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Fórum Nacional + Livro + Leitura
O Sistema CFB/CRB participou, em outubro, do
evento promovido pelos ministérios da Cultura e da
Educação, em parceria com o Instituto Pró-Livro, para
lançamento do Portal do Fórum Nacional Mais Livro
e Mais Leitura e discussão de ações a serem desenvolvidas pelos Programas Estaduais e Municipais do
Livro e Leitura. O encontro reuniu representantes das
áreas da educação e da cultura de estados e municípios, bem como representantes da sociedade civil
ligados a essas áreas.
Ponto alto do evento foi o discurso do Ministro da
Cultura, Juca Ferreira, que muito bem descreveu a situação da população brasileira, que se ressente das
dificuldades de acesso a livros e bibliotecas. Durante
o evento foram apresentadas experiências positivas
que têm alcançado sucesso no país nas áreas já citadas, frutos de iniciativas não somente de autoridades,
mas também de comunidades que têm se esforçado
IX Congresso Amazônico de Gestão de Pessoas
O Sistema Conselho Federal/Conselhos Regionais de Biblioteconomia esteve presente, nos dias
8 e 9 de outubro, ao IX Congresso Amazônico de
Gestão de Pessoas. O evento, que reuniu mais de
800 profissionais ligados a área de gestão de recursos humanos em torno do tema Conscientizar para
transformar, buscou identificar quais os instrumentos
e recursos poderiam ser utilizados pela área, para
impulsionar o comprometimento, a conscientização
organizacional das pessoas com foco no desempenho, na qualidade e nos resultados. Frente a estas
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em parceria com órgãos responsáveis, públicos e privados, que teremos força e voz para reverter o quadro
de dificuldades enfrentadas pelas bibliotecas públicas
e escolares do país”.
preocupações, o Sistema CFB/CRB mostrou, por
meio de folders colocados nas pastas dos congressistas, do stand, onde bibliotecários dialogaram com
os congressistas, e da palestra, “O papel do profissional bibliotecário na sociedade contemporânea”,
que a informação é o bem que promove as relações
entre mercados e ambientes sociais.
De acordo com a diretora Célia Barbalho, que ministrou a palestra, “o evento permitiu que os bibliotecários expusessem para as pessoas que atuam na
área de recursos humanos o seu fazer e a contribuição de seu trabalho para o crescimento organizacional”.
Faculdade Sumaré de São Paulo.
Na ocasião, a presidente do CFB, Nêmora Rodrigues, apresentou uma síntese das ações desenvolvidas durante o primeiro ano de lançamento do Programa Mobilizador do Sistema CFB/CRB em defesa da
biblioteca escolar da rede pública de ensino.
Nêmora ressaltou também a importância dos
apoios da UNESCO e de entidades ligadas à educação e à cultura, assim como referiu as dificuldades e
os caminhos a serem trilhados em busca da biblioteca
escolar que queremos e que a sociedade necessita
para promover o acesso à cidadania plena.
No Colóquio, os palestrantes abordaram temas relativos à informação e inovação, o impacto da tecnologia no fazer profissional e a necessidade de desenvolvimento e aprimoramento de lideranças. Durante o
evento, foi oferecida a obra “A ética na sociedade, na
área da informação e da atuação profissional”.
A presidente do CRB-8, Evanda Verri Paulino,
definiu muito bem a função da biblioteca escolar e o
compromisso dos bibliotecários com essa área de atuação.
Segundo Evanda, a biblioteca escolar oferece o
acesso a novos horizontes, que devem ser disponibilizados pelos profissionais bibliotecários.
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