Ações do Projeto Mobilizador
Várias ações de divulgação e busca por parcerias estão sendo desenvolvidas desde o lançamento
do Projeto Mobilizador – Biblioteca Escolar: Construção de uma Rede de Informação para o Ensino
Público, realizado no dia 11 de setembro, no auditório do Ministério da Educação (MEC), em Brasília (DF).
A diretoria do CFB imbuída em dar visibilidade ao projeto visitou as seguintes entidades:

Associação Brasileira de Ensino em Ciência da Informação – Abecin
A presidente do CFB, Nêmora Arlindo Rodrigues e a segunda secretária do CFB, Célia Simonetti
Barbalho participaram da reunião da Associação, no último dia 30 de setembro, em São Paulo (SP). Na
oportunidade, foi apresentado o Projeto Mobilizador, seus objetivos e os resultados esperados. As
representantes do CFB enfatizaram a importância do projeto para a sociedade e para a formação de
profissionais bibliotecários capacitados a atuarem na biblioteca escolar.
Os docentes elogiaram a iniciativa e consideraram fundamental a ação do Sistema CFB/CRBs.
Vale ressaltar que vários presentes à reunião manifestaram apoio ao projeto, inclusive com propostas de
ações em conjunto com o Sistema, como, por exemplo, da presidente da Abecin, Lídia Maria Brandão
Toutain, que mencionou experiências ocorridas na Bahia que corroboram as ações do projeto.

Organização das Nações Unidas para a Ciência, Educação e Cultura – UNESCO

O representante da Unesco no Brasil, dr. Vincent Defourny, recebeu a diretoria do CFB para uma
breve apresentação do Projeto Mobilizador, no último dia 7 de outubro, na sede da Unesco, em Brasília
(DF). Durante a apresentação do projeto, o representante da organização mostrou-se entusiasmado com a
proposta. “É um projeto que, sem duvida, poderá ter um alcance muito grande nos municípios brasileiros”.

A presidente do CFB, Nêmora Arlindo Rodrigues, por sua vez, entregou o Projeto para o dr.
Vincent. “Iremos analisar todo o documento, pois ações como essa compactuam com o pensamento da
organização”. Um novo encontro será marcado com os representantes da Unesco para uma discussão

mais ampla do projeto. Além da presidente do CFB e do representante da Unesco, participaram da reunião
a primeira secretária do CFB Georgete Lopes Freitas, a segunda secretária Célia Simonetti Barbalho e pela
Assistente Sênior do Setor de Educação da Unesco, Jane Margareth de Castro.

Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP
No dia 8 de outubro, foi a vez da diretoria do Inep conhecer o Projeto Mobilizador. Durante a
apresentação do projeto ao presidente Reynaldo Fernandes e ao chefe de gabinete João Marcos Martins,
foram evidenciadas as carências da biblioteca escolar no País e a necessidade de se buscarem
alternativas capazes de reverter esse quadro. É bom lembrar que o Projeto Mobilizador do Sistema
CFB/CRBs identifica e contribui para a implementação de medidas que propiciem a melhora do ensino
público no Brasil.
Participaram da reunião a presidente do CFB, Nêmora Arlindo Rodrigues; a vicepresidente, Neide Aparecida Gomes; a primeira secretária, Georgete Lopes Freitas; e a tesoureira Maria
Elizabeth Baltar Carneiro de Albuquerque.

Eleições 2008
Calendário de Eleições dos Conselhos Regionais de Biblioteconomia para o Triênio 2009-2011
Resolução CFB N.88/08 alterada pela Resolução CFB n.89/08
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Evento
Remessa do material necessário a prática do voto por correspondência (art. 41 § 1º)
Data para instalação das mesas eleitorais fora do município da sede (art. 34 parágrafo
único)
Eleição com período de duração fixo e contínuo de 8 às 17 horas (art. 35)
Remessa dos votos e da documentação referente as urnas instaladas fora da sede do
CRB (art. 53)
Apuração dos votos, proclamação dos resultados e lavratura da ata (art. 46 e 51)

7
8
9

Remessa a presidência do CRB, pelo presidente da Comissão eleitoral, da
documentação eleitoral.
Publicação do resultado das eleições
Prazo para interposição de recursos ao CRB (art. 61)
Convocação dos eleitos a serem empossados art. 63 § 2º)

10

Publicação de edital de convocação para a sessão solene (art. 63 § 3º)

11

Posse dos eleitos (art. 63)

12

Data para remessa da ata final do resultado da eleição da publicação à presidência
do CFB (art. 67)
Data para homologação pelo CFB do resultado da eleição (art. 68)

13

Data
30/10/08
14/11/08
18/11/08
19/11/08
18 a
20/11/08
21/11/08
24/11/08
27/11/08
Até
23/12/08
Até
23/12/08
Até
07/01/09
24/11/08
06/12/08

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