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NOTÍCIAS  
  
  
Síntese dos Eventos Comemorativos ao Dia do Bibliotecário 
 

O Conselho Regional de Biblioteconomia 8ª Região coordenou e participou na semana 
passada (de 10 a 14 de março) de diversos eventos em comemoração ao Dia do 
Bibliotecário, 12 de março. Na cidade de São Paulo, houve sessão solene na Câmara 
Municipal que reuniu a comunidade bibliotecária para prestigiar os homenageados .  Houve 
palestra do professor Guilhermo Reis, arquiteto de Informação, que falou sobre a 
importância do bibliotecário na organização e formatação de sites para a Internet. E ainda 
palestra do Dr. Elmar Mittler, professor e diretor da Biblioteca da Universidade de 
Göttingen, na Alemanha, em evento no Masp. Ele apresentou projetos de diversas 
bibliotecas européias com aproveitamento de espaços físicos e ocupação de imóveis 
anteriormente usados como fabricas de aviões e de veículos militares. Dr. Mittler afirmou 
que, segundo recente pesquisa, o mecanismo de busca "google" em vez de esvaziar as 
bibliotecas como se temia, tem levado mais estudantes às bibliotecas em busca de 
conhecimento específico e mais profundo.  
 

Campinas 
"O bibliotecário como mediador de informações participa cada vez mais das iniciativas 
ligadas à gestão do conhecimento implantadas nas organizações. Ele faz parte do mundo da 
pesquisa e do desenvolvimento", afirmou Valéria Martin Valls,  durante a palestra "O papel 
do bibliotecário na gestão do conhecimento", no auditório da Biblioteca Central Cesar 
Lattes, que reuniu cerca de cem (100) pessoas. A palestrante é professora doutora e mestre 
em Ciências da Comunicação, docente da Fundação Escola de Sociologia e Política de São 
Paulo (FESPSP), e consultora em Gestão, apresentou também alguns cases.  Evento do 
CRB-8 em parceria com a Biblioteca Central da UNICAMP. 
 

Lorena 
O coordenador geral do Sistema de Bibliotecas da Unicamp (SBU), Luiz Atílio Vicentini, 
ministrou palestra na FATEA sobre "A atuação do profissional bibliotecário na gestão de 
negócios e tecnologia da informação". O professor discorreu sobre as responsabilidades que 



os bibliotecários devem assumir na direção de uma biblioteca, a elaboração de projetos para 
captação de recursos e o desenvolvimento de produtos e serviços, utilizando as novas 
tecnologias de informação. Este evento foi organizado pelo CRB-8 em parceria com a 
FATEA/Lorena. 
 

Marília 
O CRB-8 em parceria com o  Departamento de Ciência da Informação da FFC (Unesp) 
promoveu a conferência "Informação social como negócio", ministrada por Regina Fazioli, 
coordenadora da Biblioteca Virtual do Governo do Estado de São Paulo, no anfiteatro do 
campus universitário.  O bibliotecário precisa estar atento aos novos paradigmas. 
"Precisamos dar mais importância ao acesso à informação, em vez de simplesmente ao 
acervo; e obter a informação de uma maneira rápida, exata e eficiente", disse Fazioli, 
salientando que a informação deve ser vista como um negócio.  Fazioli é coordenadora da 
Biblioteca Virtual do Governo do Estado de São Paulo e  da RedeCIAPP - Rede de 
Integração dos Centros de Informação da Administração Pública Paulista - Estado de São 
Paulo.  
  

Ribeirão Preto  
"Educando para a sociedade da informação" foi o tema da palestra realizada na 
USP/Ribeirão Preto, que reuniu mais de cem profissionais. A professora Evanda Verri 
Paulino, também uma das coordenadoras da Faculdade de Biblioteconomia e Ciência da 
Informação da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, falou sobre a 
importância do bibliotecário para o desenvolvimento das Ciências e das Artes, das 
organizações e dos seres humanos, os pilares do conhecimento e os valores éticos, entre 
outros assuntos. Este evento foi uma parceria entre CRB-8 e a USP/Ribeirão Preto. 
 

