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Senador Osmar Dias (PDT/PR), o Presidente 
do Fórum de Conselhos Federais, José 

Viana Neto, e representantes dos conselhos 
profissionais

Audiência do CFB com Fabiano Piúba, Diretor 
de Livro e Leitura do MinC.

CRB-13 realizou lançamento da coletânea 
de Ética

CFB na Diretoria do Livro e Leitura do MinC
 
O Conselho Federal de Biblioteconomia esteve em 

audiência na Diretoria do Livro e Leitura do Ministério da 
Cultura, no último dia 13 de agosto. 

O encontro, uma proposta do CFB, objetivou estreitar 
laços entre o Conselho e o Ministério e realçar a impor-
tância de serem efetivadas atividades conjuntas, como 
ações de fortalecimento às bibliotecas públicas brasi-
leiras. Na audiência, o CFB pôde também ressaltar sua 
preocupação com relação à perenidade dos programas 
e projetos nacionais voltados para o incremento ao gosto 
pela leitura e pelo desenvolvimento da pesquisa, o que 
só se efetivará se houver políticas públicas que lhes as-
segurem a continuidade.

Pela Diretoria do Livro e Leitura, Gabriela Gambi res-
saltou, na ocasião, a importância da participação da so-
ciedade civil organizada para a manutenção e melhoria 
dos programas voltados ao desenvolvimento do gosto 
pela leitura e pela pesquisa, pois cabe a entidades re-

presentativas da 
sociedade acom-
panhar e defender 
os interesses so-
ciais.

Pelo CFB esti-
veram presentes 
as diretoras Regi-
na Céli de Sousa, 
Georgete Lopes 
Freitas e Nêmora 
Arlindo Rodrigues, 
que ratificou estar, 
neste momento, o 
CFB plenamente 
consciente de sua 
missão e, por isso, 
tem buscado essa aproximação constante com os ór-
gãos responsáveis pelo estabelecimento das políticas 
públicas na área da leitura e pesquisa.

CRB-13 lança Coletânea de Ética
 
O Conselho Re-

gional de Biblioteco-
nomia da 13a Região 
apresentou aos bi-
bliotecários, em con-
tinuidade aos lança-
mentos no Brasil, a 
Coletânea “A ética 
na sociedade, na 
área da informação 
e da atuação profis-
sional”  e a bibliogra-
fia sobre ética pro-
fissional. Ambas as 

publicações foram lançadas em meio ao II Seminário 
Políticas Públicas de Informação, que ocorreu no prin-
cípio do mês de julho na Universidade do Maranhão.

O evento tratou de apresentar resultados de estu-
dos e pesquisas feitas acerca da informação e desi-
gualdade social  naquele estado e focalizou as biblio-
tecas públicas como lugares de democratização do 
conhecimento.

No lançamento das publicações do Sistema es-
tiveram presentes alunos e professores do curso de 
Biblioteconomia da universidade, representantes do 
movimento associativo, a coordenadora da Comissão 
de Ética da 15a Gestão, Rita Portella, integrantes do 
CRB-13 e a ex-conselheira e co-autora da obra, Aldinar 
Bottentuit, além de lideranças e autoridades ligadas às 
políticas públicas.

Conselhos profissionais em ação parlamentar
 
Diversos conselhos profissionais que compõem o 

Fórum Nacional das Profissões Regulamentadas, dentre 
eles o Conselho Federal de Biblioteconomia, estiveram 
no Congresso Nacional, em Brasília, no último dia 19 de 
agosto, visitando lideranças partidárias na Câmara dos 
Deputados e no Senado Federal, buscando a sensibili-
zação dos parlamentares para a importância da missão 
dos conselhos para a proteção da sociedade em defesa 
de matérias de interesse público.

A atividade foi uma iniciativa do Sistema Confea/Crea 
(Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agro-
nomia e Conselhos Regionais) e obteve participação 
massiva inclusive de conselhos regionais. 28 conselhos 
federais, com um contingente de cerca de 150 profissio-
nais, estiveram na ação.

Acerca do encontro, a  presidente do CFB, Nêmora 
Rodrigues, considera que as atividades atingiram plena-

mente os seus objetivos, na medida que houve consen-
so entre os parla-
mentares sobre a 
relevância do pa-
pel dos conselhos 
para a sociedade. 
“Afinal”, diz Nêmo-
ra, “os conselhos 
cumprem uma no-
bre missão por de-
legação do poder 
público federal, 
sem terem apoio 
financeiro para 
tanto, contando 
apenas com os va-
lores arrecadados 
pelas categorias 
que agregam”.


