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Amazonas discute Sistema Estadual de Biblioteca Escolar
Na primeira quinzena do mês de junho a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas realizou Audiência Pública, para discussão de anteprojeto de lei que versa sobre a criação de um
Sistema Estadual de Biblioteca Escolar no Estado
do Amazonas. O evento contou com a presença
de bibliotecários, estudantes de Biblioteconomia,
professores, parlamentares, da comunidade em
geral e também do Conselho Federal de Biblioteconomia, que se fez presente na pessoa das
Conselheiras Federais Nêmora Rodrigues e Célia
Barbalho.
A audiência apresentou a situação das bibliotecas escolares no Estado, com suas carências e
dificuldades, e apresentou a importância do andamento do anteprojeto.
Sobre a audiência, a Presidente do CFB reconheceu a importância de a sociedade se mobilizar

no sentido de garantir seu direito de
ter uma educação
pública de qualidade, capaz de contribuir para a formação de um cidadão
crítico, preparado
para a pesquisa e
motivado para a leitura. A Conselheira
Célia também eloAudiência Pública em Manaus
giou a articulação
do CRB-11, que
não mediu esforços para garantir a realização da
audiência, bem como para assegurar a apresentação dos trabalhos de diagnósticos que permitiram
comprovar a realidade do setor.
Também esteve prestigiando a audiência o
professor Raimundo Martins de Lima, da UFAM.

Presidente e Diretora visitam Vereador de
Manaus
No dia 1º de junho a Presidente do CFB Nêmora Rodrigues e a Conselheira Federal Célia
Barbalho estiveram em visita política no gabinete do Vereador de Manaus, Marcelo Ramos
(PCdoB).
O objetivo do encontro foi o CFB buscar apoio

para a criação do Sistema Municipal de Bibliotecas Escolares na cidade de Manaus.
A visita ao Vereador foi marcada pelo comprometimento do parlamentar na defesa local do
Programa Mobilizador do Sistema CFB/CRB e
na interlocução com o executivo municipal, no
sentido de apoiar as ações de fortalecimento da
biblioteca escolar.

Coletânea Ética tem lançamento em Manaus

Lançamento da Coletânea em Manaus
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As obras A Ética na Sociedade, na Área da Informação e da Atuação Profissional: o olhar da Filosofia, da Sociologia, da Ciência da Informação e
da Formação e do Exercício Profissional do Bibliotecário no Brasil, e o CD com a Bibliografia sobre
Ética Profissional, publicações recentes do Conselho Federal de Biblioteconomia, tiveram também
lançamento no estado do Amazonas, no princípio
do mês de junho, em evento bastante prestigiado.
Em cumprimento ao convênio efetivado com o
Banco do Nordeste do Brasil - BNB, que patrocinou a produção da publicação impressa, o Sistema
CFB/CRB prossegue realizando eventos de lançamento das obras em todo o país.
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