São Carlos 
"Informação na contemporaneidade: por um novo profissional bibliotecário" foi o tema da 
palestra ocorrida no anfiteatro Bento Prado Júnior, organizada pelo CRB-8 em parceria 
com a  Biblioteca Comunitária da UFSCar. 
Docente e pesquisadora na ECA/USP, coordenadora acadêmica do Colaboratório de 
Infoeducação e coordenadora científica da Estação Memória, a profa. Dra. Ivete Pieruccini 
tratou das relações entre os quadros socioculturais da Informação na contemporaneidade e 
os novos perfis do bibliotecário. E ainda fez uma reflexão sobre a explosão informacional 
buscando apresentar e discutir elementos essenciais na formação e atuação do profissional 
da informação. 
  

Vale do Paraíba 
A Universidade de Taubaté encerrou o II Encontro Regional de Bibliotecários do Vale do 
Paraíba, discutindo a importância do papel dos profissionais da área na organização de 
documentos, objetos e acervos históricos, para a construção da memória e sua absorção 
pela sociedade. O encontro contou com a presença de 70 bibliotecários e profissionais 
atuantes na conservação de museus de toda a região. Também estiveram presentes a Pró-
Reitora de Extensão e Relações Comunitárias da Universidade de Taubaté, prof. dra. Ana 
Aparecida Silva Almeida, e a coordenadora do SIBi da UNITAU, Márcia Maria Ribeiro, 
destacando o importante compromisso do sistema bibliotecário na formação de futuros 
profissionais. 



  

Sorocaba 
Foi ministrada a palestra "A dinâmica do perfil profissional" com a prof. Dra. Maria Helena 
Costa de Barros. Ela abordou sobre a expansão do mercado para os bibliotecários e as 
diversas possibilidades de atuação em clínicas médicas, escritórios jurídicos, agências de 
propaganda, agências de notícias, escritórios de engenharia, agências de turismo, entre 
outras. O bacharel em Biblioteconomia, Maria Helena tem testemunhado, tem emprego 
garantido no mercado nacional.  O CRB-8 realizou este evento em parceria com o IMAPES 
  

Obs:A cobertura dos eventos acima você poderá ler no próximo Boletim Informativo do 
CRB-8. 
  
  
Comunidade se reúne com Secretário de Cultura do Município 
  
No dia 18/03, foi realizada uma reunião do Secretário de Cultura do Município, Carlos 
Augusto Calil, com a comunidade do Tatuapé sobre as determinações constantes no 
Decreto n.49.172/08 que, entre outras medidas, transfere o prédio e os acervos infantil e 
juvenil da Biblioteca "Arnaldo Magalhães de Giácomo" para a EMEI "Mary Buarque", uma 
escola de educação infantil da prefeitura. O encontro contou com número significativo de 
participantes - estudantes, professores, jornalistas, escritores, representantes de escolas, de 
creches, de centros de convivência e de juventude, assim como, leitores em situação não-
escolar. Na ocasião, diante da explicitação por parte dos representantes da EMEI e da 
supervisora da Secretaria Municipal de Educação de que o espaço seria utilizado para 
abertura de novas salas de aula, ficou claro para os presentes que, diferente do que consta 
no decreto, o prédio seria destinado para outro fim. O conhecimento de tal informação 
resultou em manifestações da comunidade que não concordou com a medida, demonstrou 
descontentamento e defendeu a manutenção da biblioteca na forma como hoje funciona, 
com atendimento amplo à população, inclusive aos sábados, além de efetuarem inumeras 
outras sugestões. Questionado, o secretário Calil afirmou que houve um equívoco na 
publicação, que ele desconhecia a existência de uma escola estadual com mais de dois mil 
alunos a apenas duas quadras da biblioteca e que a EMEF "Arthur Azevedo" também 
deveria ter sido contemplada. Indagado quanto à possibilidade de revogação do decreto, 
declarou ser esta uma decisão possível e que, diante dos fatos que agora tinha tomado 
conhecimento, reavaliará a medida e convocará uma nova reunião com o Conselho 
Municipal de Bibliotecas, ao qual caberá o parecer final. 
  
  
Bibliotecas precisam existir para o ser humano crescer 
 
Segundo Marcos Soares, bibliotecário da UFPE em 1943 o bibliotecário Rubéns Borba 
Alves de Moraes (1899-1986) apresentou uma conferência que abordava sobre o problema 
das bibliotecas brasileiras, focalizando suas mazelas e sua importância no campo social 
com toda clareza de um homem que teve sua trajetória profissional voltada para 
emancipação da biblioteconomia em prol da sociedade.  Passados 65 anos após a 



publicação dessa conferência, a realidade exposta em seu discurso continua presente nas 
bibliotecas públicas brasileiras de forma geral: falta de estrutura física, material e pessoal. 
Por omissões dos nossos governantes, o aparelhamento do Estado não consegue dar 
continuidade às ações aplicadas às bibliotecas. Temos ainda muitas escolas sem bibliotecas, 
muitas bibliotecas escolares fechadas, outras bibliotecas públicas funcionando em situações 
não muito arborizadas e os projetos para essas bibliotecas não acontecem e, quando 
acontecem, ficam pendentes por "falta de verbas".  
  
