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Governança corporativa para gestão sustentável

Na sessão plenária do XXIII CBBD, o Sistema CFB/
CRB expôs a experiência coletiva de implantação dos pre-
ceitos de governança corporativa, que rege o Sistema.

A palestra, ministrada pela diretora do CFB Célia Bar-
balho, debateu os elementos que constituem a governan-
ça corporativa e sua contribuição para a promoção de uma 
gestão sustentável, permitindo a discussão acerca de sua 
aplicação pelo Sistema Conselho Federal/Conselhos Re-
gionais de Biblioteconomia, para contribuir com as estra-
tégias de gestão.

Durante a exposição, Célia apontou, inicialmente, as 
questões teóricas que envolvem a temática e, em segui-
da, expôs o caso do Sistema CFB/CRB, sob o prisma da 

gestão das organizações, que 
abrange assuntos relativos ao 
poder de controle e de direção 
institucional, bem como as 
formas e esferas de seu exer-
cício, nos diversos interesses 
da natureza da organização.

Esta apresentação permi-
tiu que o Sistema CFB/CRB 
prestasse contas ao profis-
sional bibliotecário das ativi-
dades que realiza, em prol da 
qualificação da imagem da 
categoria, que precisa ser cada vez mais pensada e traba-
lhada, segundo Célia.

Empreendedorismo e inovação na gestão do Siste-
ma CFB/CRB

O Conselho Federal de Biblioteconomia marcou presença 
no CBBD com a apresentação da diretora Célia Barbalho na 
sessão de comunicação de trabalhos sobre a gestão empre-
endedora e inovadora no contexto do Sistema CFB/CRB.

Foram abordados  teoricamente o empreendedorismo 
e a inovação, evidenciando-se os aspectos que envolveram 
sua aplicação no Conselho Federal de Biblioteconomia, de 

modo a promover o estabelecimento de um projeto estrutu-
rante e outro mobilizador no âmbito do Conselho. Segundo 
Célia, “a apresentação de trabalhos dessa natureza permite 
que o Sistema CFB/CRB exponha sua forma de gerenciar os 
trabalhos, em prol da categoria que representa, para esses 
próprios profissionais, os bibliotecários, viabilizando a trans-
parência de suas ações e prestando contas ao coletivo sobre 
o seu fazer”.

O trabalho mostrou os resultados que levaram à criação 
do Sistema CFB/CRB. 

Exposição de banners no XXIII CBBD

Exposição do Movimento Associativo

Uma profissão sem registro de sua memória é, infalivel-
mente, uma profissão sem história. Nesse contexto, profis-
sionais que desconhecem o passado de sua profissão são 
desprovidos do sentido de existência e do próprio contexto 
social da sua atividade. Uma profissão materializa-se  no 
mundo do trabalho por sua representação. Conhecer, com-
preender e saber de sua história e perceber a dimensão pre-
sente da área profissional é também ter percepção do futuro, 
em um mundo de contínuas mudanças e transformações.

Com base na documentação histórica do movimento 
associativo profissional, o registro da memória apresentado 
pelo Conselho Federal de Biblioteconomia durante o XXIII 
CBBD permitiu à comunidade profissional reunida reviver o 
significativo papel dos Conselhos Federal e Regionais no 
fortalecimento social da atividade bibliotecária no Brasil, por 
meio de uma singela homenagem aos bibliotecários que 
colaboraram com seu esforço pessoal para a consecução 
da missão do Sistema.

Para Regina Céli de Sou-
sa, vice-presidente do CFB, e 
para Sandra Cabral, coorde-
nadora da Comissão de Divul-
gação do Conselho Federal 
de Biblioteconomia, o resul-
tado dos banners expostos é 
um documento importante do 
resgate histórico de segmen-
to do movimento associativo 
e registro do papel de uma 
entidade de representação 
profissional construída pela 
ação de bibliotecários que 
deve ser preservada pela pró-
pria comunidade, como instrumento social fundamental para 
a consolidação da Biblioteconomia no país. 

O interesse despertado pela exposição realizada pode 
ser percebido na atenção e mesmo curiosidade manifesta-
da pelos participantes durante o Congresso.

Lançamento de Publi-
cações sobre Ética

As publicações 
“A Ética na Socieda-
de, na Área da Infor-
mação e da Atuação 
Profissional: o olhar 
da Filosofia, da So-
ciologia, da Ciên-
cia da Informação e 
da Formação e do 

Exercício Profissional do Bibliotecário no Brasil”, 
uma produção do Sistema CFB/CRB com o apoio 
do Banco do Nordeste do Brasil - BNB, e o CD 
“Bibliografia sobre Ética: Fundamentos e Ética 
Profissional do Bibliotecário” foram lançados no 
estande do CFB/CRB, durante o XXIII CBBD – 
Congresso Brasileiro de Biblioteconomia e Docu-
mentação, que aconteceu no princípio do mês de 
julho, em Bonito/MS. Prestigiaram o lançamento, 
a presidente e vice-presidente da FEBAB, Sigrid 
Karin Weiss Dutra e Regina Célia Belluzzo, além 
de diversos bibliotecários.

Sigrid Karin Weiss Dutra e Regina Célia Belluzzo, 
presidente e vice-presidente da FEBAB e 

Nêmora Rodrigues, presidente do CFB

Célia Barbalho, diretora do CFB, na 
sessão plenária do XXIII CBBD


