
        A cidade de Florianópolis sediou o XXIX Painel 
de Biblioteconomia que contou com o apoio do Con-
selho Regional de Biblioteconomia da 14ª Região 
(CRB-14), e marcou o aniversário de 35 anos da As-
sociação Catarinense de Bibliotecários (ACB). A 
qualidade dos debates, a pertinência dos assuntos 
abordados e a significativa participação de bibliote-
cários e estudantes são dignos de registro. O tema 
principal foi Tecnologia e pessoas: a base de ino-
vação e gestão da informação. Discutiram-se, tam-
bém, questões voltadas à acessibilidade e sustenta-
bilidade das organizações. E o ensino de Biblioteco-
nomia, tanto em nível de graduação como de pós-
graduação, além do curso de Arquivologia também 

foram enfocados. Por ocasião de seu pronuncia-
mento, a Presidente do CFB Nêmora Rodrigues, 
referiu a conquista da aprovação da Lei n. 
12.244/10, saudando a presença do Dr. Rodolfo 
Joaquim Pinto da Luz, Presidente da Região Sul 
da União Nacional dos Dirigentes Municipais de 
Educação (Undime), ao ressaltar que conta com o 
apoio das autoridades responsáveis pela educa-
ção no país e com a sociedade para garantir o 
cumprimento da Lei. Uma mesa redonda reuniu 
representantes de conselhos, associações e sindi-
catos para avaliar a atuação desses órgãos, sua 
missão institucional e possibilidades de trabalhos 
conjuntos, visando fortalecer a classe bibliotecária. 
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Representantes de conselhos, associações e sindicat o no debate 
sobre o papel das instituições.   

Pres. da ACB Osias do Rosário e a Pres. do CFB Nêmo ra Rodri-
gues;   
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A Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Juventude 
da Câmara Municipal de Porto Alegre promoveu reunião 
extraordinária para discutir propostas com vistas a elabo-
rar legislação para instituir o Plano Municipal de Incentivo 
à Leitura. Em conjunto com o Executivo, por meio da Se-
cretaria Municipal de Educação (Smed), além de entida-
des e instituições do segmento do livro e da leitura, foram 
feitas sugestões para o programa em Porto Alegre. O en-
contro foi conduzido pela vereadora Fernanda Melchionna 
(PSOL-RS), que também é Bibliotecária. Presentes à reu-
nião, as Presidentes Nêmora Rodrigues do CFB e Loiva 
Serafini do Conselho Regional de Biblioteconomia da 10ª 
Região (CRB-10), enfatizaram a importância da participa-
ção dos profissionais bibliotecários em todas as fases do 
processo, desde a criação, a implantação e a manutenção 
do plano. E Nêmora acrescenta “é necessária uma mobili-
zação mais intensa para a questão e, além disso, os ato-
res envolvidos devem ser capacitados para implantar o 
Plano, com a participação efetiva dos bibliotecários”. Nê-
mora defendeu a biblioteca não só como espaço de leitu-
ra, mas também de construção do cidadão, para que este 
“se sinta atraído ao mundo da leitura e da literatura”. A 

Lançado o Plano Municipal de Incentivo à Leitura 
de Porto Alegre-RS 

partir dessa reunião, várias ações serão empreendidas 
como a criação de um grupo de trabalho incluindo as 
representatividades dos segmentos ligados à educação 
e à cultura. Por parte do legislativo municipal devem ser 
propiciados os encaminhamentos necessários para 
gestionar junto ao poder executivo a alocação de recur-
sos no orçamento do município para o próximo ano, 
amparando assim a sustentação financeira do plano. 

Vereadora e Bibliotecária Fernanda Melchiona na condução da reuni-
ão 


