COMUNICAÇÕES E DOCUMENTOS
TRANSMISSÃO DE POSSE DE DIRETORIA EXECUTIVA
30 DE AGOSTO 2008
POSSE DA DIRETORIA EXECUTIVA GESTÃO 2008-2011
Caríssimos presidentes de associações de bibliotecários, profissionais da
informação, representantes de empresas parceiras, colegas da equipe que hoje se
despedem e nos transferem o destino da FEBAB e colegas da equipe que conosco
estarão na nova gestão, senhoras e senhores.
É com muita alegria e emoção que aqui estou junto aos valiosos colegas, com muita
honra assumindo a presidência da FEBAB, para o triênio 2008-2011, por votação
expressiva das associações que compõem esta entidade.
Peço licença para voltar no tempo, início da década de 80, quando ainda estudante de
biblioteconomia tomava conhecimento e começava a me familiarizar com as siglas da
área, e FEBAB, soava de forma imponente, e de certa forma me parecia algo tão
distante.
Vinte anos depois, quando convidada pela amiga Márcia Rosetto para compor o
Conselho Fiscal de sua primeira gestão e Diretoria de Eventos na segunda gestão, me vi
adentrando no espaço da FEBAB. E fui assim descobrindo a instituição, sua atuação,
seu potencial e comecei a fazer parte da sua história.
Fui então conquistada e envolvida pela nobre causa de representar a categoria de
profissionais bibliotecários e cientistas da informação, com os desafios da crescente
necessidade de qualificação e representatividade.
Me deixei seduzir, talvez pela minha própria natureza inquieta, por este espaço de luta,
de construção, pela possibilidade da troca, do crescimento individual e da coletividade.
Aprendi muito durante este tempo, na convivência com esses profissionais, e tenho
certeza continuaremos aprendendo a cada dia, sempre querendo saber mais.
Considerando que o mundo vive mudanças significativas de forma cada vez mais
rápida, percebemos que nossas instituições precisam acompanhar essa mutação, no
contexto da globalização das economias e das relações.
Nossa plataforma é focada no cliente/sociedade e no desempenho, baseados na
liderança, estratégias e planos, pessoas e competências, tecnologia, informação e
conhecimento, processos, produtos e serviços.
E nosso desafio é despertar e mobilizar corações e mentes de jovens estudantes de
biblioteconomia, de bibliotecários e cientistas da informação, de docentes de
biblioteconomia e juntos resgatarmos a energia e o poder do movimento associativo de
uma categoria, em todos os níveis e em todas as regiões do País.
Nessa perspectiva, comprometemo-nos a apoiar iniciativas regionais, contemplando as
especificidades locais, incentivando o fortalecimento das associações de bibliotecários,
realizando programas de capacitação, incentivando a produção acadêmica, técnica e
científica da área da informação, buscando ampliar a articulação e intercâmbio com toda
a sociedade.
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Assumir o comando da FEBAB pode ser comparado ao comando de um veleiro. Antes
de partir para a viagem é preciso definir o destino e o rumo; juntar os recursos e formar
uma equipe com os melhores talentos, eficiente e com sinergia.
Uma equipe que conheça o mapa e seja capaz de preparar bons itinerários. Que saiba
responder com agilidade às mudanças de tempo e de vento, ajustando as velas, seguindo
de vento em popa, às vezes contra o vento, mas sempre mantendo o rumo, até alcançar o
destino.
Uma equipe que conheça sua missão, capaz de desatar nós e, com serenidade, unificar
diversidades.
Na gestão de Márcia a viagem ultrapassou o porto inicialmente almejado, a FEBAB se
consolidou e está pronta para seguir.
Agora a viagem continua... a nova tripulação está formada e aplicando seu
conhecimento e experiência, dedicando parte de seu tempo à Federação, e a conduzirá
ao Porto onde almejamos chegar em 2011. O sucesso dessa viagem será o resultado da
coesão, da soma das competências individuais e da vontade de realizar.
Neste exato momento, somos o grupo que assume este leme, pois como dizia o poeta
inglês John Donne: “Nenhum homem é uma ilha, fechada sobre si; todos são parte de
um continente, uma parcela de terra principal".
Assim, com a responsabilidade buscaremos a excelência, com coragem, observando os
pontos-chave do mapa que se traduziu em nossa plataforma de gestão.
À Diretoria que nos entrega o leme, representada na pessoa da colega Márcia Rosetto,
somente palavras de reconhecimento pelo trabalho realizado nos últimos anos, pelo
cumprimento das metas estabelecidas, pela condução democrática da Federação e,
particularmente, pela postura na direção do processo eleitoral e no período de transição
da gestão.
Aos amigos e companheiros da Diretoria que hoje assumem comigo a direção da
FEBAB, quero dirigir mais algumas palavras:
que sejamos, nas pequenas e grandes tarefas da entidade, dignos da confiança de
que somos depositários;
que sejamos dedicados na execução das tarefas que teremos pela frente;
que sejamos humildes na aceitação da crítica justa; corajosos na defesa dos
princípios da entidade quando os embates de idéias assim o exigirem;
que sejamos abertos à incorporação de novas análises, teses e propostas,
visionários de um mundo mais humano e justo, a partir de uma sociedade mais bem
informada.
Resumindo, que tenhamos a capacidade, coragem e lucidez de juntos com todos os que
fazem a entidade lutar para tornar cada vez mais brilhante o nome da FEBAB no
cenário da Biblioteconomia nacional e internacional.
Aos amigos e parceiros da FEBAB, Presidentes de Associações e seus associados, aos
integrantes da Comissão Brasileira de Bibliotecas Universitária e demais grupos de
trabalho, pedimos que contribuam com suas críticas, sugestões e propostas com esta
direção, para que, de forma coletiva e transparente, possamos juntos reforçar o caráter
associativo e a postura propositiva da Federação.
Finalizando quero agradecer a Deus pela saúde e condições de estar aqui, agradecer a
minha família, meu porto seguro, e a todos que comigo caminham nessa trajetória, aos
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presentes pelo apoio e por abrirem mão de estar com suas famílias numa manhã fria e
chuvosa de sábado para nos prestigiarem.
E por último citando Antoine de Saint - Exupéry:
“A grandeza de uma profissão é talvez, antes de tudo, unir os homens: não há senão um
verdadeiro luxo e esse é o das relações humanas”.
Muito obrigada!!!
Sigrid Karin Weiss Dutra
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Federação Brasileira de Associações de Bibliotecários, Cientistas da
Informação e Instituições
GESTÃO 2008-2011
Política de portas
abertas e espaços
sem paredes

Fortalecimento de
gestão por projetos e
alinhamento
estratégico dos
produtos e serviços

Fortalecimento
das Associações

Liderança
Estratégias e
planos

Processos
Produtos e
Serviços

Desenvolvimento
de competências
individuais e
coletivas

Pessoas e
Competências
Informação e
Conhecimento
Tecnologia
Melhoria nos
sistemas de apoio
gerenciais e
compartilhamento
de melhores práticas

Clientes/
Sociedade
Integração de
ações e processos
com as
Associações e
comunidades
Fortalecimento de rede
de relacionamentos e
de alianças estratégicas

Somos o que fazemos, mas somos, principalmente, o que fazemos para mudar o que
somos
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