709.htm
- Lei nºº13.853, de 8 de julho de 2019 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13853.htm#art1
A importância do tema se dá por conta da implementação e do impacto da lei. Vários
eventos foram feitos para debater sobre a LGPD no Brasil, tais como, destacados:
foi a
atividade ocorrida no 9º Fórum da Internet no Brasil, no Amazonas em 3 de outubro e transmitida
pelo canal do evento no Youtube https://www.youtube.com/watch?v=s1p4uCGRnjc&list=PLQq89yVHyOZC-nib--n6hvuJStk1TKsA&index=11&t=0s.
- 10º Seminário de Proteção à Privacidade e aos Dados Pessoais, ocorrido em 18 e 19 de
setembro, em São Paulo e, promovido pelo Centro Gestor da Internet Brasil CGI Brasil e Ministério
Público de São Paulo, podendo ser (re)visto através de 3 vídeos nos seguintes links:
Vídeo de 3h55m49s - https://www.youtube.com/watch?v=7mKGoeJ9fv4
Vídeo de 3h55m41s - https://www.youtube.com/watch?v=yWzGh-YD7KU
Vídeo de 4h53m57s -https://www.youtube.com/watch?v=n-VAIKd-hCs
As regras da LGPD, sobre a obtenção e o uso de dados pessoais, passarão a valer a partir de
agosto de 2020, de forma que haverá muitas ocasiões para esclarecimentos e preparação para que
a sociedade - sobretudo as empresas - adeque-se à lei.

biblioteconomia e profissionais da informação

28º Congresso Brasileiro de Biblioteconomia, Documentação

CBBD

Ocorreu a 28ª edição do Congresso Brasileiro de Biblioteconomia, Documentação e Ciência
da Informação, entre 1º e 4 de outubro de 2019, no Centro de Convenções de Vitória, em Vitória,
Espírito Santo com o tema
.
Mais informações no https://www.cbbd2019.com .

20º Encontro Nacional de Pesquisa em Ciência da Informação

ENANCIB

O 20º Encontro Nacional de Pesquisa em Ciência da Informação ENANCIB ficou agendado
para o período de 21 a 25 de outubro de 2019, em Florianópolis, Santa Catarina.
O tema é A Ciência da Informação e a Era da Ciência de Dados .
Mais informações no http://www.enancib2019.ufsc.br/.

boletim abrainfo, São Paulo, SP, v. 1, n. 2, versão 1, p. 1-5, out. 2019, Página 4 de 5

museologia

13ª Primavera dos Museus
O Instituto Brasileiro de Museus

IBRAM promoveu entre 23 e 29 de setembro de 2019 a
p
A ideia foi promover aos públicos potencial e consolidado os bastidores, trabalho e a
importância dos museus brasileiros, principalmente nos aspectos da participação das pessoas nas
atividades de museus e a conscientização da preservação do patrimônio museológico, lembrando o
incêndio no Museu Nacional, no Rio de Janeiro, em 2019 e o impacto disso no mundo dos museus.
Participaram da semana, 848 museus em todo o Brasil.
Um exemplo de atividade promovida na Primavera dos Museus de 2019 é apresentação em
vídeo do Museu Regional de São João del-Rey, em Minas Gerais, Este audiovisual mostra o
funcionamento, o trabalho e as pessoas do museu. A produção pode ser conferida a partir do link:
13ª

https://www.youtube.com/watch?v=QSlGpTNu1mI .

Conselho Federal de Museologia faz nota de protesto às trocas no IPHAN
O Conselho Federal de Museologia publicou nota de protesto ao Ministério da Cidadania, à
qual está subordinado o Instituto do Patrimônio Histórico Nacional IPHAN.
O motivo é o conjunto de substituições de técnicos e profissionais do instituto por pessoas
que não tem perfil e formação condizente com as funções da área de museologia e patrimônio e,
que podem precarizar o trabalho do IPHAN.
A
nota
pode
ser
acessada
pelo
link
http://cofem.org.br/wordpress/wpcontent/uploads/2019/10/NOTA-DE-PROTESTO-AO-MINISTERIO-DA-CIDADANIA..pdf .
Informação, livro e leitura

19ª Bienal do Livro do Rio de Janeiro
Ocorreu de 20 de agosto a 8 de setembro de 2019 a 19ª Bienal do Livro do Rio de Janeiro que
contou com mais de 600 mil visitantes em mais de 1300 atividades.
Marcelo Crivella, por conter,
segundo ele, conteúdo inadequado para crianças, no caso, conteúdo LGBTQI+.
Houve protesto dos visitantes à censura ao livro, bem como o Supremo Tribunal Federal
derrubou liminar do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que autorizava a apreensão.
Sem sucesso, TJ-RJ tentou reverter a decisão do STF utilizando fake news, alegando que havia na
tipo, tendo, porém, a Bienal informado que o livro citado não estava sendo exposto no evento.
FONTES:
- Metrópoles. Censura na Bienal: prefeitura usou fake news contra decisão do STF. 9 set. 2019. Disponível em:
https://www.metropoles.com/brasil/censura-na-bienal-prefeitura-usou-fake-news-contra-decisao-do-stf. Acesso em: 5
out. 2019.
- Consultor Jurídico. Ministros do Supremo proíbem censura na Bienal do Livro Rio. 8 set. 2019. Disponível em:
https://www.conjur.com.br/2019-set-08/ministros-supremo-proibem-censura-bienal-livrorio?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter. Acesso em: 5 out. 2019.
- ________. Fake News tentar justificar censura na Bienal do Rio. 9 set. 2019. Disponível em:
https://www.conjur.com.br/2019-set-09/prefeitura-rio-leva-fake-news-judiciario-justificar-censura. Acesso em: 5 out.
2019.
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expediente, contato e informações
abrainfo associação brasileira de profissionais da informação
- no Facebook: https://pt-br.facebook.com/groups/126172034187521/
- no Twitter: https://twitter.com/abrainfo
- em site: http://abrainfo.org.br/novo/
- no Google Sites: https://sites.google.com/view/abrainfo/abrainfo
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