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A Gestão do Sistema CFB/CRB no Espírito Santo
As conselheiras federais Nêmora Rodrigues,
Presidente, e as diretoras Georgete Lopes Freitas e
Célia Simonetti Barbalho estiveram na cidade de
Vitória-ES para realizar uma série de atividades.
Dentre essas, houve a apresentação da palestra abordando a Gestão do Sistema CFB/CRB com
base nas ferramentas da inteligência organizacional
e nos princípios da governança corporativa. O
evento ocorreu no Campus da Universidade Federal do Espírito Santo (UFS) e contou com a presença de profissionais, alunos e professores, quando foi estabelecido um debate sobre ações desenvolvidas e a importância da participação de todos
os atores ligados à Biblioteconomia com vistas ao
fortalecimento da profissão. O enfoque principal
deu-se em torno das atribuições de uma delegacia
de conselho regional, a partir da premissa de que
iniciam-se nesse momento as atividades da Delegacia do CRB-6 naquele estado. Os presentes manifestaram disposição em elevar a delegacia novamente à condição de conselho e, para tanto, contam com o apoio do CFB, desde que cumpridas as
exigências legais pertinentes. As diretoras consideraram a oportunidade excelente para esclarecer e
conscientizar os profissionais capixabas sobre o
momento histórico que a Biblioteconomia brasileira experimenta, notadamente nos últimos quatro
anos. E a necessidade do engajamento de todos na
construção dessa trajetória de sucesso.

Palestra em Vitória-ES

Nêmora Rodrigues

Sapucaia do Sul-RS recebe o Fórum Gaúcho
de Bibliotecas Públicas e Escolares
Em mais uma edição do Fórum Gaúcho pela
Melhoria das Bibliotecas Públicas e Escolares, realizada no município de Sapucaia do Sul-RS, foram discutidos os temas concernentes à problemática dessas
bibliotecas e, sobretudo, das alternativas de solução
para viabilizar o melhor funcionamento desses equipamentos públicos, tanto com a contribuição do poder executivo estadual e municipal, bem como de bibliotecários, professores e toda a comunidade. A Presidente do CFB, Nêmora Rodrigues, participou do
evento juntamente com a Presidente do CRB-10 Loiva Serafini e demais membros do regional. Destaca-se
também a presença da vereadora de Porto Alegre,
bibliotecária Fernanda Melchiona, que divulga as ações da Frente Municipal pela Leitura da capital do
Rio Grande do Sul como forma de compartilhar as
experiências bem sucedidas e assim promover iniciativas semelhantes em outras localidades. A Câmara de
Vereadores de Sapucaia recebeu profissionais da cidade e de municípios do entorno. O evento contou com
o apoio de parlamentares e do Secretário Municipal
de Educação, que estiveram presentes e manifestaram
sua disposição em realizar um trabalho conjunto pelo
fortalecimento das bibliotecas públicas e escolares da
região. Na opinião da Presidente Nêmora Rodrigues,
essa difusão das boas práticas tem incentivado e motivado tanto o incremento de ações em prol das bibliotecas escolares, como tem servido de instrumento
decisivo no trabalho de sensibilização dos dirigentes
municipais e estaduais.

EXPEDIENTE

Presidente: Nêmora Rodrigues - 15a Gestão

Boletim Informativo do Sistema CFB/CRB
SRTVN Ed. Brasília Rádio Center - salas 1079/2079 - Brasília, DF

Comissão de Divulgação: Sandra Cabral (Coordenação), Regina Céli de Sousa e
Roberto Mário da Silva

Fone: (61) 3328-2896

Edição: Ricardo da Costa e Silva Camilo Alves

Fax: (61) 3328-2894 E-mail: cfb@cfb.org.br

