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Palestra no Proler RJ 

Palestra no Encontro do Proler – RJ

A convite da Fun-
dação Biblioteca Na-
cional, a presidente 
do CFB, bibliotecária 
Nêmora Rodrigues es-
teve no 14º Encontro 
Nacional do Programa 
Nacional de Incentivo 
à Leitura – Proler, que 

mês de novembro no 
Rio de Janeiro, cujo 

tema foi “O Proler no Contexto de Políticas Públi-
cas de Leitura”. 

Durante o painel sobre Biblioteca na Escola, foi 
apresentado o Programa Mobilizador do Sistema 
CFB/CRB pela presidente, em sequência à ex-
posição da pesquisa coordenada pela profª Jane 
Paiva da Universidade Federal Fluminense – UFF, 
a qual foi subsidiada pelo Ministério da Educação, 
visando avaliar o Programa Nacional da Biblioteca 

na Escola – PNBE. 
O público do evento, composto por bibliotecá-

-
ção e à cultura, debateu temas voltados à solução 

brasileira em relação à leitura. 
Os participantes demonstraram amplo interesse 

em conhecer melhor as ações que o Sistema CFB/
CRB vem empreendendo nas diferentes esferas de 
condução dos planos de incentivo à leitura a ao incre-
mento da biblioteca escolar da rede pública de ensino. 

“Os baixos níveis de acesso ao livro no Brasil 
-

frenta até em virtude da ausência do gosto pela 
-

blioteca escolar como a forma de acesso ao livro 
e à leitura, desde os primeiros anos da infância, o 
que permitiria reverter esse quadro. Seguindo ain-
da nesse raciocínio, Nêmora reforça que “as políti-

de proporcionar não apenas o acesso à leitura, mas 
principalmente o desenvolvimento da capacidade 
de compreensão dos conteúdos apresentados”.

Apresentação Programa Mobilizador no RJ 

Bibliotecários, estudantes e educadores assisti-
ram à apresentação do Programa Mobilizador do 
Sistema CFB/CRB feita pela Presidente do CFB, 
Nêmora Rodrigues, por ocasião do “I Encontro de 
Bibliotecários de Bibliotecas Escolares do Estado 
do Rio de Janeiro”, na UFRJ, em 30 de novembro. 

O evento, promovido pelo Curso de Bibliote-
conomia e Gestão de Unidades de Informação – 
CBG/FACC/UFRJ e pelo Conselho Regional de 
Biblioteconomia da 7ª Região – CRB-7, contou, 
também, com as presenças da profª Nanci G. Nó-
brega da Universidade Federal Fluminense - UFF, 
que abordou o reencantamento proporcionado 
pela literatura infantil, e da bibliotecária Lucia Fi-
dalgo membro da atual gestão do CRB-7, para 
uma atividade cultural. A profª Mariza Russo, co-
ordenadora do curso, está prevendo a criação de 

uma rede de bibliote-
cas no estado do Rio 
de Janeiro visando 
colocar em prática as 
sugestões oferecidas 
pelo Programa Mobi-
lizador. 

Nêmora Rodrigues 
mencionou em sua 

-
ção por tomar conhe-
cimento da iniciati-

“uma ação concreta 
-

certamente, repercu-
tirá positivamente na 
sociedade em geral.” 

Nêmora Rodrigues, Profª. Mariza Rus-
so e aluna do Curso da UFRJ. 

Lançamento Coletânea de Ética no RJ 

Os lança-
mentos da 
Coletânea e 
do CD-ROM 
com a biblio-

Ética  ocor-
reram no Rio 
de Janeiro 
durante o 
IV Simpósio 
Latino-Ame-
ricano de 
Bibl iotecas 
Públicas e o 

XVI Encontro Nacional do Sistema de Bibliotecas 
-

vas Tecnologias em Bibliotecas Públicas”. A pre-
sidente do CFB, Nêmora Rodrigues, em conjunto 
com o Conselho Regional de Biblioteconomia da 
7ª Região – CRB-7, apresentou as publicações, 
que foram oferecidas aos Coordenadores dos Sis-
temas Estaduais de Bibliotecas Públicas e a pro-

Escritório Regional da IFLA para América Latina e 
Caribe, Elizabet Maria Ramos de Carvalho, tam-
bém recebeu exemplares das obras. 

Nêmora Rodrigues destaca a boa receptivida-

Janeiro estavam aguardando com expectativa essa 
oportunidade”. A convite da Fundação Biblioteca Na-
cional e da coordenadora do Sistema Nacional de 
Bibliotecas Públicas, Ilce Cavalcanti, a presidente do 
CFB esteve na cidade no início de dezembro para 
dar continuidade aos lançamentos no país.

Nêmora Rodrigues e Elizabet Carvalho. 


