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 II Reunión de bibliotecas escolares de Iberoamérica 

O Conselho Federal de Biblioteconomia marcou presen-
ça na II Reunião de Bibliotecas Escolares da Iberoamérica, 
que ocorreu entre os dias 14 e 15 de julho em Santiago, no 
Chile. O evento foi promovido pelo Centro Regional para 

o Fomento do 
Livro na Améri-
ca Latina, Cari-
be, Espanha e 
Portugal (CER-
LALC), com o 
apoio da Unes-
co.

O fórum 
congregou res-
ponsáveis pe-
los programas, 
redes e siste-
mas nacionais 
de bibliotecas 
escolares ibe-
roamer icanos, 
representantes 
da academia, 
de organismos 
internacionais e 
de associações 

internacionais de bibliotecários.
A II Reunião constituiu-se em um verdadeiro espaço de 

reflexão no sentido de ampliar a análise e identificar ações 
capazes de contribuir para a elaboração de um plano de 
ação estratégica para o fortalecimento institucional, ensino 
e pesquisa como marcos de orientação para os governos e 
para as instituições de ensino superior, visando a qualifica-
ção da biblioteca escolar.

Segundo a presidente do CFB, Nêmora Rodrigues, o en-
contro internacional foi muito importante como palco para 
divulgação do Programa Mobilizador para além das fron-
teiras do Brasil, tendo o programa sido reconhecido como 
um exemplo de trabalho, desenvolvido por uma entidade 
representante  de organização da sociedade civil conscien-
te de sua capacidade de contribuição para a construção da 
cidadania, de verdadeira qualidade. “Há uma grande ex-
pectativa de que esse evento venha a fortalecer a unidade 
iberoamericana em torno da causa da biblioteca escolar e, 
consequentemente, resultar em ações efetivas pela melho-
ria das condições vigentes em todos os país-membros. Além 
disso, a divulgação do Programa Mobilizador em um evento 
internacional é um fato a se comemorar”, disse a presidente 
Nêmora, na ocasião.

O Brasil possui, hoje, a peculiaridade de ser o único país 
onde a profissão de bibliotecário é regulamentada e que 
possui uma organização como o Sistema CFB/CRB.  

XXXII Encontro Nacional de Estudantes

O CFB esteve presente no XXXII Encontro Nacional de 
Estudantes de Biblioteconomia e Documentação, ocorrido na 
Unirio, Rio de Janeiro, no dia 17 de julho. Na ocasião, a pre-
sidente do CFB, Nêmora Rodrigues, proferiu palestra sobre o 
tema geral do evento, com enfoque na atuação do Sistema 
CFB/CRB.

O XXXII Encontro Nacional de Estudantes teve como tema 
principal a dimensão política do profissional da informação. Na 
ocasião, foram abordadas as possíveis questões que determi-
nam a participação ainda acanhada do bibliotecário no debate 

político, na atuação junto às autoridades governamentais, junto 
ao parlamento e demais fóruns de discussão das questões so-
ciais. No evento também foram enfocados aspectos relativos 
ao mercado de trabalho e à qualidade dos conteúdos dos cur-
sos presenciais de Biblioteconomia, além da implantação dos 
cursos a distância.

Segundo a presidente do CFB, Nêmora Rodrigues, “é pre-
ciso que o profissional bibliotecário reconheça a importância de 
sua contribuição, por meio de serviços qualificados à socieda-
de”. Nesse contexto, Nêmora conclamou a todos os presentes 
a terem uma participação mais efetiva, permitindo o surgimen-
to de novas lideranças para o movimento associativo.

Conselhos Profissionais reúnem-se com Ministro

Vários conselhos profissionais que compõem o Fórum de 
Conselhos Federais de Profissões Regulamentadas, o chama-
do “Conselhão”, estiveram em audiência, no dia 11 de agosto, 
com o Ministro do Trabalho e Emprego, Carlos Lupi, buscando, 
com o debate, o fortalecimento desses órgãos de fiscalização 
profissional.

Embora autarquias especiais autônomas, é consenso que 
essas entidades trabalhem ao lado do Ministério federal, ga-
rantindo a prestação de serviços qualificados, prestados por 
profissionais capacitados com plenas condições de exercício.

O MTE reconhece a impor-
tância da missão dos órgãos pro-
fissionais para a proteção dos 
cidadãos e sua Secretaria de Re-
lações do Trabalho tem sido cons-
tante apoiadora das entidades 
de fiscalização das profissões no 
Brasil, por meio do secretário Luis 
Antonio de Medeiros.

O CFB foi representado na 
ocasião pela sua presidente, Nê-
mora Rodrigues.

Presidente do CFB, Nêmora Rodrigues, na II Reu-
nión de bibliotecas escolares de Iberoamérica

Presidente do CFB, Nêmora Rodrigues, 
e Michel Temer, presidente da Câmara 

dos Deputados

Representantes dos diversos 
conselhos em reunião com o 

Ministro do Trabalho e Emprego

CFB participa de audiência com o Presidente da Câma-
ra dos Deputados

A Presidência da Câmara recebeu a visita do Mi-
nistro Fernando Haddad no último dia 19 de agosto, 
para oficializar doação oficial ao MEC de 80 milhões. 
Os recursos foram originados de despesas da Câmara 
dos Deputados, a partir de racionamento interno, e se-
rão destinados à educação infantil nacional (creche e 
pré-escola).

O momento, que marcou a opção dos parlamentares 
de apoiarem ações voltadas para o fortalecimento da 
educação no país, foi prestigiado pela coordenadora da 
Comissão de Educação e Cultura da Câmara, deputada 
Maria do Rosário Nunes (PT/RS) e por vários deputa-
dos e autoridades.

Presente à cerimônia, a 
presidente do Conselho Fe-
deral de Biblioteconomia, 
Nêmora Rodrigues, avaliou 
a iniciativa da Câmara dos 
Deputados como altamente 
positiva, tendo em vista o 
que o investimento dos re-
cursos pode significar, “so-
bretudo para o incremento 
das bibliotecas escolares”, 
disse Nêmora.

Já há proposta de con-
tinuidade, por parte da 
Câmara, de continuidade 
de tais práticas.


