
Comemorações do Dia do Bibliotecário 2009

Bahia
Em Salvador-BA, a Presidente do CFB, Nêmora Rodrigues, participou 
das comemorações que incluíram a apresentação do Projeto Mobilizador 
Biblioteca Escolar: Construção de uma Rede de Informação para o En-
sino Público. Além disso, integrou uma mesa redonda onde os debates 
enfocaram a formação profi ssional e o mercado de trabalho. Na oportuni-
dade, foram homenageadas personalidades de destaque nas comunidades 
baiana e sergipana, que têm contribuído para a valorização da Biblioteco-
nomia e da cultura na região. Dentre os homenageados estava a Vereadora 
da cidade de Salvador, Olívia Santana, que vem atuando no sentido de 
incentivar a leitura e promover inúmeras ações culturais em benefício 
da população soteropolitana. A cerimônia culminou com a homenagem 
à bibliotecária Esmeralda Aragão, por sua trajetória exemplar como pro-
fi ssional, docente, Conselheira Regional e Federal no Sistema CFB/CRB. 
O público, composto por bibliotecários e estudantes de Biblioteconomia, 
foi também agraciado com intervenções culturais, como apresentações de 
coral e de grupos de percussão e de música popular brasileira, e declama-

ção de poesias por crianças oriundas de projetos de incentivo à arte 
e manifestações populares. O evento foi uma promoção conjunta do 
CRB-5 (Bahia e Sergipe) em parceria com o Instituto de Ciência da 
Informação da UFBA e Biblioteca Pública da Bahia.

Espírito Santo
Nas cidades de Vitória e Vila Velha, no estado do Es-
pírito Santo, as comemorações estenderam-se por uma 
semana, sob a coordenação do CRB-12. Apresentações 
de espetáculos teatrais, roda de leitura, apresentações 
circences, orquestra de cordas com a participação da 
comunidade em geral, tanto de público adulto como 
infantil, assim como de bibliotecários e estudantes, 
serviram de cenário para a demonstração da atuação 
do profi ssional bibliotecário como agente de ativação 
cultural. A Presidente do CFB, Nêmora Rodrigues, 
apresentou a palestra Governança Corporativa no 
Sistema CFB/CRB, que foi transmitida em sistema de 
videoconferência para todo o Brasil, a partir da sede da 
Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo 
- Findes.

Brasília
Por proposição do Deputado Milton Barbosa 
(PSDB), a Câmara Legislativa do Distrito Fe-
deral celebrou, no dia 17/03, o Dia do Biblio-
tecário. A sessão solene ocorreu na Biblioteca 
Demonstrativa, onde foi feita a entrega do título 
de Cidadã Honorária de Brasília à bibliotecária 
Maria da Conceição Moreira Salles, Diretora da 
biblioteca. A Vice-presidente do CFB, Neide 
A. Gomes, participou da sessão solene, agra-
decendo ao Deputado a iniciativa e ressaltando 
o trabalho realizado pela bibliotecária Maria da 
Conceição à frente da Biblioteca Demonstrativa 
de Brasília, destacando as ações de incentivo à 
leitura, os projetos Tira Dúvidas e Bibliomúsica, 
dentre tantas outras.
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Paraná
Em Curitiba, a Presidente do CFB, Nêmora A. Rodrigues, apresentou 
Projeto Mobilizador Biblioteca Escolar: Construção de uma Rede de 
Informação para o Ensino Público e participou de mesa de debates que 
contou com as presenças de representantes da Associação e do Sindicato 
Paranaense de Bibliotecários, e do Deputado Federal Marcelo Almeida, 
atual coordenador da Frente Parlamentar Mista pela Leitura, do Congres-
so Nacional. O Deputado é um defensor incansável do incentivo ao gosto 
pela leitura em todas as faixas etárias da população e tem empreendido 
diversas ações nesse sentido. Além de profi ssionais bibliotecários e de 

Nêmora Rodrigues, Presidente do CFB, ao centro. À sua esquerda a Vereadora Olívia 
Santana e Ivanise Tourinho, Conselheira Federal; à sua direita, membros da Diretoria 

do CRB5.

Nêmora Rodrigues, Presidente do CFB em 
palestra no Espírito Santo

estudantes de Biblioteconomia, estiveram presentes estudantes do 
curso de Pedagogia e pedagogos. A iniciativa do CRB-9, de esten-
der o convite a esses profi ssionais, constitui-se num passo decisivo 
no sentido de promover ações e esforços agregadores, ampliando 
a integração das atividades da biblioteca no projeto pedagógico 
da escola. Após o evento, os presentes participaram de um jantar 
por adesão, num ambiente de descontração e congraçamento. A 
Presidente do CFB concedeu entrevistas à imprensa local para a 
divulgação do Projeto Mobilizador. 


