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 NOTÍCIAS 
  
SITE DO IMS AMPLIA CONTEÚDO E INTEGRA O UOL 
  
O site do Instituto Moreira Salles (www.ims.com.br) passa a integrar o portal Universo 
Online (www.uol.com.br), na seção ‘Diversão e Arte’. Com ferramentas de busca mais 
ágeis e nova disposição gráfica da consulta às coleções do Instituto, a iniciativa 
acompanha a ampliação do atual conteúdo do IMS na rede – acervos musicais, 
fotográficos e literários, programação dos centros culturais e salas de cinema, 
informações institucionais e serviços. 
  
O acervo fotográfico do IMS é a mais importante coleção de fotografias históricas e 
contemporâneas no país, reunindo hoje 450 mil imagens produzidas pelos principais 
nomes da fotografia brasileira, que a partir deste momento passam a ser gradativamente 
disponibilizadas ao grande público pela Internet através de uma interface que privilegia 
uma excelente visualização; na área de música, trata-se de um serviço pioneiro que reúne 
o maior conjunto de gravações realizadas por artistas brasileiros, desde o início do século 
XX; por último, o acervo literário preserva arquivos pessoais e bibliotecas de renomados 
escritores brasileiros, franqueando o acesso à informação e estimulando pesquisas. 
  
Para o Coordenador Executivo do Instituto, Bernardo Ajzenberg, “a integração ao Uol 
viabiliza o cumprimento de uma das metas mais importantes do IMS, que é possibilitar a 
um público cada vez mais amplo o acesso à sua programação e especialmente ao 
conteúdo de seus acervos culturais”. 
  
Há um ano, o Instituto Moreira Salles firmou um acordo com a Bireme (antiga Biblioteca 
Regional de Medicina, hoje Centro Latino-americano e do Caribe de Informação em 
Ciências da Saúde), entidade sem fins lucrativos ligada à OMS (Organização Mundial da 
Saúde) e dedicada à tecnologia da informação na área de saúde, para aprimorar a gestão 
de dados e informações de seus acervos literário, musical e fotográfico. 
  
O projeto incrementou a pesquisa e a disponibilização dos conteúdos desses acervos ao 
público por intermédio do site do IMS, com novas formas de consulta à coleção de 
música popular brasileira de todo o século XX digitalizada pelo Instituto e aos registros 
de suas bibliotecas e arquivos – disponíveis gradativamente no site desde 2004 –, além da 
inclusão do acervo de fotografias. A adaptação tecnológica oferecida pelas ferramentas da 
Bireme proporciona também a pesquisa simultânea aos acervos. O resultado está 
materializado no portal lançado em parceria com o Uol, usufruindo de toda a sua infra-
estrutura, além da ampliação da visibilidade. 
  
A base de dados agora disponibilizada compreende mais de 35 mil registros da rede de 
bibliotecas, cerca de 30 mil músicas que podem ser ouvidas online e duas mil imagens do 
acervo fotográfico, com o recurso da “mesa de luz”, em que, a exemplo dos melhores 
bancos de imagem mundiais, os usuários poderão selecionar e salvar suas pesquisas. Em 
breve, será possível também solicitar o licenciamento de fotografias do acervo do 
Instituto pela Internet. 



A parceria com o Uol prevê ainda o acesso à Rádio IMS por um canal na Rádio Uol, para 
transmissão de sua programação e divulgação da parte musical do acervo do IMS, em 
tecnologia streaming. 
  
  
COMUNICADO DE FALECIMENTO 
  

A diretoria do Conselho Regional de Biblioteconomia – 8ª Região comunica o 
falecimento da bibliotecária Cecília Ernestina D’Ottaviano Armentano, ocorrido no 
dia 11 de janeiro de 2007. Ela foi presidente do Conselho da 3ª a 5ª gestão, no período de 
1973 a 1981. 
  
  
BID repassa recursos para biblioteca virtual da FGV  
 

O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) renovou o apoio e repassou US$ 30 
mil para a Casoteca Latino-Americana de Direito e Política Pública, projeto desenvolvido 
pela Direito GV  Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas (FGV) em 
parceria com instituições de ensino de países como a Argentina, a Venezuela e a 
Colômbia. Criada em 2005, a Casoteca é uma espécie de biblioteca virtual que visa à 
integração pedagógica de pesquisadores de várias partes do planeta. Casos de problemas 
concretos que envolvam o Direito e as políticas públicas na América Latina são descritos 
e investigados em profundidade.  DCI - Comércio Indústria e Serviços, 10.01. 2007  

  
 


