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Biblioteca Escolar em Campo Grande-MS
Ocorreu em Campo Grande, MS, o IV Seminário de
Tecnologias da Educação na Biblioteca Escolar, que
contou com a presença da Presidente do CFB, Nêmora Rodrigues. Na apresentação do Programa Mobilizador do Sistema CFB/CRB em prol da biblioteca escolar, a Presidente destacou a importância da articulação entre educadores, bibliotecários, alunos, pais e
comunidade em geral, no sentido de tornar a biblioteca
um espaço de
convivência e
integração na
escola.
Segundo Nêmora, “para que
isso
ocorra,
esse deve ser
um local dinâmico, onde o
lúdico conviva
em harmonia
com a curiosidade investigativa,
no
qual
a
pesquiApresentação do Programa Mobilizador e
sa escolar se
Programa de TV Dep. Marquinhos Trad
coadune com
Audiência Pública em Goiás
O Conselho de Educação do Estado de Goiás, em
conjunto com a Universidade Federal de Góias – UFG,
contando com o apoio de várias entidades, como sindicatos de professores, Associação de Bibliotecários,
CRB-1, SESI, SENAI e Senac, dentre outras, promoveu audiência pública para discutir a Biblioteca Escolar,
no dia 18 de novembro, em Goiânia. A Presidente do
CFB, Nêmora Rodrigues, participou da mesa de debates
juntamente com a Secretária de Estado da Educação,
Milca Severino Pereira, e com a Profª. Eliany Alvarenga
de Araújo da UFG. As discussões em torno das políticas
públicas para a educação e a necessidade de aparelhamento da biblioteca escolar, com o correspondente provimento de cargos de bibliotecários, sem dúvida foram
muito enriquecedoras e deverão gerar ações que certamente produzirão os resultados almejados e necessários
para a construção de uma cidadania plena no Brasil.
Nêmora Rodrigues considera que a participação do
Curso de Biblioteconomia da UFG confere qualidade e
relaciona a formação com a prática profissional, o que
contribui significativamente para uma visão integradora
desse processo, resultando em ganhos para os egresPalestra na Fabico/UFRGS
“A ética e a atuação profissional” foi o tema da palestra que a Bibliotecária
Nêmora Rodrigues, Presidente do CFB, proferiu aos
alunos do Curso de Biblioteconomia na Faculdade de
Biblioteconomia e Comunicação – Fabico/UFRGS, em
Porto Alegre-RS, no último
dia 9 de novembro. Essa
prática visa aproximar o Sistema CFB/CRB dos cursos
de graduação, buscando
conscientizar os futuros biEXPEDIENTE
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a realidade vivenciada pelo estudante e o motive a
seguir além, em busca de novos horizontes que o conhecimento pode permitir alcançar.” Nêmora avaliou
o evento como muito participativo, em que o público
demonstrou uma grande motivação para colaborar
com o Programa Mobilizador e desenvolver ações
efetivas no estado do Mato Grosso do Sul. Na ocasião a Presidente recebeu a solicitação, também, dos
participantes, de que o Sistema CFB/CRB apoie e empreenda ações no sentido de pleitear a criação de um
curso de Biblioteconomia nas universidades públicas
no estado.
Na ocasião, em companhia do Conselheiro Regional do CRB-1, Nailor Vargas Marcondes de Souza, a
Presidente do CFB visitou o Deputado Estadual Marquinhos Trad (PMDB/MS), em programa que vai ao ar
diariamente pela televisão. Em entrevista transmitida
ao vivo para toda a região, Nêmora comunicou o motivo de sua visita ao estado, salientando o significado da biblioteca escolar para a formação do cidadão
brasileiro, e Nailor chamou a atenção para o pleito de
abertura de novos cursos de Biblioteconomia no Mato
Grosso do Sul. O parlamentar comprometeu-se em
dar continuidade a atividades de defesa da biblioteca
escolar em âmbito estadual, à semelhança do projeto
de lei de sua autoria que já foi aprovado no município
de Campo Grande, onde as bibliotecas escolares contam com profissionais bibliotecários.

sos e, em última instância, para toda a sociedade. E
mais: “audiências como essa deverão ocorrer em todo
o Brasil, pois se constituem em oportunidade para que
educadores, bibliotecários, escritores e autoridades ligadas ao ensino público no país apresentem suas contribuições para melhoria da biblioteca escolar”, disse
Nêmora.

Milca Severino Pereira, Secretária de
Educação de Goiás, e Nêmora Rodrigues.

bliotecários sobre a importância dos preceitos éticos,
esclarecer sobre a missão dos órgãos fiscalizadores
da profissão e despertar o interesse pelo movimento
associativo. A valorização do Bibliotecário e o reconhecimento de sua contribuição para uma sociedade
mais justa permeiam as ações dos órgãos de classe,
e a participação nesse movimento é fundamental para
todos aqueles que compreendem a importância de se
trabalhar em conjunto em defesa do crescimento pessoal e profissional.
Nêmora Rodrigues saudou a interação oportunizada pelos debates com os alunos, que demonstraram
interesse pelas questões práticas desempenhadas pelos conselhos regulamentadores, os quais primam pelo
cumprimento da ética em todas as instâncias do fazer
profissional.
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