
Colegas bibliotecários, senhoras e senhores,  

Boa Noite! 

 

Foi com surpresa e alegria que recebi da colega Adelaide Ramos e Corte a 

notícia da minha indicação para concorrer à Medalha Rubens Borba de 

Moraes - Honra ao Mérito Bibliotecário no ano de 2019, indicação por si 

só um prêmio. O fato de ter sido aluna do Prof. Rubens em sua última 

turma de História do Livro e da Biblioteca na UnB faz desta indicação uma 

honraria ainda maior. 

Agradeço ao bibliotecário Fábio Lima Cordeiro, Presidente do CRB-1, pela 

organização desta importante iniciativa de reconhecimento profissional. 

Parabenizo as colegas Suelena Pinto Bandeira pela indicação e à Maria 

Tereza Walter pela conquista de tão importante Medalha. 

 Aproveito o momento para parabenizar o Ibict, na pessoa da Diretora Sra. 

Cecília Leite, pela passagem dos seus 65 anos de criação. Muitos de vocês 

sabem que fui servidora do Ibict por 18 anos, ocupando diferentes cargos 

e funções. Considero um privilégio ter participado da sua história. 

Uma trajetória profissional se faz de aprendizados, de compartilhar 

ensinamentos, de erros e acertos, de frustrações e alegrias. Muitas 

pessoas contribuíram para que minha fosse produtiva, diversificada e 

desafiadora. Assim peço licença para lembrar algumas que me permitiram 

experiências importantes.     



- Prof. Antônio Miranda pelos trabalhos realizados na Capes junto às 

bibliotecas universitárias de todo o país e pela amizade cultivada desde 

então; 

- Sra. Yone Chastinet e Prof. Antônio Agenor Briquet de Lemos que 

propiciaram o meu crescimento profissional no Ibict; 

- Professores Guy Capdeville, Débora Niquini e Romualdo Degasperi, 

reitores da Universidade Católica de Brasília, que me confiaram o Sistema 

de Bibliotecas da universidade.   Agradecendo as bibliotecárias Leila 

Barros de Oliveira, Luciana Oliveira e Neide Gomes, aqui presentes, as 

quais colaboram de forma decisiva para a implantação de novos serviços 

bibliotecários na UCB, quero agradecer às equipes das diferentes 

instituições em que atuei. 

- Meus saudosos pais, Luiz e Eliezita, de quem herdei o gosto pela 

estatística e pela biblioteconomia, e  

- Meu marido, Roberto, e à minha filha, Luisa, sempre companheiros e 

apoiadores, por compreenderem minhas muitas ausências para atender 

aos compromissos profissionais.     

A todos o meu  

Muito Obrigada! 


