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EVENTOS EM PARCERIA COM O CRB/8 
 
  
As instituições interessadas em sediar eventos em parceria com o CRB-8 devem entrar em 
contato por meio do telefone (11) 5082-1404 ou e-mail: crb8@crb8.org.br . 
 
  
LANÇAMENTO 
  
  
TransInformação  n.3/2007 
  
Disponível em: http://revistas.puc-campinas.edu.br/transinfo/index.php 
 
  
CDU 2ª Edição - Padrão Internacional em Língua Portuguesa 
  
A obra compõe-se de dois volumes : - v.1 - Tabelas sistemáticas, v.2 -  Índice alfabético,  
Informações: www.ibict.br/publicações;  e-mail:  nucom@ibicit.br e Fone: (61) 3217-6161. 
  
  
NOTÍCIAS 
 
  
Biblioteca pública: obrigatoriedade em cidade pequena 
  
A Câmara dos Deputados está analisando o Projeto de Lei 2033/07, do deputado Clóvis 
Fecury (DEM-MA), que torna obrigatória a instalação de bibliotecas, com acervo mínimo 
de 2 mil exemplares, em todos os municípios com população igual ou superior a 100 mil 
habitantes. Uma das diretrizes da política é ampliar os pontos de leitura no País. A lei 
define como responsabilidade do Poder Executivo criar e executar projetos de acesso ao 
livro e de incentivo à leitura, além de ampliar os já existentes. Apesar de avaliar como 
relevantes as medidas já existentes, o deputado considera necessário acrescentar à 
legislação a obrigatoriedade da instalação de bibliotecas nas cidades de menor porte, com 
população acima de 100 mil habitantes. Conforme a lei, a gestão da Política Nacional do 



Livro é de responsabilidade do Poder Executivo, por meio do Ministério da Cultura. Os 
estados e municípios são responsáveis pela manutenção das bibliotecas, conservação e 
atualização do acervo. Segundo o Conselho Regional de Biblioteconomia (SP), no Brasil 
existe uma biblioteca para cada 35 mil habitantes, enquanto na França a proporção é de 
uma biblioteca pública para cada grupo de 2, 5 mil pessoas. Atualmente, segundo o 
Instituto  Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), existem cerca de 4,8 mil bibliotecas 
públicas no Brasil, o que significa que mais de mil municípios brasileiros não contam com 
o serviço. (Agência Câmara) 
Íntegra: Portal Aprendiz, 30/01/2008 - http://aprendiz.uol.com.br/content/clishepres.mmp 
 
  
R$ 4 milhões para pesquisa em humanas e sociais  
  
O Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), por meio do Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), lançou o edital Ciências Humanas e 
Sociais. O objetivo é estimular e fortalecer linhas de pesquisa, no âmbito das ciências 
humanas, sociais e sociais aplicadas, mediante o financiamento de projetos com mérito 
científico que contribuam para o desenvolvimento da área no país. Os projetos terão valor 
máximo de R$ 20 mil. As inscrições estão abertas até 17 de março.  Podem participar 
pesquisadores vinculados a programas de pós-graduação ou departamentos das áreas de 
ciências humanas, sociais e sociais aplicadas de instituições de ensino superior, institutos 
ou centros de pesquisa e desenvolvimento, públicos ou privados, todos sem fins lucrativos.  
  
Mais informações: www.cnpq.br  
 
  
Flickr e Biblioteca do Congresso dos EUA fecham acordo por imagens 
  
Flickr inaugura projeto The Commons, em que usuários definirão tags e descrições a fotos 
históricas, com 1,5 mil imagens do órgão. O serviço de fotos Flickr anunciou nesta quarta-
feira (16/01) acordo com a Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos para reproduzir 
parte do catálogo da instituição dentro da rede social.  "A equipe da Biblioteca escolheu 
cerca de 1,5 mil fotos de um ou duas de duas coleções mais populares para mostrar no 
Flickr. Você pode ver como eram as ruas de Porto Rico na década de 40", diz o 
comunicado no blog do Flickr.  A exposição digital servirá como ponto de partida para o 
projeto The Commons do Flickr, onde usuários poderão definir tags e escrever descrições 
sobre fotos históricas de diversas fontes oficiais - a Biblioteca do Congresso dos EUA é a 
primeira -, como forma de tornar as imagens mais ricas de informações para consultas 
futuras. 
 
