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CFB em audiência com Senador Arthur Virgílio
No último dia 10 de junho, a diretoria do Conselho Federal
de Biblioteconomia esteve em audiência, em Brasília, com o
senador do estado do Amazonas, Arthur Virgílio (PSDB). O
objetivo do encontro foi buscar a sensibilização do Legislativo
Federal ao Programa de Mobilização em prol das bibliotecas
escolares brasileiras e já buscar o apoio no Senado para o
projeto de lei que tramita na Câmara, de autoria do deputado
Adolpho Lobbe Neto (PSDB/SP), que dispõe sobre a universalização das bibliotecas nas instituições de ensino no país.
O encontro aconteceu porque o CFB entendeu que o
senador, sensível às causas da educação e cultura no país,
poderá ser o caminho para divulgação do Programa Mobili-

zador na instância legislativa federal. Arthur Virgílio
comprometeu-se, junto ao
CFB, a levar o Programa
Mobilizador Biblioteca Escolar: construção de uma
rede de informação para
o ensino público a debate
na tribuna do Senado e a
apoiar o projeto do deputado Lobbe Neto, tão logo
o PL chegue ao Senado
Federal.

Conselheiras do CFB e o senador
Arthur Virgílio

Projeto de deputado federal vai ao encontro de Programa da Biblioteconomia
No final do mês
de maio, Nêmora
Rodrigues
esteve
em audiência, em
Brasília,
com
o
deputado
federal
Adolpho Lobbe Neto
(PSDB/SP),
autor
do projeto de lei que
obriga todas as instituições de ensino
do país a disporem
de biblioteca para
consulta e acesso
dos alunos.
A iniciativa do
Nêmora Rodrigues e o deputado
deputado vai ao
Lobbe Neto

encontro do Programa Mobilizador Biblioteca Escolar, do
Sistema CFB/CRB, e conta com o apoio da Biblioteconomia!
Para oficializar este apoio, a presidente do CFB, Nêmora Rodrigues, foi à audiência com o deputado, que é
também vice-presidente da Comissão de Educação e Cultura da Câmara dos Deputados.
No encontro, Nêmora Rodrigues comprometeu-se a
apoiar as articulações políticas para a imediata aprovação
do PL no. 1831/03, de autoria do deputado.
“Em função da convergência de objetivos do Programa
Mobilizador com o PL do deputado, e a nítida sintonia de
interesses entre nossas proposições e o que propõe este
projeto, reafirmamos o compromisso do Sistema CFB/
CRB, que se tornou mútuo, de lutarmos pela democratização das bibliotecas no país, inclusive prestando apoio
para a aprovação deste PL, que vem ao encontro do nosso Programa Mobilizador”, declarou a presidente do CFB,
Nêmora Rodrigues.

São Paulo vai implantar rede de bibliotecas
Para reforçar esta ideia foi que a presidente do CFB,
Nêmora Rodrigues, ao lado do deputado federal Adolpho
Lobbe Neto (PSDB/SP) e da presidente do CRB - 8, Evanda
Verri Paulino, além da coordenadora da Comissão de Educação do CRB, Rosana Telles, estiveram em audiência com
o Secretário Adjunto da Secretaria de Educação do Estado
de São Paulo, Guilherme Bueno de Camargo, na capital do
Estado.
O objetivo do encontro, ocorrido por solicitação do deputado federal, foi dar conhecimento à administração do

Estado de São Paulo das ações do Programa Mobilizador
do Sistema CFB/CRB, que pode contribuir na implantação
de uma rede de bibliotecas-pólos devidamente estruturadas
na rede pública de ensino do Estado de São Paulo.
A audiência foi muito produtiva. Segundo a presidente
do CFB, Nêmora Rodrigues, “o deputado Adolpho Lobbe
Neto tem dado um apoio definitivo para a implementação de
uma rede de bibliotecas no Estado de São Paulo, e a apresentação do Programa Mobilizador, à Secretaria do Estado,
deu força para os projetos em São Paulo, que, esperamos,
agora avance na defesa da biblioteca escolar”.

CFB no Senado
No dia 9 de junho a diretoria do Conselho Federal de
Biblioteconomia fez-se presente na Comissão de Educação,
Cultura e Esporte do Senado Federal.
Na Comissão, ao lado do senador Flávio Arns (PT/PR) e
de representantes do Ministério da Educação e do Ministério
da Cultura, a presidente Nêmora Rodrigues e as diretoras Célia Barbalho e Georgete Freitas puderam discutir ações em
prol da implantação de uma rede de bibliotecas escolares do
ensino público no país.
O encontro deu continuidade às tratativas iniciadas em
março deste ano, quando a presidente do CFB foi recebida
na Comissão.
Desta vez, os participantes elencaram os programas desenvolvidos pelas entidades e refletiram acerca da necessidade
de serem partilhados esforços na busca pela racionalização de
recursos voltados para a solução da situação de carência de serviços qualificados nas bibliotecas escolares e públicas no Brasil.

O grupo definiu que,
tanto o MEC quanto o
MinC e o CFB, devem
apresentar
as suas
formas de contribuição,
a partir de diagnósticos
que deverão ser obtidos
com
o levantamento
do número exato de
escolas e de bibliotecas
escolares
brasileiras,
assim como de bibliotecas públicas. Ao Sistema CFB/CRB caberá,
Conselheiras do CFB e o senador
ainda, oferecer dados
Flávio Arns
do recenseamento dos
profissionais bibliotecários, que deverá estar concluído até o final
deste ano.
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