
 
 

 

 
Bibliotecas Públicas e Sociedade  

 O Rio de Janeiro (RJ) sediou, recentemente, o III Simpósio Latino-Americano de Bibliotecas Públicas 
e o XV Encontro Nacional do Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas. Na oportunidade, a presidente do 
Conselho Federal de Biblioteconomia, Nêmora Arlindo Rodrigues, participou da conferência Competência e 
Consciência Profissional: benefícios para os usuários de bibliotecas públicas.
  
             Os debates abordaram a importância da biblioteca pública para a sociedade, suas carências e 
alternativas para o seu fortalecimento, diante da realidade em que o maior entrave para o seu pleno 
funcionamento reside na questão dos recursos humanos. A despeito das dificuldades de toda a ordem, como 
instalações físicas inadequadas, ausência ou obsolescência de equipamentos, desatualização e falta de 
conservação de acervos, há que se referirem os grandes esforços que têm sido despendidos pelo governo 
federal, por meio da destinação de recursos financeiros para a área da cultura. 

             Entretanto, tais recursos materiais são insuficientes, sobretudo se considerarmos que a maior 
carência é de pessoal habilitado para as tarefas técnicas e qualificado para as atividades de mediação de 
leitura. O grande diferencial na execução desses projetos de implantação e ativação de bibliotecas públicas 
no Brasil ocorrerá quando forem sanadas as questões de quadro de pessoal especializado. 

  
  

 
I Fórum Internacional e IV Seminário Estadual  

de Bibliotecas Escolares em São Paulo  

           Cerca de 200 profissionais da biblioteconomia e profissionais da educação de outras cidades, estados 
e países participaram dos eventos. A presidente do Conselho Federal e Biblioteconomia, Nêmora Arlindo 
Rodrigues, apresentou o Projeto Mobilizador do Sistema CFB/CRBs – Biblioteca Escolar: Construção de uma 
Rede de Informação para o Ensino Público, no evento organizado pelo CRB-8  e pela International 
Association of School Librarianship (IASL), nos dias 21 e 22 de outubro. 

          Segundo Nêmora, o projeto obteve uma ótima receptividade e a imediata aprovação dos participantes. 
O evento contou com a participação de renomados painelistas  de expressiva contribuição para a discussão 
dos temas relacionados à biblioteca escolar em países como Estados Unidos, França, Portugal, além do 
Brasil. 

          As abordagens enfocaram os aspectos concernentes à organização, dinamização e fortalecimento da 
biblioteca escolar nos diferentes contextos desses locais. No entanto, o ponto convergente aponta para a 
realização do trabalho em redes. Assim, é importante ressaltar que experiências bem sucedidas já vêm 
ocorrendo nos municípios de São Carlos e São Bernardo do Campo, no estado de São Paulo, e em Belo 
Horizonte (MG). 



          Por outro lado, ficaram evidentes os problemas enfrentados pela rede escolar pública da cidade de 
São Paulo, onde há sucateamento das instalações e as bibliotecas são consideradas públicas e escolares, 
num sistema híbrido que as vinculam tanto à secretaria de cultura, quanto à de educação. Ao final do evento, 
foram enviadas moções ao governador José Serra e ao prefeito Gilberto Kassab, manifestando a 
inconformidade dos participantes do evento ante às dificuldades relatadas pelos profissionais dos órgãos 
públicos subordinados a essas administrações. 

    
 

Projeto Mobilizador é lançado em Porto Alegre 

          Em atividade promovida pelo CRB-10, foi lançado o Projeto Mobilizador do Sistema CFB/CRBs em 
Porto Alegre, no último dia 23 de outubro, durante a Semana Acadêmica da Faculdade de Biblioteconomia e 
Comunicação da Ufrgs. A presidente do CFB, Nêmora Arlindo Rodrigues, apresentou a palestra de 
divulgação a docentes, alunos e profissionais bibliotecários. Na oportunidade, participaram, também, 
representantes das secretarias estadual (RS) e municipal (POA) de educação e demais autoridades. 

          Profissionais da rede municipal de bibliotecas escolares de Porto Alegre relataram as ações de 
implantação do sistema de assessoramento técnico-pedagógico coordenado por bibliotecários, no qual há 
ampla integração entre todos os setores das escolas. A rede de bibliotecas escolares vem funcionando com 
êxito desde 2005, tendo auferido expressivo sucesso na realização de um trabalho conjunto. Além da 
operação em rede que permite que bibliotecários coordenem essas bibliotecas, a atuação tem garantido a 
melhoria das unidades em todos os aspectos, resultando no aumento de espaços físicos, adequação de 
mobiliário, aumento e qualificação de acervos e, principalmente, na prestação de serviços aprimorados. 