Fonte: IDG,  17 .01.2008 
  
  
 
 
 
 



Os 200 Anos da Saída da Família Real de Portugal  
  
Nas comemorações do bi-centenário da chegada da Família Real  no Brasil a DocPro 
selecionou documentos, alguns de fonte primária, relativos à época. É possível acessar  o 
decreto de D.João VI decidindo mudar a corte para o Brasil,  a  saída da esquadra 
Portuguesa de Lisboa acompanhada pelos ingleses e a  proclamação de invasão de Lisboa 
pelo general do exército. 
Fonte: http://www.docpro.com.br/Linkultural/Acervo/Acervo56.html 
  
  
Esclarecimento sobre a Febre Amarela  
  
A Febre Amarela é uma doença infecciosa causada por um vírus, um tipo de Flavivirus e 
adquirida após picada de mosquito contaminado em áreas de risco.  O método de proteção 
mais eficiente é a vacinação indicada para todos que moram ou visitam as áreas de risco. A 
Vacina de Febre Amarela é altamente eficaz e deve ser administrada com um período de 10 
dias de antecedência em relação à data de viagem para área de risco. Esta vacina deve ser 
atualizada a cada 10 anos e é oferecida gratuitamente em alguns postos de saúde, 
aeroportos e rodoviárias.   A vacinação não é necessária para todos, apenas para aqueles 
que residem ou irão viajar para as áreas de risco. Para viagens internacionais, deve-se 
buscar informações se  o pais de destino exige o Certificado Internacional de Vacinação 
para Febre Amarela. Esta medida visa evitar a introdução da doença em paises livres da 
mesma. Informe-se na embaixada do país de destino sobre esta questão. 
Fonte: Careplus 
  
  
EVENTOS 
  
  
Semana no Itaú Cultural 
  
A exposição “Futuro do Presente” convida 17 artistas contemporâneos a refletirem sobre 
novas formas de relação entre a arte e a vida. A curadoria é de Agnaldo Farias e Cristiana 
Tejo.  
Data: 29 de janeiro a 3 de fevereiro 2007 
Endereço: Av. Paulista, 149 – São Paulo (Estação Brigadeiro do Metrô) 
  
  
Curso de Pós-Graduação - Desenvolvimento de Competências Gerenciais 2008 
  
Coordenação: Profª. Drª. Valéria Martin Valls 
Início: 20 de fevereiro de 2008 
Local: Av. Jabaquara, 1314 - próximo ao metrô Saúde 
Informações: (11) 3567-4401 
Inscrições: www.inbrapec.com.br  
  
  



Curso “O papel do Arquivo na Gestão do Conhecimento” 
  
Profª. Drª. Valéria Martin Valls 
Data: 28 de fevereiro de 2008, das 08h30 às 18h00. 
Local: Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica – ABINEE 
Avenida Paulista, 1439 - 6º andar - São Paulo - SP. 
Informações:  biblio_eventos2008@yahoo.com.br 
  
  
Curso de Especialização em "Gestão da Informação em bibliotecas Digitais" 
  
Universidade Federal do Pará / Faculdade de Biblioteconomia 
Duração: 14 meses 
Inscrição para seleção:  30/01 à 25/02/ 2008 , das  09h00 às 16h00 
E-mail: bibliotecadigital.digital@gamil.com 
  
  
Curso de Pós-Graduação em São Carlos – SP 
  
MBA em Gestão de Unidades de Informação 
Matrículas: até 19 de março de 2008 
Informações: Diretoria de Pós-Graduação e Cursos de Extensão da UNICEP 
Rua Miguel Petroni, 5111 – Jardim Centenário –São Carlos – SP 
Telefone: (16) 3362-2109  
E-mail: posgraduacao@unicep.com.br e/ ou pgasser@terra.com.br 
Informações: www.unicep.edu.br 
  
   
XIV Seminário Nacional de Bibliotecas Universitárias  
  
Data: 10 a 14 de novembro de 2008. 
Local: Centro de Convenções do Anhembi - São Paulo/SP 
Informações: www.sbu.unicamp.br/snbu2008  
   
  
Open Repositories Conference 2008 
  
Data:  01 a 04 de abril de 2008 
Local: Southampton – Reino Unido 
Informações: http://or08.ecs.soton.ac.uk/  
  
  
23rd Computers in Libraries Conference 
  
Data: 07 a 09 de abril de 2008 
Local: Arlington, VA 
Informações: http://www.infotoday.com/cil2008/ 



  
  
World Library and Information Congress: 74th IFLA General Conference and 
Council 
  
Data: 10-14 agosto 2008 
Local: Quebec -Canadá 
Telefone: +31 (70) 3140884  
E-mail: ifla@ifla.org  
Informações: http://ifla.inist.fr/index.htm 
 


