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DIRETORIA DA 16ª GESTÃO  

 Presidente: Regina Céli de 

Sousa  -        CRB-8/2385     

 Vice-Presidente:  Adelaide 

Ramos e Côrte - CRB-1/423  

 1ª Secretaria:  Isaura Lima 

Maciel Soares - CRB-7/1489  

 2ª Secretaria:  Lucimar 

Oliveira Silva – CRB-5/1239  

 Tesoureira:  Sandra Maria 

Dantas Cabral - CRB-3/243  

O 
 Sistema CFB/CRB, fez um vídeo em homenagem ao dia do 

bibliotecário, comemorado no dia 12 de março, e publicou no 

site do Youtube. Esse vídeo foi publicado com o nome 

“Homenagem ao Dia do Bibliotecário 2013” e tem 30 segundos, confira 

no seguinte endereço: www.youtube.com/watch?v=M9DzpcV4mPw. 

MENSAGEM  ESPECIAL  DO SISTEMA CFB/CRB 

PARA VOCÊ BIBLIOTECÁRIO 

Vídeo publicado no Youtube: Homenagem ao Dia do Bibliotecário 2013. 

Bibliotecários são  importantes para o funcionamento dos espaços físi-

cos e virtuais  da informação.    São agentes promotores da sociabiliza-

ção do conhecimento. 

Têm como responsabilidade organizar, tratar e facilitar o acesso e a 

disseminação da informação democraticamente a todos os cidadãos.  

Dia 12 de março é o dia do Bibliotecário, no Brasil. Um agente social 

em defesa do desenvolvimento do saber humano. 

Regina Céli de Sousa 

Presidente do CFB 

MENSAGEM  DA PRESIDENTE AO BIBLIOTECÁRIO 

http://www.youtube.com/watch?v=M9DzpcV4mPw
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 ORGANIZAÇÃO 

Insira um 

pequeno 

parágrafo 

sobre sua 

organização. 

Ele poderá 

incluir seus 

objetivos, 

sua missão, 

data em que 

foi fundada 

e um pouco 

de seu 

histórico. 

Você 

também 

poderá 

fornecer 

uma lista 

dos tipos de 

produtos, 

serviços ou 

programas 

oferecidos 

por sua 

organização, 

a região 

abrangida 

(por 

exemplo, 

regiões sul e 

su-deste do 

país e uma 

parte da América Latina), e o perfil de seus clientes e membros. 

Informe também um telefone de contato para que seus leitores 

possam reuisitar mais informações. 

COLE O 

SELO AQUI 
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Expediente: 

Boletim Eletrônico do Sistema CFB/CRB 

SRTVN, Ed. Brasília Rádio Center, Sala 1079.       

70719-900  —  Brasília-DF 

Fone: (61) 3328-2896  / 3328-2080     

Fax: (61) 3328-2894       

e-mail:cfb@cfb.org.br 

A 
ministra da Cultura, Marta Suplicy, recebeu no dia 27/02 o deputado federal José Stedile da 

Frente Parlamentar em Defesa da Biblioteca Pública, a presidente e vice-presidente do Con-

selho Federal de Biblioteconomia Regina Céli de Sousa e Adelaide Ramos e Côrte, respecti-

vamente, a diretora de Cultura de Cachoeirinha e representante da Câmara Riograndense do Livro, 

Sonia Zanchetta, e a Prof. Dra. Lisandra Brasil Estabel, do IFRS – Câmpus Porto Alegre. Na reunião 

foram detalhados os desafios, as carências e, também, sugestões de investimentos para fortalecer as 

ações de promoção e incentivo a leitura, o acesso à informação e o fortalecimento da pesquisa nas 

bibliotecas brasileiras. Entre as propostas levadas à ministra da Cultura está a modernização dos es-

paços, a infraestrutura, atualização de acervos; a  adoção de um modelo de biblioteca que atenda aos 

critérios de acessibilidade e sustentabilidade, a elaboração de um programa de qualificação dos pro-

fissionais da área entre outras questões.  

A presidente do Conselho Federal de Biblioteconomia, Regina Celi de Sousa, defendeu a contratação 

de bibliotecários, porque, segundo ela, existem bibliotecas que, hoje, funcionam sem pessoal qualifi-

cado capazes de auxiliar na pesquisa e na mediação da leitura. Essa deficiência, inclusive, é foco de 

um dos projetos de lei do presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Biblioteca Pública, deputa-

do federal José Stédile, do PSB do Rio Grande do Sul, que reforço a importância de investimento do 

governo nas bibliotecas públicas.   

O presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Biblioteca Pública, deputado federal José Stédile, 

acrescenta que é preciso fazer com que as bibliotecas públicas dos grandes centros urbanos funcio-

nem, também, à noite, de preferência vinte e quatro horas, para ampliar a possibilidade de leitura, já 

que a maioria das pessoas trabalha durante o dia e, com isso, encontra um horário restrito de acesso a 

esses espaços de leitura. 

A audiência com a ministra foi positiva.  A ministra mostrou-se acessível para receber sugestões e 

propostas. Pretende abrir um diálogo com os prefeitos para incentivá-los a investir em bibliotecas 

públicas com bibliotecários.  

Da esquerda para a direita: a presidente do CFB Regina Céli Sousa, o deputado José Stédile e ministrada da Cultura Marta Suplicy 

 

Comissão de Divulgação 

 

– Coordenadora:  Francisca Rosaline Leite Mota - CRB-4/1714 

– Membro: Lucimar Oliveira Silva – CRB-5/1239 

– Membro: Sandra Maria Dantas Cabral - CRB-3/243 


