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>> LANÇAMENTO 
Livro relata trajetória 
da profissão de bibLiotecário

Para o novo presidente, Raimundo Martins, 2016 será um 
ano de muito trabalho e de novos desafios

>> WORKSHOP
para novos conselheiros  do CFB

17a Gestão toma posse
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Um ano de desafios
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A  

verdadeira viagem da descober-
ta consiste não em buscar novas 
paisagens, mas em ter um novo 

olhar para elas, ou seja, olhar as mesmas 
coisas de maneiras diferentes. Assim 
pensava o escritor francês Marcel Proust, 
autor do célebre Em Busca do Tempo 
Perdido. Nós também acreditamos que 
não é preciso buscar novas paisagens, 
mas olhar a nossa paisagem de maneira 
diferente, inovadora e criadora. É essa 
postura que pretendemos imprimir à nos-
sa gestão à frente do Conselho Federal de 
Biblioteconomia.

Vivemos uma época de grandes mu-
danças. O Brasil está mergulhado em 
uma grave crise econômica, política e 
social e o mundo também vem sofrendo 
as consequências de uma tsunami global 
que já se estende por vários anos. Não 
é a primeira vez que passamos por is-
so. Mas, nas sábias palavras do grande 
estadista britânico Winston Churchill, 
“um pessimista vê dificuldades em cada 
oportunidade; enquanto que um otimista 
vê uma oportunidade em cada dificulda-
de”. É com essa disposição que preten-
demos fazer o nosso trabalho. Vamos en-
carar as dificuldades como desafios, não 
como algo que nos intimide, mas como 
estímulos para fazermos cada vez mais 
e melhor.

Novas realidades compõem nosso 
cenário atual, principalmente nas biblio-
tecas universitárias e escolares. Por este 
motivo, neste ano, vamos cumprir a pro-
gramação estabelecida pela 16ª Gestão e 
estreitar as relações com os Conselhos 
Regionais que constituem o Sistema 
CFB/CRB, orientando-os e contribuindo 
para a execução das atividades fiscaliza-
tórias. Outra medida é a articulação de 
ações em prol da estruturação e do fun-
cionamento das bibliotecas brasileiras, 

para dar atenção especial ao processo for-
mativo dos bibliotecários.

Um dos desafios deste triênio é atuar 
junto ao Congresso Nacional e aos setores 
públicos responsáveis pelas áreas de cul-
tura, educação, ciência e tecnologia com 
o intuito de elaborar, aprovar, implantar e 
executar políticas públicas para as biblio-
tecas brasileiras. 

Para esta primeira edição de 2016, 
trazemos uma das grandes conquistas de 
2015: o lançamento do livro Bibliotecário: 
50 anos de regulamentação da profissão 
no Brasil – 1965-2015 e uma apresentação 
das novas comissões da 17ª Gestão.

Como a última gestão soube enfrentar 
suas dificuldades, temos certeza de que a 
nossa saberá superar as suas e que o Con-
selho Federal de Biblioteconomia sairá 
ainda mais fortalecido daqui a três anos, 
quando então passaremos o bastão à pró-
xima gestão. 

Raimundo Martins de Lima 
Presidente do CFB - CRB – 11/039

Raimundo Martins de Lima 



3Fevereiro 2016 / Boletim da Biblioteconomia – CFB/CRB

W O R K S H O P 

Evento marca transição de gestões

Boas-vindas aos 
novos conselheiros

Novos conselheiros participam de workshop; 
gestão anterior compartilha experiências

de representação profissional não é so-
mente assimilar um saber, um conteúdo, 
um objeto de uma área ou atividade pro-
fissional. ‘‘O resultado de uma entidade 
como o CFB é a soma individual para um 
todo, e não o contrário’’, assegurou.

Durante o discurso, Regina se emocio-
nou e saudou os novos conselheiros fede-
rais e parabenizou os conselheiros que en-
cerraram os mandatos. ‘‘Espero que todos 
nós possamos nos apropriar dos saberes e 
experiências vividas proporcionadas pela 
participação em um órgão como o CFB’’, 
concluiu. 

O Workshop de Transição de Ges-
tões foi realizado nos dias 5 e 6 
de janeiro para novos conselheiros 

do Conselho Federal de Biblioteconomia 
(CFB). O encontro reuniu os membros da 
16a Gestão e os eleitos para a 17a, com o 
intuito de finalizar oficialmente os traba-
lhos de 2015 e mostrar os ganhos e desa-
fios dos três anos que estão por vir.

Durante a tarde do encontro, os co-
ordenadores das comissões do triênio 
2013/2015 detalharam aos demais novos 
membros o escopo de atuação das equi-
pes de trabalho, um balanço dos resultados 
alcançados durante os últimos três anos e 
discutiram as particularidades de cada um 
dos Conselhos Regionais, em seus aspectos 
administrativo, financeiro e organizacional. 

