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Biblioteca Escolar é Tema de Disciplina na UnB
Com base na solicitação do CFB encaminhada a todos os cursos de Biblioteconomia do país, a UnB criou
a disciplina Bibliotecas Escolares no Departamento de
Informação e Documentação, que vem sendo ministrada sob a forma de seminário. A Disciplina é coordenada
pelo Professor Dr. Tarcisio Zandonade, o qual ressaltou
o Programa Mobilizador do Sistema CFB/CRB e conclamou os alunos a tomarem atitudes mais participativas
diante do movimento associativo, enaltecendo as ações
que vêm sendo implementadas. A Presidente do CFB,
Nêmora Rodrigues, esteve na UnB em agosto, a conviO Sistema CFB/CRB na I Bienal do Livro em Curitiba
O Conselho Regional de Biblioteconomia da 9ª Região – CRB-9, organizou o Encontro de Bibliotecários
do Paraná, marcando presença na I Bienal do Livro de
Curitiba, também com um estande em conjunto com a
Biblioteca Pública do Estado do Paraná. A Presidente
do CFB, Nêmora Rodrigues, proferiu palestras durante
o evento sobre a prática de Governança Corporativa
no âmbito do Sistema CFB/CRB, quando foram apresentadas as ações que vêm sendo desenvolvidas para
o Sistema seguir os princípios preconizados de ética,
transparência, equanimidade e prestação de contas na
gestão do Sistema. Na ocasião, a Presidente Nêmora
Rodrigues também ministrou a palestra sobre o Programa Mobilizador do Sistema CFB/CRB – Construção
de uma rede de informação para o ensino público –
quando foram divulgadas as atividades de implantação
do programa no país. Além do CFB, participaram do
evento as representantes da Associação e do Sindicato
dos Bibliotecários do Paraná, assim como docentes da
Universidade Federal do Paraná – UFPR. O bibliotecário e professor da Universidade Estadual de Londrina,

CFB em reunião no CRB-9
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te do coordenador, para apresentar as ações desenvolvidas com vistas à implantação do Programa. Abordou
as conquistas e as barreiras encontradas e classificou
como decisiva a iniciativa de criação da disciplina em todos os cursos de Biblioteconomia, diante da carência de
bibliotecas escolares no Brasil, em contraponto à potencial força propulsora ao desenvolvimento da cultura e de
acesso ao saber que ela pode proporcionar. “Fundamental também”, enfatizou Nêmora, “é despertarmos os graduandos para as questões profissionais desde o período
discente”. O consenso geral é de que é fundamental o
resgate do lado social da profissão de bibliotecário, com
foco nas bibliotecas escolares e públicas.
Oswaldo Francisco de Almeida Júnior,
também esteve presente e
abordou em
sua explanação a questão
da leitura. A
qualidade das
palestras e o
brilhantismo
dos
palestrantes foram
reconhecidos
Momento de lançamento das obras do CFB
por Nêmora
Rodrigues,
que reforçou a
importância do trabalho pela formação de novas lideranças, capazes de avançar no movimento associativo
bibliotecário. O evento culminou com o lançamento da
Coletânea e CD de Ética Profissional, em cumprimento
à programação de promover o lançamento das publicações do CFB em todo o país.

do desenvolvidas naquela Região, com destaque para
a produção de um DVD de divulgação da profissão de
bibliotecário. O CRB também relatou as ações que vem
tomando, visando à reativação do curso de Biblioteconomia na Universidade Federal do Paraná – UFPR
Na reunião com o Sindicato, a Presidente do CFB
pôde ouvir sobre as lutas da entidade pelo recolhimento
da contribuição sindical, o que permitirá o fortalecimento da profissão. Nesse encontro, Nêmora deu conhecimento aos participantes da iniciativa do Secretário de
Relações do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE, Luiz Antônio Medeiros, que apresentou
projeto com vistas a estabelecer o piso salarial para as
profissões regulamentadas, o que representará uma
conquista sem precedentes para os bibliotecários.
Após as reuniões, Nêmora Rodrigues manifestou
sua satisfação em testemunhar o dinamismo dos colegas paranaenses e confirmou a máxima disposição do
CFB de trabalhar em todas as instâncias pela reativação do curso de Biblioteconomia da UFPR.
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