          Essas experiências demonstram a possibilidade de solução para as dificuldades enfrentadas pelas 
bibliotecas escolares de ensino público. E, principalmente, comprovam que o Sistema CFB/CRBs está 
trilhando o caminho certo quando aponta o trabalho em rede como forma de reverter a difícil situação em que 
a maciça maioria das bibliotecas escolares se encontra no País. 

  
 

Ética Profissional e Mercado de Trabalho  

          A convite da coordenação da Disciplina de Ética Profissional do Departamento de Ciências da 
Informação, da Faculdade de Biblioteconomia da Ufrgs, em Porto Alegre, a presidente Nêmora Arlindo 
Rodrigues proferiu palestras aos alunos dos cursos de Biblioteconomia, Arquivologia e Museologia, 
respectivamente nos dias 28 e 30 de outubro. 

          Além da apresentação do Sistema CFB/CRBs, foram debatidos temas concernentes às práticas 
profissionais pautadas pelo comprometimento com a ética e com a qualificação dos serviços informacionais. 
Durante a palestra, os docentes demonstraram grande interesse pelos assuntos discutidos e participaram 
ativamente por meio de questionamentos, depoimentos e de sugestões para o fortalecimento das profissões 
envolvidas.  A  constatação de que os graduandos expressam um senso crítico, e já demonstram a 
consciência da relevância de uma postura profissional, revela o grau de maturidade e renova as expectativas 
de engrandecimento da área. 

  
 

 Frente Parlamentar da Leitura (FPL) comemora Dia Nacional do livro  

          O auditório Nereu Ramos, localizado na Câmara dos Deputados, em Brasília (DF), recebeu cerca de 
500 participantes no I Seminário de Políticas de Incentivo à Leitura no Brasil na data em que se comemora o 
Dia Nacional do Livro, no dia 29 de outubro. 

          Referendado pela Frente Parlamentar da Leitura como um marco histórico, o evento reuniu, também, 
parlamentares como o ministro da cultura, Juca Ferreira, o senador Cristovam Buarque, demais autoridades e 



intelectuais ligados à educação e à cultura no País que expressaram a importância da elaboração de políticas 
públicas que contribuam efetivamente para o incremento da leitura, fortalecimento das bibliotecas públicas, 
escolares e comunitárias, como forma de dirimir as grandes mazelas sociais decorrentes das dificuldades de 
acesso à informação e à cultura no Brasil. 

          A presidente do CFB teve oportunidade de divulgar o Projeto Mobilizador – Biblioteca Escolar: 
Construção de uma Rede de Informação para o Ensino Público e recebeu do deputado Marcelo Almeida, 
presidente da FPL, a imediata adesão e a proposta da realização de uma audiência pública na Câmara para 
discutir amplamente o projeto.  

  

Eleições 2008  

Calendário de Eleições dos Conselhos Regionais de Biblioteconomia para o Triênio 2009-2011  

Resolução CFB N.88/08 alterada pela Resolução CFB n.89/08 

   Evento  Data   
1  Eleição com período de duração fixo e contínuo de 8 às 17 horas (art. 35)  18/11/08 
2  Remessa dos votos e da documentação referente as urnas instaladas fora da sede do 

CRB  (art. 53)  
19/11/08 

3  Apuração dos votos, proclamação dos resultados e lavratura da ata (art. 46 e 51)  18 a 
20/11/08 

4  Remessa a presidência do CRB, pelo presidente da Comissão eleitoral, da 
documentação eleitoral.  

21/11/08 

5  Publicação do resultado das eleições  24/11/08 
6  Prazo para interposição de recursos ao CRB  (art. 61)  27/11/08 
7  Convocação dos eleitos a serem empossados art. 63 § 2º)  Até 

23/12/08 
8  Publicação de edital de convocação para a sessão solene (art. 63 § 3º)  Até 

23/12/08 
9  Posse dos eleitos (art. 63)  Até 

07/01/09 
10  Data para remessa da ata final do resultado da eleição  da  publicação  à presidência 

do CFB  (art. 67)  
24/11/08 

11  Data para homologação pelo CFB do resultado da eleição (art. 68)  06/12/08 

  
Cadastre-se!!! 

Caso queira receber o Boletim Eletrônico do CFB, envie um e-mail para cfb@cfb.org.br.  
 


