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A importância da biblioteca na história
dos povos já foi ressaltada por diversos
autores, mas poucos assinaram isso de
maneira tão expressiva quanto o escritor
argentino Jorge Luís Borges (1899-1986).
Diz ele que enquanto alguns simbolizam
o paraíso como um jardim ou mesmo um
palácio, ele o imagina como uma espécie
de biblioteca. Para Borges, a biblioteca
representa o universo em sua infinitude,
como sugerido no conto A Biblioteca de
Babel (1944), onde ele imagina uma biblioteca gigantesca que contivesse todos
os livros possíveis – os escritos e os ainda
por escrever.
Mas nem é preciso ter essa visão poética da biblioteca para reconhecer sua
importância para o desenvolvimento do
país. Bibliotecas são o esteio de uma nação. É com a consciência deste fato que,
nestes 51 anos de regulamentação da
profissão de bibliotecário, vimos lutando
por bibliotecas de qualidade para a população. Correlato a essa luta, também nos
empenhamos em garantir os direitos da
profissão de bibliotecário. Conquistamos
a garantia de critérios mínimos de qualidade para que as bibliotecas brasileiras
obtivessem avanços no campo científico
e acadêmico, expandindo o debate a caminho de um sistema de informação moderno e eficiente.
Agora, para ampliar o papel do bibliotecário como facilitador da disseminação de conhecimento, o CFB vem se
empenhando em uma nova empreitada:
o fortalecimento dos laços com outros
setores da sociedade. Nesse sentido, estamos buscando a ampliação do espaço
da representação política do bibliotecário no Congresso Nacional, de modo a
garantir a defesa das atividades da profissão. Com isso, esperamos tornar mais
visível o papel do bibliotecário para toda
a sociedade, ressaltando a importância
de seu fortalecimento para a ampliação
da cidadania.

Raimundo Martins de Lima
Por isso mesmo um dos destaques desta edição é o debate sobre a necessidade
da representação política de órgãos de regulamentação profissional no Congresso
Nacional. Você também poderá acompanhar as discussões sobre a relevância do
Conselho Federal em Biblioteconomia na
defesa de pautas à profissão de bibliotecário. Defendemos e firmamos o compromisso em representar o bibliotecário
junto aos setores públicos da sociedade,
firmando uma ponte para o fortalecimento da profissão e a garantia de diretos de nossa categoria. Uma importante
conquista apresentada nesta edição foi
a retomada dos trabalhos da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Livro, da
Leitura e da Biblioteca, que teve nossa
participação e a de Conselheiros Regionais de todo país.
Boa leitura!

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

A S S EMBLE I A

Assembleia inaugural da 17ª gestão
discute futuro do Sistema CFB/CRB
Com o intuito de estabelecer metas,
planejar e organizar o trabalho dos próximos meses, o Sistema CFB/CRB realizou
a primeira Assembleia da 17 ª gestão, no
último dia 30 de março. O encontro reuniu
os membros do Conselho Federal e Conselhos Regionais de Biblioteconomia.
No evento, os participantes puderam
se conhecer melhor e apresentar as dificuldades enfrentadas pelos conselhos regionais. Para a Conselheira Federal Lídia
Brandão Toutain, reuniões como esta são
importantes para aproximar os conselhos
e compartilhar as preocupações. “A assembleia foi aberta e democraticamente
as pessoas tiveram a oportunidade de se
posicionar, de forma que o Conselho Fe-

deral pôde conhecer as dificuldades dos
Conselhos Regionais”, destacou
Para Raimundo Martins de Lima, presidente do Conselho Federal de Biblioteconomia, encontros como este são fundamentais. “É necessária uma sinergia entre
os Conselhos devido às suas agendas em
comum, como por exemplo, a defesa da
profissão e a garantia de uma Biblioteconomia de qualidade para a sociedade. É
importante que todos estejam com os discursos alinhados, transmitindo os mesmos
valores e mensagens”, enfatizou.
O presidente do CRB-14 (SC), Juliano
Zimmermann, também ressaltou a importância de conhecer os representantes das

