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A vice-presidente do Conselho Federal de Biblioteco-
nomia representou o CFB durante as comemorações do 
dia do bibliotecário organizadas pelo Conselho Regional 
de Biblioteconomia da 8ª Região, na cidade de São Paulo, 
e iniciou saudando os presentes e parabenizando o CRB-
8 pela entrega do Prêmio Laura Russo e pela escolha do 
tema “Empreendedorismo social: agente de transforma-
ção”. 

 Congratulou-se ainda com os homenageados e pre-
miados nessa solenidade pelo trabalho realizado, em prol 
da sociedade civil. 

 Destacou que é imperativo que toda profissão tenha 
na sua missão os rumos que a sociedade tenha definido 
para si e que as  as entidades de representação que ma-
terializam a profissão estejam sempre em sintonia com os 
desafios e os valores propostos pela sociedade. Ressaltou 
que os bibliotecários são essenciais ao bom funcionamen-
to das estruturas sociais (pessoas e instituições) e funda-

Prêmio Laura Russo
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Dia do Bibliotecário: Comemorações pelo Brasil
A presidente do CFB, Nêmora Rodrigues, participou de 

uma edição especial do Fórum Gaúcho para Melhoria das 
Bibliotecas Escolares, no dia 12 de março em comemora-
ção pelo dia do Bibliotecário, em Porto Alegre, no auditó-
rio da Faculdade de Biblioteconomia da UFRGS. 

Os profissionais, docentes estudantes e convidados 
compartilharam as conquistas que vêm sendo alcançadas 
pelo Sistema CFB/CRB, nas diversas frentes de trabalho 
empreendidas pela 14ª e 15ª gestões. Foram menciona-
dos os programas mobilizadores em defesa das bibliote-
cas escolares e públicas, a ação parlamentar em defesa 
da sustentabilidade dos conselhos de profissões regula-
mentadas, as estratégias para reativação do curso de Bi-
blioteconomia no Paraná e, sobretudo, do empenho para 
a estruturação do curso a distância. Assim, Nêmora apre-
sentou uma panorama geral das principais atividades do 
Sistema, conclamando aos colegas e também aos futuros 
profissionais a participarem do movimento associativo, 
quando afirma “temos a convicção de que essas conquis-
tas colocam a profissão de Bibliotecário numa posição de 

respeitabilidade, cujo valor é objeto de reconhecimento 
nos meios onde inserimos o Sistema CFB/CRB, como nos 
ministérios da Educação (MEC) e da Cultura (MinC), no 
Congresso Nacional, no Fórum de Conselhos de Profis-
sões Regulamentadas, enfim em todos os setores onde 
conquistamos espaço por meio de um trabalho sério e 
qualificado”.  Portanto, prossegue, “é fundamental que 
estejamos comprometidos com as causas que buscam o 
fortalecimento de nosso papel e dignificam a profissão.” 
Na sequência, a profª dra. Iara Conceição Bitencourt Ne-
ves fez um apanhado histórico da luta em prol da biblio-
teca escolar desde a década de 80, e a bibliotecária Maria 
do Carmo Mizetti, coordenadora do Sistema Estadual de 
Bibliotecas Escolares do Rio Grande do Sul (RS), relatou 
as dificuldades superadas para reativação do sistema no 
âmbito da Secretaria de Educação do RS, contando com o 
apoio e as ações incisivas do Conselho Regional de Biblio-
teconomia da 10ª Região – CRB-10. Maria do Carmo rece-
beu a justa homenagem, em forma de uma placa, pelas 
vitórias alcançadas em sua jornada.

Profª Iara Neves, a presidente do CFB 
Nêmora, a presidente do CRB-10, Loiva 

Serafini, e a conselheira do CRB-10, Maria 
da Graça Artioli.

mentais ao desenvolvimento humano. 
 Fez referência à figura da bibliotecária Laura Garcia 

Moreno Russo, batalhadora incansável pelo reconheci-
mento legal da profissão bibliotecária e instauradora de 
associação e instituições de representação em nosso país, 
espalhando os alicerces institucionais de nossa profissão. 

