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II Painel sobre Biblioteconomia no Rio Grande do Sul
Com a palestra intitulada “O exercício profissional dos bibliotecários: desafios e perspectivas”, a Presidente do CFB, Nêmora Rodrigues, participou do evento na Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação (FABICO) da UFRGS. A promoção conjunta do Conselho Regional de Biblioteconomia da 10ª Região (CRB-10), com a Associação
Riograndense de Bibliotecários (ARB) e da Faculdade de Biblioteconomia (FABICO) da UFRGS em sua segunda edição contou com a presença, também, da Diretora Míriam Mattos da Associação Catarinense
de Bibliotecários (ACB). As entidades firmaram a intenção de realizar
eventos conjuntos abrangendo a região sul do Brasil. Nêmora Rodrigues manifestou sua satisfação e total apoio à integração entre as
entidades como forma de fortalecer o movimento associativo ligado à
Biblioteconomia. Na sequência, foi apresentado o Programa de PósGraduação em Comunicação e Informação da FABICO, visando moti-

Nêmora Rodrigues, Presidente do CFB

var os profissionais a buscarem uma educação continuada, aperfeiçoamento e maior qualificação para o mercado.

Audiência Pública em Campo Grande: “Biblioteca Escolar uma Porta Aberta para o Conhecimento”

A Presidente do CFB ao centro, à sua direita o Presidente do CRB-1 Arlan
Lima, e à sua esquerda o Deputado Marquinhos Trad

A Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul, por meio
de proposição do Deputado Estadual Marquinhos Trad, realizou audiência pública para discutir a questão das bibliotecas escolares sob os
auspícios da aprovação da Lei 12.244/10. O Deputado é o Presidente
da Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor na AL/MS e tem
sido um grande apoiador das questões voltadas à educação, às bibliotecas e bibliotecários. É de sua autoria, também, a Lei n. 3.457 que cria
o Sistema Estadual de Bibliotecas Escolares naquele estado. Dentre as
autoridades presentes, estiveram a Secretária Estadual de Educação, a
Presidente Associação dos Profissionais Bibliotecários do Mato Grosso
do Sul (APBMS), Eunice Franco, e o Presidente do Conselho Regional
de Biblioteconomia da 1ª Região (CRB-1), Arlan de Lima. A Presidente
do CFB, Nêmora Rodrigues, proferiu palestra em que abordou a ampliação do mercado de trabalho para os bibliotecários e a necessidade da
adequação da rede de ensino para implantação de bibliotecas nas
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escolas, notadamente da rede pública. Concomitantemente, devem ser
criados os cargos de bibliotecários nos quadros de carreiras dos estados e municípios, promover concursos e determinar as respectivas
nomeações. Embora o prazo para aplicação da lei preveja essas adequações em prazo de até dez anos, não se pode descuidar de todas as
medidas, considerando que todas as verbas públicas devem ter a devida dotação orçamentária e serem previstas anualmente nos orçamentos do executivo. É fundamental, ainda, conscientizar a sociedade de
que é um direito assegurado o acesso à educação pública de qualidade. Assim, é clara e imperiosa a tomada de posição de todas as autoridades que tenham forma de contribuir para o cumprimento da lei. E
eventos como as audiências públicas exercem a função de divulgar e
discutir com a sociedade as soluções possíveis. A Presidente do CFB
parabenizou o parlamentar pela iniciativa e desejou sucesso na aplicação da legislação.

Presidente do CFB recebe Prêmio Zenaira Garcia Marques

A premiação concedida pelo Conselho Regional de Biblioteconomia da 10ª Região (CRB-10) tem por finalidade homenagear o
“Destaque Profissional em Biblioteconomia no Estado do Rio Grande
do Sul”, pela excelência dos serviços prestados na representação da
classe bibliotecária como Presidente do CRB-10 e do CFB. A solenidade ocorreu no último dia 16 de agosto, em Porto Alegre, e contou com
a presença de bibliotecários, estudantes e docentes de Biblioteconomi-

a, no auditório da Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação
(FABICO) da UFRGS. A atual Presidente do CRB-10, Loiva Serafini,
aludiu às três gestões coordenadas por Nêmora Rodrigues no Regional
nos anos de 1992 a 1996, 2003 a 2005 e às 14ª e 15ª gestões à frente
do CFB, desde 2007, respectivamente. O diretor da FABICO Prof. Dr.
Ricardo Schneider procedeu à entrega da láurea, que contou também
com as presenças de docentes e alunos da Pós-Graduação em Comunicação e Informação. Nêmora Rodrigues agradeceu a homenagem e
mencionou que considera o cumprimento de sua missão como uma
forma de retribuir à sociedade, por sempre ter estudado em escolas
públicas em todos os níveis. Acrescentou, também, que “À medida em
que os desafios surgem em nossa trajetória, a nossa evolução como
ser humano se dá de acordo com as respostas que oferecemos. Além
do fato de que, quanto maior o desafio, tanto maior é a responsabilidade em bem desempenhar essa missão”.
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