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70 anos de Biblioteconomia na FESPSP
O I Seminário de Biblioteconomia e Ciência da
Informação marcou de forma brilhante as comemorações do aniversário do Curso da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (FESPSP).
Durante o evento, a Presidente do CFB, Nêmora
Rodrigues, participou de mesa redonda que debateu o papel e a contribuição dos profissionais da
informação no desenvolvimento do país. As demais
integrantes da mesa a Profa. Dra. Vânia Mara Alves Lima, coordenadora do Curso de Biblioteconomia da ECA-USP, a Diretora da Divisão de Gestão
de Projetos do SIBi/USP, Márcia Rossetto, sob a
mediação da Profa. Dra. Valéria Valls / FaBCIFESPSP, enfocaram o tema sob o prisma de uma
visão de futuro da profissão e da Biblioteconomia.

Valéria Valls, Nêmora Rodrigues, Márcia Rossetto e Vânia
Lima

Feira do Livro de Frankfurt em destaque
A Presidente do CFB Nêmora Rodrigues foi
convidada pelo Ministro da Cultura, Juca Ferreira, a
participar do almoço oferecido ao Presidente da Feira do Livro de Frankfurt, em Brasília. A edição da
feira neste ano acontecerá no mês de outubro. Estavam presentes também o Embaixador da Alemanha no Brasil, autoridades do governo brasileiro e o
escritor Maurício de Sousa, dentre outros. O grande
anúncio foi que o Brasil será homenageado nessa
feira em 2013. A oportunidade se constituirá no ensejo de aproximação entre o Brasil e a Alemanha,
representando a integração entre as culturas, intercâmbio de experiências o fortalecimento da literatura. “Há uma grande expectativa em torno dos benefícios que esse estreitamento de laços trará para a
cadeia do livro no país”, afirma a Presidente do
CFB, Nêmora Rodrigues. E complementa,

Nêmora Rodrigues e conselheiras do CRB-8, da esquerda para
a direita: Evanda Paulino, Sandra da Rosa e Concília Teodósio.

A Presidente Evanda Verri Paulino e membros do
Conselho Regional de Biblioteconomia da 8ª Região (CRB-8) também participaram das comemorações. Nêmora Rodrigues saudou a sanção da
Lei n. 12.244/10, que trata da universalização da
biblioteca escolar, com muita alegria ao enfatizar
“Estamos conscientes de nossa responsabilidade
no sentido de fazer cumprir a Lei. Foi uma grande
vitória a sua aprovação. Agora é preciso buscar
os meios para aplicá-la.” E esse é um componente muito forte na definição dos rumos da profissão, em consonância com os objetivos do seminário, pois será necessário proceder uma convergência de ações que possibilitem aos bibliotecários demonstrar a sua contribuição para uma sociedade mais justa.
“Especialmente os escritores brasileiros contarão
com a abertura de mercado e a ampliação de possibilidades de divulgação de suas obras.”

Nêmora Rodrigues e o Ministro da Cultura Juca Ferreira
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