 Finalizando, parabenizou os bibliotecários presentes 
pela data e apresentou os sinceros agradecimentos pela 
dedicação à profissão, enfatizando que quando o exemplo 
é bom ele frutifica.  Complementou desejando que a boa 
semente plantada continue a vingar enriquecida nas no-
vas gerações de bibliotecários e que quanto mais forte e 
consistente for a nossa profissão bibliotecária, mais justa 
e esperançosa será para a sociedade brasileira.

Da esquerda para a direita: chefe do Departa-
mento de Ciências da Informação, profª Ana 

Moura, a presidente do CFB Nêmora, a presiden-
te do CRB-10, Loiva Serafini, a presidente da ARB 

Maria Cecília e Uli Oesterli do Goëthe Institut.

Bibliotecária Maria do Carmo 
Mizetti e equipe do Sistema 

Estadual de Bibliotecas Escolares do 
RS recebendo a homenagem.

A mesa foi composta por Regina Céli de Sousa, vice-presi-
dente do CFB; Ivani Di Grazia Costa, coordenadora da Bi-

blioteca e Centro de Documentação do MASP; Evanda Verri 
Paulino, presidente do CRB-8, Magda Montenegro, diretora 

da Biblioteca de São Paulo e Maria das Mercês Pereira 
Apóstolo, vice-presidente e coordenadora da sub-comissão 

de Comunicação do CRB-8.

Profissionais e estudantes de Biblioteconomia 
presentes ao evento

A primeira secretária do CFB, Georgete Lopes Freitas, 
participou da comemoração do Dia do Bibliotecário no 
dia 12 de março, em São Luís, no auditório da Reitoria 
da Universidade Federal do Maranhão. Os bibliotecários 
e convidados partilharam o momento ímpar em que se 
insere a profissão, com a visibilidade propiciada pelas 
ações do Sistema CFB/CRB que tem no verbo realizar a 
motivação para o desenvolvimento de suas ações. A pri-
meira secretária apresentou as ações do Sistema em prol 
do Programa Mobilizador Biblioteca Escolar – Construção 
de uma Rede de Informação para o Ensino Público, e des-
tacou o PLC n. 324/2009 que trata da universalização das 
bibliotecas escolares em instituições de ensino públicas, 
que se encontra em tramitação na Comissão de Educação, 
Cultura e Esporte do Senado Federal e as atividades de 
advocacy para proporcionar que o referido projeto venha 
a ser votado em caráter terminativo na própria Comissão. 
Discorreu sobre a exposição Biblioteca Escolar modelo 
apresentada na Câmara dos Deputados e no Senado Fe-
deral. Georgete Freitas realçou as ações desenvolvidas 
pela Diretoria do CFB para implantação do Programa Mo-
bilizador com vistas a sensibilizar o MEC, o Conselho Na-
cional de Educação, com o apoio da UNESCO e a realiza-
ção de audiências públicas nos estados do Rio Grande do 
Sul, Goiás, Amazonas e no Distrito Federal.  Foi destacado 
o interesse do Sistema CFB/CRB no Programa Mobilizador 
II em prol das Bibliotecas Públicas. A diretora enfatizou, 
também, o respeito pela atuação do CFB junto ao Fórum 
dos Conselhos Federais das Profissões Regulamentadas, 
a parceria estabelecida com a Universidade Aberta do 
Brasil (UAB/CAPES/MEC) para o desenvolvimento do Cur-
so de Biblioteconomia na modalidade a distância, assim 
como pela reestruturação do Curso de Biblioteconomia 

da Universidade Federal do Paraná (UFPR) e declarou a 
maturidade com a qual as ações do CFB estavam sendo 
realizadas no ano em que comemorava os seus 48 anos 
de existência. Georgete concluiu o seu pronunciamento 
em comemoração ao Dia do Bibliotecário conclamando 
os bibliotecários maranhenses a responderem ao Censo 
do Profissional Bibliotecário que havia sido lançado no dia 
5 de março de 2010. Em continuidade, a presidente do 
CRB-13, Mary Ferreira, apresentou a pesquisa sobre bi-
bliotecas escolares no Maranhão, seguida do debate com 
o promotor de educação, Paulo Avelar. A titular do CRB-
13 apresentou a nova composição da Diretoria do Conse-
lho Regional agora sob a presidência de Silvelene da Silva 
Evangelista.