demais regiões do país para discutir assuntos estratégicos. “Todo o tempo que é
investido no planejamento será revertido
em otimização das nossas atividades em
tempo e em qualidade”, afirma.
A reunião também orientou os conselheiros sobre processos de fiscalização,
lançamento do novo site do Sistema CFB/
CRB e trouxe informações sobre a nova célula de identidade, que é um documento de
identificação profissional. Raimundo Martins destacou que esses são mais exemplos
de ações do CFB que demonstram a preocupação em zelar pela imagem do Bibliotecário. “E nós contamos com a ajuda dos
conselheiros para realizar ações positivas
de forma rápida e eficaz”, finalizou.

Representantes do Sistema CFB/CRB
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CONGR E SS O NACIONAL

Conselheiros, parlamentares e convidados no Congresso Nacional

CFB no Congresso Nacional
Frente parlamentar reafirma a importância da leitura, do livro e da Biblioteca
A Frente Parlamentar Mista em Defesa
do Livro, da Leitura e da Biblioteca realizou
encontro, na última quinta-feira (31/03), para
tratar das atividades a serem realizadas nos
próximos meses. O evento, que comemorou
os 51 anos de regulamentação da profissão
de bibliotecário, contou com a participação
do Conselho Federal de Biblioteconomia
(CFB) e de Conselheiros Regionais de todo
país. Além, é claro, da presença de parlamentares do Congresso Nacional e representantes
do Ministério da Cultura (MinC).
Para o presidente do CFB, Raimundo
Martins, o encontro é importante para levar as
demandas do setor aos parlamentares. “Com
a oportunidade de trazer assuntos pertinentes para o Congresso Nacional, conseguimos
aumentar a visibilidade dos bibliotecários’’,
comemorou Raimundo e acrescentou que
‘‘após 51 anos da regulamentação, podemos
mostrar aos brasileiros que essa profissão vai
além das bibliotecas”.
Segundo a coordenadora da frente, senadora Fátima Bezerra (PT-RN), eventos como
este são importantes para priorizar a luta por
bibliotecas melhores para o País. “Estamos
muito felizes pela realização deste evento. Es-
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te será o primeiro de uma série de atividades.
É muito bom que a Frente possa estreitar os
laços com representantes do setor’’, afirmou.
A senadora falou da necessidade de aprovação do Plano Nacional do Livro, Leitura e
Literatura (PNLLL) no Congresso Nacional
e do Projeto de Lei que regulamenta do sistema nacional de bibliotecas. Já o representante do Ministério da Cultura, Volnei Canônica, afirmou que é preciso pensar ainda na
aprovação de três projetos de lei de autoria
do Senado: um que trata do Fundo Nacional
Pró-Leitura (PL 1321/11); o que institui a
Política Nacional de Fixação do Preço do Livro (PL
49/15) e o que institui a Política Nacional de Bibliotecas (PL 28/15).

número de bibliotecas implantadas e bibliotecários contratados”. Para o deputado, que
atua em defesa da valorização da leitura, o
importante, acima de tudo, é buscar formas
de incentivar a atividade. “O livro, a leitura
e as bibliotecas constituem elementos fundamentais para a construção de uma sociedade
democrática”, contou.
Durante o encontro, também foram lançados os livros “Contextos Formativos e Operacionais das Bibliotecas Escolares e Públicas brasileiras” e “Bibliotecários: 50 anos de
regulamentação da profissão no Brasil”.

O deputado federal José
Stédile (PSB-RS) ressaltou
a importância da valorização da leitura em um país
com alto índice da população analfabeta funcional.
“Esperamos que a Frente
traga bons frutos e que posEliane Lourdes da Silva Moro, Lucimar Oliveira Silva, Francisca Rosaline
samos comemorar um maior Leite Mota e Raimundo Martins (da esquerda para direita)

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