
Entrevista da Pres. Nêmora Rodrigues na TV Sergipe  

Sergipe recebe o Sistema CFB/CRB 

        A Diretoria do CFB esteve em Aracaju-SE 

para uma série de compromissos, os quais foram 

amplamente divulgados pela imprensa local. A Pre-

sidente do CFB, Nêmora Rodrigues, concedeu en-

trevista no Programa Messias Carvalho, transmiti-

do por rádio e pela TV Aperipê. Em outra emisso-

ra, a TV Sergipe, afiliada da Rede Globo, também 

foi concedida entrevista abordando especialmente 

o Programa Mobilizador do Sistema CFB/CRB 

voltado para a Biblioteca Escolar e as ações que 

culminaram com a aprovação da Lei n. 12.244/10. 

        O Conselho Regional da 5ª Região (CRB-5), 
que abrange os estados da Bahia e Sergipe, promo-

veu audiência pública na Assembléia Legislativa do 

Estado para discutir o Programa Mobilizador do Sis-

tema CFB/CRB Biblioteca Escolar – Construção de 

uma Rede de Informação para o Ensino Público. Es-

tiveram presentes a Diretoria do CFB, juntamente 

com a Presidente do CRB-5, Lucimar Oliveira Silva, 

conselheiras e a delegada daquele regional, a Presi-

dente da Associação de Bibliotecários, além de pro-

fissionais e estudantes de Biblioteconomia sergipa-

nos. A sessão foi conduzida pelo Deputado Pastor 

Antônio, quando foi apresentado o Programa Mobili-

zador pela Presidente do CFB, Nêmora Rodrigues, e 

discutiu-se a premência do cumprimento da Lei 

n.2.824/1990.  Essa lei estadual  dispõe sobre a obri-

gatoriedade de construção e manutenção de bibliote-

cas, bem como a admissão de bibliotecários em es-

tabelecimentos de ensino pertencentes à rede esta-

dual, além de instituir o Depósito Legal em favor da 

Biblioteca Pública do Estado proveniente das obras 

publicadas no estado de Sergipe. A Deputada Ana 

Lúcia, membro da Comissão, historiou a trajetória da 

elaboração e promulgação da Lei. “Esse pioneirismo 

do estado em prever uma legislação que assegure o 

aparelhamento da biblioteca escolar com presença 

de profissionais regulamentados requer a sua aplica-

ção imediata”, reforça a Presidente do CFB.  

Palestra na UFS  

Audiência Pública na Comissão de Educação da Assembléia Legislativa  

Audiência Pública na Assembléia Legislativa  

 

11 de junho de 2010 Brasília, DF, Ano 3, Número 43 

Palestra na UFS 

        A Presidente do CFB Nêmora Rodrigues pro-

feriu palestra enfocando a aplicação das ferramen-

tas da Inteligência Organizacional na gestão de 

conselhos de fiscalização profissional, contando 

com a presença da Diretoria do CFB, alunos e do-

centes do Curso de Biblioteconomia da Universi-

dade Federal de Sergipe (UFS), no campus univer-

sitário. A Professora Valéria Bari agradeceu pela 

deferência e salientou a oportunidade histórica em 

que os alunos de um curso novo já estarem sendo 

prestigiados pela Diretoria do Conselho Federal. 



12.244/10, que trata da universalização da biblioteca 

escolar. O próximo Workshop ocorrerá na cidade de 

Belo Horizonte, no mês de outubro. 

VI Workshop do Sistema CFB/CRB 

    A cidade de Aracaju sediou o VI Workshop do 

Sistema CFB/CRB, que reuniu treze dos quatorze 

conselhos regionais e a Diretoria do CFB, na Bibli-

oteca Pública Epifânio Dória.  O responsável pelo 

Sistema SPW de gerenciamento de sistemas de in-

formática apresentou a nova versão do software, a 

qual foi precedida de um treinamento oferecido a 

conselheiros e funcionários de conselhos regionais 

em dois dias que antecederam o evento. O treina-

mento ocorreu na sede do Conselho Regional de 

Contabilidade (CRC-SE), que gentilmente cedeu 

espaço para a sua realização. Foram igualmente 

discutidos temas como o aprimoramento do Ma-

nual de Gestão do Sistema CFB/CRB, resoluções 

que regulamentam as atividades dos conselhos, 

propostas de temas de estudos a serem desenvolvi-

dos e as ações a partir da aprovação da Lei n. 
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