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O Fórum Gaúcho pela Melhoria das Bibliotecas Esco-
lares e Públicas, seguindo suas diretrizes que apregoam a 
integração das bibliotecas escolares, por meio de encon-
tros onde são divulgadas as boas práticas na área pública 
e privada, teve a sua primeira edição de 2010 na cidade 
do Rio Grande-RS, por ocasião da 37ª Feira do Livro da 
FURG – Viva o Livro! A Feira, cuja 
promoção é responsabilidade da 
Fundação Universidade do Rio 
Grande – FURG, realiza-se anual-
mente durante o verão, no Balne-
ário do Cassino. Bibliotecários, es-
tudantes e educadores assistiram 
a apresentação das atividades 
desenvolvidas no primeiro ano de 
implantação do Programa Mobi-
lizador do Sistema CFB/CRB feita 
pela presidente do CFB, Nêmora 
Rodrigues. A seguir, a presidente 
do Conselho Regional de Biblioteconomia da 10ª Região 
– CRB-10, Loiva Serafini, relatou as atividades realizadas 
no ano de 2009 e os resultados obtidos com a inserção do 
Fórum nos eventos culturais do Rio Grande do Sul, como 
a Feira do Livro de Porto Alegre, a Oktoberfest em Santa 
Cruz do Sul e outras tantas oportunidades que reuniram 
um público interessado em discutir a temática da biblio-
teca escolar e contribuir para as melhorias necessárias. 
Foram apresentados, também, os relatos de experiências 
das bibliotecárias Kátia Coutinho e Rosane Machado. A 
primeira abordou suas atividades como bibliotecária na 
área escolar e como concluinte do Curso de Especiali-
zação em Bibliotecas Escolares e Acessibilidade – EBEA, 
explanando sobre a utilização dos recursos da WEB 2.0. 
Enquanto Rosane, vinculada à rede pública de ensino 
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do Rio Grande, demonstrou como podem ser vencidos 
desafios e tantas barreiras com criatividade, iniciativa e 
persistência. Ela exerce na prática a proposta contida no 
Programa Mobilizador, qual seja o de coordenadora de bi-
bliotecas pólo que integrem uma rede de ensino e onde 
haja compartilhamento de recursos e de pessoal para 

suprir as carências vigentes. O 
professor licenciado do Curso de 
Biblioteconomia da FURG, Cláu-
dio Omar Nunes, atual secre-
tário de Educação e Cultura do 
município, participou do evento 
e teceu comentários sobre as 
dificuldades que enfrentam os 
dirigentes municipais devido à 
municipalização do ensino. Re-
feriu que há empecilhos  para 
a criação de cargos e realização 
de concursos públicos diante da 

Lei de Responsabilidade Fiscal, além dos demais entraves 
próprios do setor educacional. A presidente Nêmora Ro-
drigues elogiou organização do evento promovido pela 
professora e conselheira do CRB-10, Angélica Miranda, 
destacando que “em pleno mês de janeiro, numa cidade 
litorânea, com clima propício para o lazer, a reunião de 
um público tão qualificado demonstra a importância e a 
seriedade do trabalho desenvolvido”, e agradeceu pela 
efetiva participação de todos no debate. Acrescentou, 
ainda, que o Sistema CFB/CRB deverá intensificar suas 
ações no sentido de contribuir para vencer as barreiras 
que impedem que seja oferecida uma educação pública 
de qualidade no Brasil. O evento teve ampla repercussão 
na imprensa regional com entrevistas a jornais, rádios e 
emissoras de televisão.

Mesa de abertura do evento: secretário Cláudio 
Omar, representantes da FURG, Nêmora Rodrigues e 

Loiva Serafini

O Sistema CFB/CRB tem a satisfação de comunicar aos 
bibliotecários brasileiros que, no período de 5 de março a 
5 de junho, efetuará coleta do Censo Profissional, com o 
objetivo de conhecer a categoria e viabilizar um projeto 
político para a valorização da profissão em âmbito nacio-
nal.

Todos os profissionais inscritos no Sistema CFB/CRB 
deverão participar do Censo, que abarca dois módulos: o 
de cadastro, com informações sobre o perfil profissional, 
e o de competências, que inclui a identificação das qualifi-
cações que o bibliotecário brasileiro reconhece possuir.

A consolidação dos dados do Censo permitirá ao Sis-
tema CFB/CRB mapear a situação dos profissionais, bem 
como identificar espaços de ação do órgão em prol do 
efetivo reconhecimento de quem somos e o que fazemos. 

Censo Profissional 2010
Por isso, sua participação é fundamental!

Para participar, o profissional deverá contactar o seu 
Conselho Regional, para obter uma senha individual de 
acesso, a qual poderá ser alterada após o primeiro ingres-
so no instrumento eletrônico. De posse da senha, o biblio-
tecário poderá, através do site www. cfb. org. br, clicar 
no link Censo Profissional, ao lado esquerdo da página, 
para iniciar o preenchimento, o que poderá ser realizado 
de uma única vez, ou conforme a disponibilidade. É fun-
damental que sejam preenchidos todos os campos solici-
tados.

Bibliotecários brasileiros, para construirmos uma pro-
fissão forte é necessário constituir elementos que favore-
çam um novo olhar capaz de promover a visibilidade que 
tanto almejamos. Faça já o seu recadastramento!


