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Movimento Associativo na Biblioteconomia avança no Brasil
Estudantes de Biblioteconomia, Documentação, Ciência e Gestão da Informação da Região Sul do país realizaram, de 17 a 20 de abril, na cidade do Rio Grande, seu
XI Encontro. Na ocasião, a Presidente do CFB, Nêmora
Rodrigues, proferiu a palestra Sistema CFB/CRB e o Movimento Associativo: desafios e sucessos. O tema geral
abordou a Comunicação Científica, mas a organização
abriu espaço para a discussão de temas relacionados ao
movimento associativo no Brasil, visando despertar o interesse dos futuros profissionais na participação das entidades como os conselhos e órgãos de fiscalização da
profissão, associações e sindicatos. Nêmora Rodrigues
discorreu sobre as ações do Sistema e aludiu àqueles
Bibliotecários que tiveram a visão de trabalhar pelo reconhecimento da profissão, nas entidades de classe e,
sobretudo, na regulamentação do exercício da Biblioteconomia no país. Salientou as conquistas alcançadas, a

importância
da colaboração
de
estudantes e
profissionais
no
fortalecimento da
categoria e a
necessidade
da formação
de
novas
Mesa de abertura do XI Encontro Regional
lideranças.
de Estudantes de Biblioteconomia,
Além de
Documentação, Ciência e Gestão da
Informação
estudantes
da
região
Sul, o evento reuniu alunos do Sudeste, oriundos de
Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo.

A Lei Rouanet em debate
O Ministro da Cultura, Juca Ferreira, esteve
em Porto Alegre-RS, para audiência pública que
enfoca as alterações na Lei Rouanet, cumprindo
uma agenda de debates que têm sido realizados
em todo o País, para ouvir a sociedade sobre as
propostas de mudança na Lei de incentivo à cultura,
visando sua adequação às demandas sociais. As
alterações sugeridas têm por objetivo dinamizar as
ações do Ministério da Cultura – MinC, democratizar
o acesso aos recursos disponíveis para financiar
a produção artística nacional, bem como facilitar

o acesso da população aos espetáculos. O CFB
esteve presente à Audiência. Nêmora Rodrigues,
Presidente do CFB, destaca a afirmação do ministro,
que se comprometeu a investir em dobro todos
os recursos aplicados em cultura pelos estados.
Nêmora considera fundamental que haja grande
discussão sobre o tema e efetiva contribuição do
Sistema CFB/CRB.
Todas as sugestões podem ser enviadas ao CFB
e CRB, a fim de comporem um documento oficial
a ser enviado ao MinC, até o dia 30 de junho.
Participe!

Fórum de Biblioteca Escolar no RS
Bibliotecários, professores e autoridades ligadas à
educação pública das redes municipais e estadual estão
participando plenamente do fórum gaúcho, criado pelo
CRB-10, com a finalidade de oferecer suporte em prol
da Biblioteca Escolar. Seguindo a linha de atuação do
Sistema CFB/CRB, o regional vem trabalhando no sentido
de constituir o fórum e promover as discussões relativas ao
tema, conforme preconizado pelo Programa Mobilizador –
Biblioteca Escolar: Construção de uma Rede de Informação
para o Ensino Público. Uma das mais recentes reuniões
do fórum ocorreu no âmbito da Comissão de Educação,

Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia da Assembleia
Legislativa do RS e, a partir desse encontro, haverá
encaminhamentos para a realização de audiência pública
para discutir a Biblioteca Escolar naquele parlamento.
Presente ao encontro, a Presidente do CFB, Nêmora
Rodrigues, enfatizou que todas as ações desenvolvidas
pelo Sistema CFB/CRB, em defesa do programa, somente
terão consequências se houver iniciativas como essa,
conclamando a participação efetiva de toda a comunidade
escolar, das autoridades, pais e bibliotecários, sempre
imbuídos na construção das soluções para as questões
que afetam o ensino público no país.

Colegiado Setorial do Livro e da Leitura
A Portaria 21/2009 do Ministério da Cultura nomeou a
Presidente do CFB, Nêmora Rodrigues, a ter assento no
Colegiado Setorial do Livro e Leitura, que agora se configura
numa instância de discussões de políticas públicas e ações,
no âmbito do MinC. A estrutura do Colegiado é composta por
instituições públicas e privadas, oriundas dos movimentos

sociais e de demais segmentos da cadeia produtiva do
livro, mediadores da leitura e representantes de setores
do MinC e do Ministério da Educação – MEC. A nomeação
de Nêmora Rodrigues coloca o CFB em condições de
interlocução com as demais entidades e autoridades ligadas
à cultura e assegura a representatividade do Sistema CFB/
CRB também em mais essa esfera.
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