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Seminário Formação de Mediadores de Leitura
O CFB, como integrante do Plano Nacional do
Livro e Leitura (PNLL), representado pela 1a
Secretária, Conselheira Georgete Lopes Freitas,
participou nos dias 12 e 13 de março do Seminário
Formação de Mediadores da Leitura. O Seminário
objetivou fornecer ao MinC, bem como ao MEC,
subsídios teóricos e práticos para a condução de
programas de formação de mediadores da leitura,
já existentes ou a desenvolver. Buscou também

constituir um quadro sólido de orientação para
as ações governamentais de formação desses
mediadores, no âmbito das bibliotecas públicas
e ações sociais, nas bibliotecas escolares e nas
escolas em todos os seus níveis. Participaram
do evento bibliotecários, escritores, professores,
contadores de história, membros de entidades
ligadas à promoção da leitura e representantes do
MinC e MEC.

Audiência Pública em MS
Ocorreu em março a audiência pública na
Assembléia Legislativa do Mato Grosso do Sul,
proposta pelo Deputado Marquinhos Trad, para
discutir o tema O bibliotecário e o potencial
mercado de trabalho no estado do Mato Grosso
do Sul. A audiência, articulada pelo CRB-1, contou
com a presença da 2a Secretária do Conselho
Federal de Biblioteconomia, Conselheira Célia
Regina Simonetti Barbalho, que expôs sobre a
governança corporativa executado pelo Sistema
CFB/CRB e seus impactos no mundo de trabalho
do bibliotecário brasileiro. A Conselheira também
apresentou o projeto mobilizador Biblioteca
Escolar - construção de uma rede de informação
para o ensino público, e conclamou o deputado
proponente a efetivar esforços no sentido de
conduzir nova audiência pública para tratar do
tema, tendo em vista que o parlamentar é autor
da Lei n. 3.457, que instituiu o Sistema Estadual
de Bibliotecas Escolares do Mato Grosso do Sul.
No ato público foi empossada a nova delegada do

CRB-1 para o estado do MS., que assumiu seu
compromisso na presença do bibliotecário Arlan
Morais de Lima, Presidente do CRB-1.

Paraíba
A Tesoureira do CFB, Maria Elizabeth Baltar Carneiro de Albuquerque, participou das comemorações
alusivas ao dia do bibliotecário, em João Pessoa
- Paraíba, no dia 10 de março, compondo mesa redonda sobre o tema Legislação e Ética Profissional
e, no dia 12 de março, proferiu palestra intitulada

Governança Corporativa, no Auditório da Reitoria
da Universidade Federal da Paraíba. A Semana do
Bibliotecário foi promovida pelo CRB-15, Associação de Bibliotecários da Paraíba, Centro Acadêmico
de Biblioteconomia e Departamento de Ciência da
Informação da UFPB.
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