“A   ssim como todos os povos do 
mundo, em todas as épocas da 
humanidade, o que se espera de 

uma nova geração é que ela compreenda 
os ensinamentos dos mais velhos e siga 
os passos daqueles que já trilharam mui-
tos caminhos’’, com estas palavras Regi-
na Céli de Sousa, Presidente do Conselho 
Federal de Biblioteconomia (CFB) nos 
anos de 2013 a 2015 iniciou a cerimônia 
de transição da 16a para a 17a Gestão do 
Conselho. 

A Presidente foi enfática ao afirmar que 
o conhecimento adquirido numa entidade Regina Céli (Presidente da 16° Gestão)

16ª E 17ª Gestões unidas com o propósito de valorizar o profissional de Biblioteconomia

‘’Um momento como este é de extrema 
importância para que a gestão que se en-
cerra apresente para a nova equipe a evo-
lução do Conselho nos últimos anos’’, afir-
mou Regina Céli, Presidente da 16a gestão 
do CFB. A então presidente comandou o 
workshop em que houve uma troca de ex-
periências entre os conselheiros. Os novos 
membros tiveram a oportunidades de tirar 
dúvidas a respeito do Regulamento Inter-
no e dos procedimentos para alteração e 
publicações de resoluções. Também foram 
apresentados aos funcionários do CFB, 
que dão apoio para o bom andamento dos 
trabalhos dentro do Conselho. “Mesmo 
para quem já participou de gestões ante-
riores a contribuição de nossos colegas 
que passaram por essa última gestão, com-
partilhando suas experiências, é de funda-
mental importância para nos prepararmos 
para os desafios que temos à frente”, afir-
ma Kátia Lúcia Pacheco, reeleita para a 
atual gestão. 
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C A PA

17a Gestão toma posse
A            pós a Cerimônia de encerramento 

do mandato da 16a Gestão, os novos 
membros escolhidos para o triênio 

2016/2018 tomaram posse no dia 6 de janei-
ro de 2016. Para dar início a este momento, 
Regina Céli, em seu último ato como pre-
sidente, convidou todos os eleitos e sortea-
dos para assinar o termo de compromisso e 
posse da 17a Gestão do Conselho Federal de 
Biblioteconomia, conforme disposto na Lei 
4.084, de 30 de junho de 1962; e Decreto 
56.725, de 1965.

Depois da posse de todos, a 17a Gestão 
se reuniu para as votações que definiram 
a Diretoria e as Comissões. Por unanimi-
dade, Raimundo Martins de Lima (CRB – 
11/039) foi escolhido como novo Presidente 
do CFB. ‘‘Me sinto muito feliz e honrado 
por ter sido escolhido como presidente desta 
nova gestão’’, declarou Martins. ‘‘Teremos 
muitas dificuldades, mas esperamos que o 
CFB possa manter o nível de aproximação 

que a 16a Gestão manteve com os Conse-
lhos Regionais, com as entidades da área 
de cultura estadual e municipal, e tam-
bém com o Ministério da Cultura para 

Regina Céli (Presidente 16a Gestão) e Raimundo Martins (Presidente 17a Gestão)

Diretoria da 17a Gestão - Dalgiza Oliveira; Kátia Pacheco; Raimundo Martins; 
Lucimar Oliveira; Maria Elizabeth Baltar (da esquerda à direita)

que possamos desenvolver programas nas 
bibliotecas e com os bibliotecários para dar 
sequência aos trabalhos que já fazemos’’, 
garantiu. 
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A Comissão de Legislação e Normas (CLN) deve estudar, planejar, 
elaborar e propor atos normativos que orientem os procedimentos 
necessários ao cumprimento das deliberações do CFB. Dalgiza Andrade; 
Marcos Luiz de Miranda; Aldinar Bottentuit (da esquerda à direita)

A Comissão de Divulgação (CDV) deve propor, implantar e implementar 
os Planos de Comunicação do Sistema CFB/CRB. Angélica Conceição Dias 
Miranda; Kátia Lúcia Pacheco; Rosa Chaves Abatti (da esquerda à direita)

Comissão de Tomada de Contas (CTC) deve controlar o recebimento de 
legados, doações e subvenções e fiscalizar periodicamente os serviços 
de Tesouraria e Contabilidade do CFB, examinando livros e demais 
documentos relativos à gestão financeira. Maria Marta Sienna; Rosana 
Chaves Abatti; Regina Lúcia Freitas holanda (da esquerda à direita)

A Comissão de Ética Profissional tem por função analisar e encaminhar ao 
presidente do CFB parecer prévio, para abertura de processo ético ou não, 
quando de denúncia ou apuração de transgressão por conselheiros federais 
ou regionais, no exercício do mandato. Márcia dos Santos Cordeiro; Telma 
Socorro Silva; Lídia Maria Batista Brandão Toutain (da esquerda à direita)
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A Comissão da Comissão de Licitação (CLI) deve dar andamento aos 
processos licitatórios autorizados pelo Presidente e pelo Diretor 
Financeiro. Tatiana de Paula Martins de Souza; Ailton Moreira da 
Rocha; Maria das Graças Vidal (da esquerda à direita)

