Diretoria do CFB participa de reunião no Ibict
A Diretoria do Conselho Federal de Biblioteconomia (CFB) participou, no último dia 16,
de audiência com o diretor do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia
(IBICT), Professor Doutor José Emir Suaiden. Na pauta, foram discutidos assuntos sobre apoio
à publicação de um documento referente à Ética, organizado pela Comissão de Ética
Profissional, e apoio técnico e tecnológico para a implantação do Repositório do Sistema
CFB/CRBs, que visa disponibilizar uma série de documentos sobre as atividades executadas.
Na oportunidade, foi apresentado o Projeto Mobilizador do Sistema CFB/CRBs –
Biblioteca Escolar: Construção de uma Rede de Informação para o Ensino Público, o qual foi
considerado oportuno e de grande qualidade pelo diretor do Instituto. Participaram também da
reunião os assessores do Ibict Dr. Hélio Kuramoto e Regina Coeli S. Fernandes.

Diretoria do CFB participa de Reunião Plenária do CRB-1

Dando continuidade à proposta de trabalho integrado com os Conselhos Regionais, a
Diretoria do CFB participou da Reunião Plenária no CRB – 1, realizada no dia 16 de julho, na
sede do Regional em Brasília, DF. Conselheiros regionais, a assessoria jurídica do CRB -1 e a
presidente da Associação de Bibliotecários do Distrito Federal-ABDF, Iza Antunes, também
estiveram presentes na reunião.
A presidente do CFB, Nêmora Arlindo Rodrigues, explanou sobre os projetos, o plano de
atividades e as ações desenvolvidas pela 14ª Gestão. O ponto alto da reunião foi a discussão
sobre o Projeto Mobilizador do Sistema CFB/CRBs – originado durante o II Workshop com os
Conselhos Regionais –, demonstrado pela segunda secretária do CFB, Célia Simonetti
Barbalho.

Sistema CFB/CRBs participa de audiência no Ministério do Trabalho e Emprego
A presidente do CFB, Nêmora A. Rodrigues, e os presidentes dos Regionais Roberto M.
da Silva (CRB-1), Sonia M. de Oliveira (CRB-6) e Regina C. de Sousa (CRB-8) participaram de
audiência com Ministro do Trabalho e Emprego, Carlos Lupi, em Brasília, no dia 15 de julho. A
audiência foi promovida pelo Fórum de Conselhos de Profissões Regulamentadas (Conselhão)
e contou com a participação do Secretário de Relações do Trabalho, Luiz Antonio de Medeiros,
assim como presidentes e representantes dos Conselhos Federais e Regionais das 27
profissões regulamentadas.
Segundo Nêmora, a audiência foi positiva, visto que fortalece a atuação das entidades
fiscalizadoras em prol da sociedade. O Ministro manifestou interesse às propostas
apresentadas e reconheceu a importância das atividades desenvolvidas por essas entidades.

Leia abaixo o comunicado do presidente do Conselho Regional de Biblioteconomia da
10ª Região sobre venda de monografias na unidade da ULBRA TORRES, veiculada na
imprensa do Rio Grande do Sul e do País
do Rio Grande do Sul e do País.
Comunicado aos Bibliotecários:

É pública a notícia sobre a participação de uma profissional em suposta transação de
venda de monografias na unidade da ULBRA TORRES, veiculada na imprensa do Rio Grande
do Sul e do País.
A Diretoria do Conselho Regional de Biblioteconomia da 10ª Região quer deixar
registrado que está acompanhando atentamente o desenrolar do caso e que adotará todas as
medidas que lhe forem pertinentes. Entre estas medidas, está a solicitação da gravação original
da matéria junto à RBS TV, responsável pela divulgação do fato, a juntada de reportagens
impressas e demais documentos e o encaminhamento do material para a Comissão de Ética

deste Conselho, que deverá emitir parecer sobre a abertura de procedimento para averiguação
de possível falta ética.
Convém ressaltar que, apesar da repercussão negativa da matéria, medida por inúmeras
manifestações de bibliotecários através de e-mails e blogs, não cabe a esta Diretoria emitir
opinião ou julgamento, em respeito às normas legais vigentes, ao devido processo legal, ao
direito constitucional de defesa da envolvida e à soberania da Plenária do Conselho Regional.
As demais providências, relativas a um ato que não tem relação com o fazer bibliotecário, são
de competência do Ministério Público e da Justiça Comum.

João A. Friedrich, CRB-10/545
Presidente

Cadastre-se!

Caso queira receber o Boletim Eletrônico do CFB, envie um e-mail para cfb@cfb.org.br.
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