
O Conselho Regional de Biblioteconomia 6ª Região (CRB-6) possui uma política de anúncio publicitário para quem quer divulgar ações nos seus canais de 
comunicação. O CRB-6 tem mecanismos permanentes de diálogo com profissionais nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo, por meio de blog e site 
institucional, revista, boletim semanal e contas no Facebook e Twitter. O valor pago é direcionado para a promoção de atividades, cujo objetivo é potencia-
lizar o desenvolvimento da profissão. Para mais informações entre em contato pelo e-mail crb6@crb6.org.br.  Veja a seguir quais são as mídias e os valores:

Informativo enviado semanalmente por e-mail para todos os mais de 2.500 Bibliotecários de Minas Gerais e Espírito Santo.

Contêm textos curtos e objetivos, informações especializadas, notas sobre ações do CRB-6 e Sistema CFB, tendências de 
mercado, análises técnicas, dicas de sites, informações sobre legislação, eventos, cursos, entre outras.

Bônus: Todos os conteúdos publicados no Boletim Eletrônico são reproduzidos nas demais mídias eletrônicas do CRB-6.

Valores:

• 01 edição: R$ 150,00
• 10 edições: R$ 800,00
• 25 edições (Um semestre): R$ 1.500,00

Boletim Eletrônico

Revista especializada veiculada em diversos Estados do Brasil e especialmente em Minas Gerais e Espírito Santo.
Contêm matérias especializadas, artigos técnicos e científicos, relatos de experiências, conteúdos dinâmicos com foco na 
área de biblioteconomia, documentação e ciência da informação.
Bônus: Em breve, todas as edições da revista estarão disponíveis em formato eletrônico na internet.

Especificação técnica: 

• Miolo: papel couche fosco 90g, policromia. 
• Capa em couche fosco 170g, policromia.
• Tiragem: 3.000 exemplares.

Blog informativo para divulgação técnica, acadêmico-científica e profissional.

O Blog do CRB-6 veicula notícias, eventos, cursos e matérias interessantes nas áreas de 
gestão da informação, documentação, gestão do conhecimento e biblioteconomia, além de 
conteúdos focados para profissionais da informação como vagas de empregos, concursos 
e literatura especializada.

O Blog do CRB-6 estreou em abril de 2012 .

Valores para banners devem ser negociados através do e-mail: crb6@crb6.org.br.

Blog CRB-6
blog.crb6.org.br

Site institucional do Sistema CFB/CRB

O site institucional do CRB-6 divulga as principais informações de interesse para os pro-
fissionais de Minas Gerais e Espírito Santo, bem como para a comunidade profissional em 
geral.

Valores para banners devem ser negociados através do e-mail: crb6@crb6.org.br.

Site CRB-6 
www.crb6.org.br

Redes Sociais
Todas as matérias publicadas no site, no Boletim Eletrônico e no blog do CRB-6 são publicadas também nas redes sociais do Conselho!

Pacotes Negociáveis
Banner no Boletim Eletrônico + Anúncio na Revista CRB-6 Informa im-
pressa:

10 (dez) boletins + capa inteira externa: Valor real: R$ 2.000,00
Valor do pacote: R$ 1.500,00

10 (dez) boletins + capa inteira interna: Valor real: R$ 1.800,00
Valor do pacote: R$ 1.300,00

10 (dez) boletins + interna: Valor real: R$ 1.700,00
Valor do pacote: R$ 1.200,00
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Versão Vertical Cor

Versão com “17º Gestão”  

Versão Horizontal Cor

Versão Vertical para fundo escuro Versão Horizontal para fundo escuro Versão Vertical para fundo escuro Versão Horizontal para fundo escuro

Marca CRB-6 

Versão Vertical Cor

Versão sem “17º Gestão”  

Versão Horizontal Cor

Marca CRB-6 

Valores:

• Contracapa externa (última página): Página inteira (30 cm de altura x 21 cm de largura) = R$ 1.200,00
• Contracapa interna (verso da capa ou da última página) - Página inteira (30 cm de altura x 21 cm de largura) = R$ 1.000,00
• Página inteira no interior da revista (30 cm de altura x 21 cm de largura) = R$ 900,00
• Meia página (15 cm de altura x 21 cm de largura) = R$ 650,00
• 7 cm de altura x 21 cm de largura = R$ 450,00

Revista CRB-6 Informa

CRB-6 Informa  v.9, n.1, 2015  1

CRB-6
Informa

Conselho Regional de Biblioteconomia 6º Região - 17º Gestão

– EMPREENDEDORISMO – 
CONHEÇA PROFISSIONAIS 
QUE DECIDIRAM INVESTIR 
NO PRÓPRIO NEGÓCIO

– ESPECIAL – 
COMO FILMES BASEADOS EM 
LIVROS PODEM INFLUENCIAR 

O HÁBITO DE LEITURA

– ENTREVISTA – 
CONFIRA UM BATE-PAPO COM GALENO 

AMORIM, CRIADOR DO PLANO 
NACIONAL DO LIVRO E LEITURA

E D I Ç Ã O  C O M E M O R A T I V A

A SERVIÇO DA INFORMAÇÃO

Cinquenta anos

NO ANO DO CINQUENTENÁRIO DE REGULAMENTAÇÃO DA PROFISSÃO, 
BIBLIOTECÁRIOS ESTÃO PRONTOS PARA NOVOS DESAFIOS  

50anos
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Anuncie no CRB-6


