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Presidente do Conselho Diretor da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil
(FNLIJ), de 2011 a 2017, e Conselheira em exercício. Delegada em exercício do
Colegiado da Diretoria do Livro, Leitura, Literatura e Biblioteca (DLLLB) no Conselho
Nacional de Política Cultural (CNPC) do Ministério da Cultura (MINC), nomeada em
2012 a 2017 e eleita em 2022 com mandato até 2024. Eleita Conselheira CNPC de
2019 a 2023. Nomeada PLL, com exercício de 2022 a 2024. Membro do Conselho
Consultivo e de Fundadores da Câmara Brasileira do Livro (CBL) desde 1996.
Conselho Fiscal em exercício da mesma entidade, eleita de 2020 a 2023.

Editora de livros infantis e juvenis, de literatura, técnicos-científicos, obras gerais e de
arte. Elabora programas de incentivo à leitura em âmbito nacional e internacional.
Consultora do BIRD – Banco Mundial – IDA – USA, para avaliação e montagem de
acervos de bibliotecas, materiais didáticos e multimeios para educação, em países da
América do Norte, Central e do Sul e africanos desde 1994.

Consultora e assessora da Câmara Brasileira do Livro (CBL), para a avaliação da
proposta do texto, que resultou na Lei do Livro nº 10.753, de 31/10/2003.

Participação na comissão e redação do texto e em outras ações da classe editorial
junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para a
criação de linhas de crédito para os setores editorial e de livrarias.

Acompanhou os projetos do Plano Nacional do Livro e da Leitura, após o Ano
Ibero-americano da Leitura – Vivaleitura 2005 – CBL. Avaliadora para aquisição de
acervo para o programa – Uma Biblioteca em Cada Município, realizado pela Biblioteca
Nacional, em 200 . Foi gerente de uma ação de tradução de mais de duzentos títulos
de autores brasileiros para vários países do mundo, em diversas línguas, quando, em
1987, abriu o departamento destinado à ação na Editora Cia. Melhoramentos de São
Paulo.

Em 1980, passa a fazer parte da equipe de professores da Fundação Nacional do Livro
Infantil e Juvenil (FNLIJ) (Seção brasileira da IBBY), ministrando cursos e oficinas para
formação de mediadores de leitura e elaborando resenhas críticas para o acervo da
instituição. É membro da Comissão do Prêmio FNLIJ, de 1998 a 2019.

Presidente da comissão de jurados para avaliação de prêmios literários de várias
categorias, em todo o Brasil, e projetos e programas para bibliotecas, a saber: S.Paulo,
Piauí, Sergipe, Salvador, Rio de Janeiro, Paraná. Avaliadora de acervos de livros no
Brasil, na Colômbia, no México, em Moçambique e no Uruguai.



Professora de Editoração, ministra cursos para a formação de profissionais da área.
Entidades: Universidade Federal do Rio de Janeiro (UERJ-RJ); Fundação Biblioteca
Nacional (FBN); Universidade do Livro - Universidade de São Paulo (UNESP); Escola
do Livro – Câmara Brasileira do Livro (CBL); e Escola Nacional do Comércio
(SENAC-SP). Em países de língua portuguesa, Diname – Ministério da Educação
Moçambique – África. Autora de livros de pano para crianças, premiada com APCA
1990.

Iniciou a carreira nos anos 1970. Trabalhou para a Editora José Olympio, Editora Agir,
Editora Melhoramentos e Editora do Brasil S/A.


