
Abertura 

Bom dia a todos! 

Me dirigindo as autoridades presentes comprimento e agradeço 

a presença de todos e dou as boas vindas aos nossos convidados 

Sra. Pámela Howard diretora do escritório da Library of Congress 

aqui no Rio de Janeiro, o Bibliotecário Paul Losch da universidade 

da Florida, Ao bibliotecário e docente Carlos Henrique Juvêncio 

da UFF, e a Bibliotecária Viviane Santos coordenadora das 

bibliotecas da FIOCRUZ, o maior centro de pesquisa em saúde do 

Brasil.  

A soma de todos  aqui no palco e a presença de nossa nobre 

plateia composta por diferentes categorias de profissionais, 

docentes, egressos, e alunos irá marcar a data de hoje, 12 de 

março de 2020. A declaração, no dia de ontem, que vivemos uma 

Pandemia com COVID 19 evidencia ao mundo, o papel da 

informação de confiança, com garantias científicas, e suas fontes 

de disseminação. O papel das bibliotecas e dos bibliotecários 

neste momentos de crise torna-se visível e fundamental.  

Não importa o segmento que atuamos, todos nós temos um 

relevante papel  na sociedade que é disseminar informações que 

possibilitem vencermos este momento delicado em que vivemos. 

A internacionalização de nossas bibliotecas através de ações de 

divulgação, intercambio, e conversas como as que teremos hoje 

são essenciais para desenvolvermos nosso trabalho de forma 

consciente para diminuição de incertezas.  

INICIO DOS TRABALHOS: 

Antes de iniciarmos eu gostaria de fazer alguns agradecimentos 

especiais aos parceiros institucionais professor Dr. Fabiano 



Cataldo, docente da Escola de biblioteconomia, parceiro de longa 

data da biblioteca, que teve a iniciativa de convidar a 

bibliotecária Pamela para este encontro. A professora Stefane 

Freire, outra parceira, que aceitou mediar este encontro comigo, 

e a professora Dr. Bruna Silva do Nascimento atual diretora da 

Escola de Biblioteconomia, a Escola mais antiga do Brasil, aqui 

representada pela professora Dr. Simone Borges Paiva que 

prontamente aceitaram ser anfitriãs conosco neste evento. 

A minha equipe multidisciplinar do grupo de Estudos  de serviços 

Culturais e acessibilidade que rapidamente entendeu a 

oportunidade de ampliarmos nossas discussões sobre ações de 

internacionalização com colegas de importantes instituições que 

desenvolvem um trabalho de relevância na área.  E a equipe da 

Coordenação de Cultura da UNIRIO, na figura do seu 

Coordenador prof. Dr. Fernando Porto.  O meu muito obrigada!!!  

FINALIZANDO: 

Agradeço a parceria realizado com o doutorando Cesar Cheng do 

Programa de Doutorado PPGENFBIO da UNIRIO, que possibilitou 

a filmagem e a transmissão deste evento na web através do 

nosso canal no YouTube. 

E agradecemos a presença de todos e fazemos um convite para 

inauguração da exposição de fotos Existe amor na UNIRIO que 

terá inicio na próxima segunda-feira (dia 16/3/2020) no segundo 

andar da Biblioteca Central. Evento cancelado em função da 

quarentena. 
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