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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  

Iniciamos o processo de consulta aos bibliotecários sobre o 

conceito dos diversos tipos de bibliotecas para fundamentar 

os estudos para criação da Lei da Biblioteca.   

A Lei da Biblioteca objetivará estabelecer os conceitos de bi-

blioteca, segundo cada uma de suas tipologias, para facilitar a 

compreensão desses conceitos por parte dos órgãos dos po-

deres Executivo, Legislativo e Judiciário nas esferas federal, 

estadual, municipal e distrital e da população em geral, bem 

como favorecer tanto as suas inclusões nos manuais do Direi-

to Administrativo brasileiro, quanto as suas aplicações no coti-

diano da sociedade nacional.  A inexistência de uma legisla-

ção esclarecedora com esse alcance tem levado alguns legis-

ladores menos afeitos a esses conceitos e às terminologias 

da nossa área a entender, por exemplo, que toda biblioteca 

no âmbito da Administração Pública é uma BIBLIOTECA PÚ-

BLICA, desconsiderando particularidades como as funções, os 

acervos e os serviços das demais bibliotecas existentes, quais 

sejam: especializada, universitária, escolar, comunitária, in-

fantil, especial, dentre outras. Participe desse momento.  

 

Acesse o link e dê sua contribuição: 

https://www.facebook.com/LeidaBiblioteca  
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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 

 

 

 

 

 

 

CFB apóia atividades desenvolvidas pelo IBICT  

 2 O que ganhamos em sermos éticos? desafios e  

oportunidades para a biblioteconomia brasileira     

A Biblioteconomia brasileira se 

atenta para questões éticas? Quais 

os desafios éticos enfrentados pe-

las bibliotecas brasileiras? O que a 

ética produz em ganhos para a pro-

fissão o bibliotecário? O bibliotecá-

rio da Câmara dos Deputados, Dr. 

Cristian  Santos, ministrou brilhante 

palestra  no “Seminário Ética nas 

Profissões”, organizado pela Comis-

são de Ética do Sistema CFB/CRB, 

no dia 09 de julho, durante o CBBD.  

Ele responde a essas e a outras 

questões, apresentando, preliminarmente, a natureza ética da Biblioteconomia por meio 

da análise das Leis de Ranganathan. Recorreu-se, para isso, aos conceitos de ipseida-

de, alteridade e igualdade propostos pelo filósofo francês Paul Ricoeur, procurando, 

com isso, compreender como a estima e o respeito que o bibliotecário tem por si mesmo 

podem ser identificados pelo simples ato de observação de sua ação.  

Para ler a íntegra da palestra acesse: http://www.cfb.org.br/noticias-cfb.php?codigo=1226  

O CFB encaminhou ofício ao Ministro de Ciência e Tecnologia e Inovação, Dr. Marco An-
tonio Raupp,  manifestando apoio total e irrestrito às atividades desenvolvidas pelo Insti-
tuto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT).  
 
Enfatizou que há sessenta anos, mesmo com todas mudanças sociais e tecnológicas, o 
IBICT apresenta à sociedade resultados concretos que contribuem para o desenvolvi-
mento social; uma instituição que soube superar, com a dedicação do seu corpo dirigen-
te e funcional, todos os desafios a ela impostos, pela própria evolução da sociedade e 
diretrizes governamentais, sendo considerada uma instituição consolidada e útil ao País.  
 
Ressaltou que o reconhecimento do IBICT pelo Conselho Federal  não é formulado com 

base no trabalho unicamente orientado à fiscalização do exercício profissional, mas na 

posição de uma instituição que se preocupa e contribui com a formulação e implantação 

das políticas públicas na área de informação e que acompanha continuamente a atuação 

das instituições públicas nessa área. 

Conheça a íntegra do ofício: http://www.cfb.org.br/UserFiles/File/OF.%20CFB%20157_2013.pdf  

Eliane Moro - CFB/ Dr. Guilherme A. Bossle - OAB-SC / Raimundo Martins - 

CFB/    Dr. Cristian Santos - Câmara dos Deputados. Mesa Seminário Ética  

http://www.cfb.org.br/UserFiles/File/Palestra%20-%20O%20que%20ganhamos%20em%20sermos%20éticos.pdf
http://www.cfb.org.br/UserFiles/File/OF.%20CFB%20157_2013.pdf
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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 

 

 

 

 

 

 

Sistema CFB/CRB e FEBAB realizaram Workshop sobre 

“ADVOCACY”, durante o CBBD 
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Expediente: 

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 

Visando o fortalecimento das entidades bibliotecárias foi minis-

trado pela trainer da  IFLA/ALP/BSLA Elizabet de Carvalho e 

com o apoio da bibliotecária Elisete Melo, o workshop 

“Advocacy”, para os dirigentes de entidades bibliotecárias.  

Sendo abordado “Visão estratégica, coordenada para o de-

senvolvimento e sustentabilidade de associações de bibliote-

cários e conselhos.  Foi ministrado o Módulo 3, com ênfase 

nos tópicos Comunicação, Liderança e Relações Estratégicas. 

A abertura do evento contou com a participação das presiden-

tes Regina Céli de Sousa, do CFB e de Sigrid Weiss Dutra da FEBAB.  A presença da Presidente da 

IFLA, Ingrid Parent, na segunda parte do seminário, foi destaque como grande motivadora para o for-

talecimento das instituições. 

Participaram os representantes: de Associações de Bibliotecários, dos Conselhos Federal e Regio-

nais de Biblioteconomia, da ABECIN, do GIDJ/RJ, da APCIS, da ECA/USP e da ABLL/Tocantins. 

Destacamos como aspectos importantes do ´Workshop, a metodologia adotada com a participação 

de todos e dois aspectos de fundamental importância para o fortalecimento das instituições represen-

tadas: a preparação de lideranças e o planejamento das ações com a devida responsabilidade de 

execução orçamentária. 

TECNÓLOGO 

Tramita no Congresso Nacional o Projeto de Lei criando a profissão do tecnólogo, como política de 

Estado. A Comissão de Ensino do CFB já está estudando o tema. As sugestões devem ser encami-

nhadas ao CFB. 

OFICINA SOBRE A NOVA LEI DE DIREITOS AUTORAIS 

Durante o XXV CBBD foi criado um Grupo de Trabalho, sob a coordenação da FEBAB, para acompa-

nhar os estudos sobre a reformulação da Lei de Direitos Autorais. O CFB como membro integrante 

deste GT participou da oficina realizada no dia 30 de julho no IBICT. Coordena o GT, a prof. Sueli 

Ferreira, da USP. O Dr. Marcos de Sousa, Diretor de Direitos Intelectuais do Ministério da Cultura es-

teve presente e apresentou ricas informações sobre o Projeto em tramitação e o impacto nas bibliote-

cas brasileiras. Estiveram presentes à oficina: Sueli Mara S.P. Ferreira , do SIBiUSP, Viviane Casta-

nho da UFRGS, Emir Suaiden, Bianca Amaro  e Maria Carmen Romcy do IBICT, Francimária Berga-

mo, Marcos de Souza, Gislane Gomes Neto e Maria Isabela Ramalho Lopes do MINC, Tatiana Rodri-

gues Nascimento da Prefeitura de São Paulo, Carlos Cecconi da CGI, Cristiana Gonzales da USP, 

Isa Antunes Araujo da FEBAB, Kennety Nobrega do Itamaraty e Adelaide Ramos e Corte do CFB. 

 

Comissão de Divulgação 

– Coordenador:  Williams Jorge Corrêa Pinheiro -  CRB-2/802 

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

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

Palestrantes e Participantes do Workshop “Advocacy” 


