
 
 
 

BOB NEWS Nº004/2007 

COMUNICADO 

A próxima reunião dos Bibliotecários Municipais da cidade de São Paulo, para avaliação 
das ações relacionadas ao PL  nº 01-0705/2006, será no dia 30/01/2007 às 14h00 na sede 
do CRB-8. 

  
NOTÍCIAS 
Gibiteca Henfil abre as portas com histórias e oficinas 
A Gibiteca Henfil abre as portas. O endereço é o mesmo, mas com novas instalações - a Biblioteca 
Sérgio Milliet, do Centro Cultural São Paulo. Tudo para facilitar o acesso da garotada ao fascinante 
mundo dos quadrinhos. Outro bom motivo para ir ao CCSP é o Festival de Férias, que conta com 
uma programação animada, com oficinas, contação de histórias e leituras dramáticas, até 
fevereiro.   A coleção da Gibiteca Henfil é composta por 8 mil títulos, entre quadrinhos, álbuns e 
livros sobre HQ. E cerca de 75 mil gibis. 'A mudança de prédio da gibiteca visa a integração com a 
biblioteca. Uma maneira de os diferentes públicos se entrosarem', explica a diretora da divisão de 
Bibliotecas do CCSP, Rita de Cássia Rodrigues da Silva.  
Integra da notícia: http://www.crb8.org.br/portal_mis/index?item_id=131 
 

Visita à carpoteca :  Uma biblioteca carregada de frutos e curiosidades 
  
Qual o melhor lugar para se encontrar frutas: no pomar? Na feira? No supermercado? Ou 
quem sabe numa... biblioteca?  
Integra da notícia: http://www.crb8.org.br/portal_mis/index?item_id=132 
  
  
Biblioteca da educação é considerada uma das melhores de Brasília 
  
O Centro de Informação e Biblioteca em Educação (Cibec) é considerado um dos 
melhores centros informacionais dentre os 19 órgãos federais da Esplanada dos 
Ministérios. O diagnóstico da situação das bibliotecas do Poder Executivo foi feito por 
bibliotecárias especialistas da Presidência da República e do Ministério do Planejamento. 
Elas avaliaram a qualidade do acervo e dos serviços oferecidos.  
Integra da notícia: http://www.crb8.org.br/portal_mis/index?item_id=132 



  
  
MEC vai distribuir livros em braile e falados para estudantes da rede pública 
Estudantes cegos do ensino médio vão receber em 2007 o livro didático de matemática em 
braille e os de português e biologia, falados. Para os alunos surdos do ensino fundamental, 
a coleção do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), em braille, já foi 
universalizada. Todas as escolas da rede pública do ensino fundamental receberam, em 
2006, o dicionário trilíngüe (libras, português, inglês) ilustrado. Ainda neste ano, o 
Ministério da Educação vai lançar o primeiro livro didático em libras para os alunos das 
classes de alfabetização. É um livro-piloto digital, em português, com janelas em libras 
para as séries iniciais de alfabetização. 

    