A Comissão de Ensino (CEN) deve acompanhar as ações dos órgãos 
públicos para cumprimento das políticas públicas educacionais que 
interfiram nas atividades do bibliotecário. Aldinar Martins Bottentuit; 
Lídia Maria Batista Brandão Toutain; Angélica Conceição Dias Miranda 
(da esquerda à direita)

A Comissão de Bibliotecas Escolares e Públicas (CBEP) acompanha as 
ações dos órgãos públicos que cumprem políticas para as bibliotecas 
escolares e públicas bem como da profissão, a partir do Conselho 
Nacional de Educação. Maria Marta Sienna; Márcia dos Santos Cordeiro; 
Telma Socorro Silva (da esquerda à direita)

Esta é a Comissão de Fiscalização (CFI). Ela deve orientar o processo 
de fiscalização do profissional, realizado pelos Conselhos Regionais e 
também organizar treinamentos para fiscais e comissões de fiscalização 
dos CRB. Lucimar Oliveira Silva; Maria das Graças Vidal; Regina Lúcia 
Freitas holanda
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>> BiBLiOTECA dA divERSidAdE   
 APRESENTA CALENdáRiOEm comemoração ao jubileu de ouro 

da profissão, o Sistema CFB/CRB 
lança o livro: Bibliotecário: 50 anos 

de regulamentação da profissão no Brasil 
– 1965-2015. A publicação integra uma 
série de atividades que homenageiam 
os profissionais de biblioteconomia pela 
celebração, em agosto de 2015, de meio 
século de reconhecimento da atividade 
como profissão regulamentada. 

Segundo a conselheira Adelaide Ra-
mos e Côrte, uma das organizadoras, o 
livro é um reconhecimento aos esforços 
de todos aqueles que, ao longo destes 50 
anos, se dedicaram à biblioteconomia. 
“Temos um legado de luta pela valoriza-
ção da profissão e para que a sociedade 
receba serviços e recursos bibliotecários 
que contribuam para a educação e a cida-
dania do brasileiro”, ressalta.

A obra é organizada em seis partes 
que relatam a trajetória da profissão sob 
o ponto de vista dos conselhos Federal e 
Regionais de Biblioteconomia. Em um 
primeiro momento, o livro apresenta as 
funções e o papel que os conselhos de-
sempenham junto à sociedade. Em se-
guida, apresenta-se um breve histórico 
da Biblioteconomia no Brasil. A terceira 
parte revisita a trajetória do Conselho Fe-

Livro comEmora os
50 anos da profissão

Durante o lançamento do livro, 
foi apresentado um calendário em 
homenagem aos bibliotecários que 
será vendido com o objetivo de 
angariar fundos para a construção da 
Biblioteca da Diversidade. Segundo 
o idealizador do projeto, Cristian 
Santos, os bibliotecários também 
têm um compromisso de lutar 
contra o histórico de intolerância 
na sociedade. “Justamente 
porque há violência, é preciso 
responder a este desafio, ter um 
compromisso com a humanidade”, 
declarou. Quem quiser adquirir o 
calendário e ajudar na instalação 
da Biblioteca da Diversidade pode 
entrar em contato pelo e-mail: 
bibliotecadadiversidade@gmail.com

 
“A biblioteconomia também tem 

um compromisso de luta contra a 
intolerância”, afirma Cristian, ao lado 

de Lucimar Oliveira Silva.

deral de Biblioteconomia e das principais 
contribuições de cada umas das 16 ges-
tões até agora. 

Também são destacados os traba-
lhos realizados nestes 50 anos pela área 
de ensino. Na parte final do livro, estão 
reunidos, em ordem cronológica, os tex-
tos legais que orientaram as resoluções 
do CFB e o relatório que originou a Lei 
4.084/62.

O projeto foi produzido e organiza-
do pelas conselheiras Adelaide Ramos 
e Côrte, Isaura de Lima Maciel Soares, 
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As organizadoras do livro “Bibliotecário: 50 anos de regulamentação da 
profissão no Brasil – 1965-2015 ” (da esquerda à direita - Lucimar Oliveira 
Silva; Adelaide Ramos; Regina Céli de Sousa; Isaura Lima Maciel; Sandra 
Maria Dantas Cabral)
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Lucimar Oliveira Silva, 
Regina Céli de Sousa 
e Sandra Maria Dantas 
Cabral, da 16a gestão do 
Conselho Federal.

O lançamento oficial 
do livro foi realizado du-
rante a posse da 17a ges-
tão. A versão digital do 
livro será disponibilizada 
no site do CFB (www.
cfb.org.br) e uma edição 
limitada será impressa e 
enviada aos Conselhos 
Regionais, disponíveis pa-
ra consulta.

Adelaide Ramos e Côrte: “temos um legado de 
luta pela valorização da profissão”
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