Dia do Bibliotecário: Comemoração em São Luís - MA

Da esquerda para a direita: presidente da Associação Profissional de 
Bibliotecários do Maranhão, Carlos Wellington Martins; assessora 
de Interiorização da UFMA em representação ao reitor, Cenidalva 

Teixeira; presidente do CRB-13, Mary Ferreira; primeira secretária do 
CFB, Georgete Lopes Freitas; presidente do Sindicato de Bibliotecários 

do Maranhão, Rita Oliveira. 

O CRB-3(CE/PI) comemorou  de várias maneiras o Dia 
do Bibliotecário:  fez publicar em jornais de grande circu-
lação no Ceará e no Piauí notas de parabéns aos bibliote-
cários; no Ceará em parceria com Associação de Bibliote-
cários do Ceará realizou um Encontro com profissionais e 
estudantes, no Auditório da Biblioteca da Universidade 
de Fortaleza-UNIFOR, onde foram recepcionados com 
música; a presidente Regina Holanda iniciou o evento pa-
rabenizando a todos e informando as ações em curso do 
CRB-3; na sequência aconteceram as palestras “Sistema 
de qualidade da Biblioteca da UNIFOR” – proferida pela 
diretora bibliotecária Leonilha Brasileiro Lessa, e “Marke-
ting profissional voltado para o bibliotecário”, pela profª 
Berenice Lins Leite e encerrrando com os lançamentos 
do livro “A ética na sociedade, na área de informação e 
da atuação profissional: o olhar da Filosofia, da ciência 
da Informação e do Exercício Profissional do Bibliotecário 
no Brasil” e do CD com a bibliografia da ética, elabora-
dos pela Comissão de Ética Profissional da 14ª Gestão do 
Conselho Federal, que contou com a presença da conse-
lheira federal Sandra Maria Dantas Cabral, que abordou 
a importância das obras para o exercício da ética pelo 
bibliotecário. Também presente o ex-conselheiro federal 
Fernando Braga Ferreira. Com a cortesia da Editora Atlas 
foi oferecido um coffee break finalizando as comemora-
ções.   

Dia 12 de março no CRB-3 (CE/PI)

No Piauí, em parceria com a Associação Profissional 
dos Bibliotecários do Estado do Piauí – ABEPI, o CRB-3 
participou do Ciclo de Debates com o tema: “Biblioteco-
nomia: Ano 10 – Marco de um compromisso profissional 
para uma sociedade sustentável”, por considerar que os 
bibliotecários, como profissionais da informação, devem 
colaborar no processo de formação de uma sociedade 
sustentável, que tenha respeito pela conservação e pre-
servação do meio ambiente. Contou com as seguintes 
palestras: Sociedade sustentável: novas perspectivas com 
palestrante: Ms. Paulo Lopes Sobrinho (IDB, UESPI); So-
ciedade sustentável e as discriminações sociais com pa-
lestrante: Esp. Maria das Graça Silva (Coordenadoria Esta-
dual dos Direitos Humanos e da Juventude); Informação 
arqueológica e ambiental: uma proposta para preserva-
ção e valorização do patrimônio natural e cultural com o 
palestrante: Bib. Lucídio Lopes de Alencar (UNIVASF-PE); 
Informação e seu gerenciamento sustentável com a pales-
trante: Patrícia Gómez de Matos.

Pres. CRB-3, Regina Holanda, diretora biblioteca Leonilha Lessa, conse-
lheira federal Sandra Cabral e ex conselheiro Fernando Braga


