Brasília, DF, Ano 2, Número 16

24 de abril de 2009

Biblioteca Pública do Estado do Ceará: um modelo de ação cultural
Em cumprimento a uma agenda de compromissos na cidade de Fortaleza, em março, a
Presidente do CFB Nêmora Rodrigues visitou
a Biblioteca Pública do Estado do Ceará. As
instalações adequadas aos diversos serviços
prestados aos diferentes tipos de público,
a presença de profissionais qualificados,
sobretudo de bibliotecários à frente dos
setores, representam um exemplo significativo do resultado de ações públicas que
visem ao incremento à cultura no país. A
Biblioteca Pública do Ceará Governador
Menezes Pimentel constitui um modelo

concreto que reflete a importância de realização de investimentos na cultura acompanhados da alocação de recursos humanos
capacitados.

CRB-3 comemora a nova sede
O Conselho Regional da 3ª Região – CRB-3, cuja jurisdição abrange os estados do Ceará e Piauí,
contou com a presença da Presidente do CFB,
Nêmora Rodrigues, para a inauguração oficial da Nêmora Rodrigues, Presidente do CFB; Eneide Chaves, Diretora da
sede adquirida pelo CFB e cedida em regime de Biblioteca Pública do Estado do Ceará; e Fernando Braga Ferreira,
Conselheiro Federal.
comodato ao regional. Estiveram presentes os
membros da atual gestão e de gestões anteriores,
a diretoria da Associação de Bibliotecários do Ceasária”. E são condições adequadas para exercer as
rá, bibliotecários e demais autoridades. Segundo as
atividades que permitem o desenvolvimento de um
palavras da Presidente do CFB, “a nossa casa é a
programa voltado para o cumprimento da função
nossa base e, quando dispomos de uma base sóliprecípua do regional, que é a proteção da sociedada, podemos trabalhar com a tranquilidade necesde, por meio da fiscalização profissional.

Projeto Mobilizador repercute no Ceará
O Projeto Mobilizador do Sistema CFB/
CRB Biblioteca Escolar: Construção de uma Rede
de Informação para o Ensino Público foi apresentado em evento promovido pelo CRB-3,
contando com as parcerias do Depto. de
Ciências da Informação da Universidade
Federal do Ceará e da Associação de Bibliotecários do Estado do Ceará. Houve
participação efetiva da audiência composta

por bibliotecários, professores e estudantes de
Biblioteconomia, assim como representantes
das secretarias de educação e de cultura, em
âmbitos estadual e municipal. Os participantes
sentiram-se motivados a participarem do projeto. Além da apresentação, a Presidente do CFB
concedeu entrevistas ao programa Bom Dia Ceará, da TV Verdes Mares, afiliada da Rede Globo, ao jornal O Povo e à Radio Universitária.

