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Senado inicia comemorações do Dia do Bibliotecário

Brasília, DF, 11 de março de 2010, Ano 3, Especial

Emoção. Esse foi o sentimento que inva-
diu todos os presentes à cerimônia organi-
zada pelo Senado Federal em homenagem à 
passagem do Dia do Bibliotecário.

Com presença massiva de autoridades, 
políticos, jornalistas e bibliotecários, na noite 
do dia 9 de março ocorreu o evento, que con-
tou com a entrega de obras raras da coleção 
Luiz Viana Filho, patrono da Biblioteca do Se-
nado, sendo uma delas  prefaciada pelo bibli-
ófilo José Mindlin, homenageado por todos 
com um minuto de silêncio; lançamento do 
livro “Avaliação da usabilidade na internet”, 
de Sueli Angélica do Amaral e José Antonio 
Machado do Nascimento; e apresentação da 
exposição Biblioteca Escolar: tudo começa 
aqui, do Sistema Conselho Federal e Conse-
lhos Regionais de Biblioteconomia.

Numa noite muito concorrida, o grande 
reconhecimento feito por todos os presentes 
que discursaram voltou-se para a profissão 
de bibliotecário, ofício que cresce em impor-
tância,  num mundo que coloca a informação 
como seu motor para avançar. 

Discursando em nome da Presidência do 
Senado Federal, o senador Gérson Camata 
reconheceu o valor das obras entregues e 
lançadas, da exposição e declarou que “os 
grandes homenageados da noite são os bi-
bliotecários, razão do avanço da difusão or-
denada do conhecimento no mundo”. Segun-
do o senador, o desejo de toda a sociedade 
é de que “os bibliotecários continuem sendo 
a chama que alumia a todos com o conheci-
mento; que eles continuem carregando essa 
chama”, foram suas palavras.

Em seu discurso de homenagem à cate-
goria que representa, a presidente Nêmora 
destacou a importância da biblioteca escolar  
para o desenvolvimento do Brasil, apontou o 
casamento perfeito em se estar, naquele mo-
mento, falando da biblioteca pública escolar, 
dentro de uma das maiores e mais completas 
bibliotecas do país, a Biblioteca do Senado 
Federal, e ressaltou que o avanço de todas 
as bibliotecas do país só será possível com o 
compromisso de toda a sociedade, “de todos 
nós que abraçamos a causa da democrati-
zação do acesso à informação e ao conheci-
mento”. Aplaudida por todos, Nêmora para-
benizou  a todos os colegas bibliotecários.

O evento no Senado foi um sucesso.

Da esquerda para a direita, Jose Mário, 
representante da Biccateca, Nêmora Rodrigues e 

Regina Céli de Sousa

Presidente Nêmora Rodrigues e vice-presidente Regina Céli de 
Sousa, do CFB, com o senador Gérson Camata
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Nêmora em seu discurso saudando a importância do evento

Presidente CRB-1 Arlan de Lima, Nêmora Rodrigues, senador Heráclito 
Fortes e Regina Céli de Sousa

12 de março, Dia do 
Bibliotecário.

Acesse a programação 
completa:

http://www.cfb.org.br/12marco.php


