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Brasília, DF, Ano 1, Número 12

Avanços da Biblioteconomia em Santa Catarina
A edição do XXVII Painel de Biblioteconomia em Santa Catarina,
que aconteceu no período de 27 a
28 de novembro, consistiu em
mais uma oportunidade de crescimento profissional, a partir da
abordagem de temas extremamente relevantes como a atuação
do bibliotecário na construção de
políticas públicas e da contribuição da biblioteca escolar para a
democratização do conhecimento, dentre outras. Além de apresentar o Projeto Mobilizador –
Biblioteca Escolar: construção de
uma rede de informação para o
ensino público durante o evento,

a presidente do CFB, Nêmora A.
Rodrigues proferiu a palestra A
Inteligência Organizacional sob o
Prisma do Sistema CFB/CRB, aos
alunos de Biblioteconomia da Universidade Federal de Santa
Catarina – UFSC. A presidente
aproveitou a oportunidade para
estabelecer metas de integração
e ações conjuntas com a Federação das Associações de Bibliotecários, Cientistas da Informação
e Instituições – Febab, através
de contato com a presidente Sigrid Weiss Dutra, bem como com
o Sindicato de Bibliotecários de
São Paulo – Sinbiesp, através de

sua presidente Vera Stefanov.
Na ocasião, as representantes
das entidades destacaram a importância da união de esforços
em prol da valorização da profissão, por meio de atividades que
possibilitem o crescimento profissional. Além do que, puderam
testemunhar o grau de seriedade
com que os profissionais daquele
estado enfocam o compromisso
da profissão com a sociedade,
com o documento que culminou o
evento, “Carta de Intenções dos
Bibliotecários de Santa Catarina:
projeção de cenários 2009 a
2018”.

Eleições nos Conselhos Regionais
As eleições nos conselhos regionais ocorreram
em clima de tranqüilidade em todo o País. No
último dia 18 de novembro, os bibliotecários
exerceram seu dever e direito de votar a fim
de eleger as gestões dos quinze conselhos que
integram o Sistema CFB/CRB, para o triênio
2009/2011. Os futuros conselheiros tomarão
posse na segunda semana de janeiro de 2009 e
todos os profissionais estão convidados a
prestigiarem os novos gestores, que terão a
missão de atuar para fortalecer o Sistema e
contribuir para valorizar a Biblioteconomia. A

presidente do CFB, Nêmora A. Rodrigues acompanhou o pleito em João Pessoa-PB, a fim de presenciar a primeira eleição na sede do recém criado CRB-15. A primeira eleição nessa jurisdição
transcorreu dentro da normalidade a exemplo
das demais regiões. A partir de 2010, a implantação do sistema de gerenciamento permitirá que
as eleições sejam realizadas via internet, o que
trará agilidade ao processo. O CFB agradece aos
componentes das comissões eleitorais pela colaboração voluntária e indispensável ao sucesso do
pleito.

Agradecimentos e Convite Especial
Ao término das gestões dos CRB referentes ao
triênio 2006/2008, o CFB agradece aos conselheiros regionais que representaram as entidades
nesse período, marcado pela histórica criação do
Sistema CFB/CRB. A contribuição de cada colega
em um trabalho voluntário, muitas vezes não reconhecida em sua verdadeira dimensão, certa-

mente foi decisiva para o engrandecimento da profissão de bibliotecário no Brasil. Aos novos conselheiros, o chamamento para integrarem-se ao Sistema na totalidade de seus projetos, planos de trabalho, objetivos e metas. Os desafios são imensos, mas
estão na medida de nossa disposição e capacidade de
superá-los.
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