Íntegra: http://www.ndc.uff.br/portaldereferencia/noticias.asp?cod=1315 
  
  
Papaléo comemora o Dia do Bibliotecário 
 

 
O senador Papaléo Paes (PSDB-AP) comemorou em Plenário, nesta quarta-feira (12), o Dia 
do Bibliotecário. Instituída pelo Decreto Federal nº 84.631/80, a data foi escolhida em 
homenagem ao engenheiro, bibliotecário, escritor, poeta e jornalista Manoel Bastos Tigre, 
que nasceu em Recife (PE) em 12 de março de 1882. Manuel Bastos terminou o curso de 
engenharia em 1906 e resolveu fazer uma especialização nos Estados Unidos. Lá, conheceu 
o bibliotecário Melvil Dewey. Esse encontro mudou o rumo da carreira do brasileiro, que 
passou de engenheiro a bibliotecário. O pernambucano trabalhou no Museu Nacional, na 
Biblioteca da Associação Brasileira de Imprensa e também na Biblioteca Central da 
Universidade do Brasil. 
Considerando o bibliotecário como um mediador entre a sociedade e o conhecimento, 
Papaléo observou que estes profissionais são os que garantem a qualidade da informação e 
disponibilizam leitura, cultura, conhecimento e fontes de investigação. O parlamentar 
homenageou ainda os servidores da Biblioteca Acadêmico Luiz Viana Filho, do Senado 
Federal. 
 
Laércio Franzon / Agência Senado 
  

Biblioteca Digital - Direito 

A faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa colocou à distância de um clique a 
consulta de grande parte da bibliografia jurídica portuguesa oitocentista. A nova Biblioteca 
Digital, acessível gratuitamente ao grande público, resgatou várias obras do esquecimento e 
da deterioração, permitindo uma nova e refrescante eficiência na investigação da História e 
do Direito. Até ao momento já foram publicadas cerca de 180 obras doutrinais, 10 projetos 
de legislação, 20 debates, 280 peças legislativas, 20 volumes de jurisprudência, 
acrescentando-se ainda a estes números algumas dezenas de índices, repertórios, textos 
constitucionais e fontes estrangeiras. 

Acesse: www.fd.unl.pt  

  



  

EVENTOS COMEMORATIVOS - "DIA DO BIBLIOTECÁRIO"  (GRATUITOS) 
  
   

 

 
INTERIOR 
  
 

 

ITAPETININGA 
10 de abril- 13h00 
III Encontro de Bibliotecários da Região de Sorocaba 
Organização e Local: Faculdades Integradas de Itapetininga 
Rod. Raposo Tavares, Km 162 
Inscrições: (15) 3376-9300 - Biblioteca 
e-mail: biblioteca@fii.fkb.br  
 
  
CACONDE  
25 de abril - das 19h00 às 22h00 
Palestra: Biblioteca e criatividade= desenvolvimento e inovação regional, com a Profa. 
Elizabeth Franco Biondo;  
Palestra: Cultura e Educação= crescimento regional, com o Prof. Rui Santo 
Local: Espaço Cultural Ranieri Mazzilli 
Praça da Matriz 
Fone: (19) 3662-1803/2900 
E-mail: educacao@pmcaconde.sp.gov.br 
 
 
OUTROS EVENTOS  
  

  

Sistema Operacional Linux 
 
Instrutor: Alisson de Castro 
Data: 25 de março de 2008 
Carga Horária: 7h - 9h00 às 17h00 
Informações: e-mail: cursos@modalnetworks.com / fone: (11) 5587-3674 
  
  
 
 
 
 
 



IV Congresso Latino-Americano de Biblioteconomia e Documentação 
  
III Encontro Internacional sobre Acesso à Informação e Promoção de Serviços 
Bibliotecários em Comunidades Indígenas da América Latina 
Data: 25 de março de 2008, às 9h00 
Workshop Manifesto Internet 
Data: 29 de março de 2008, às 9h00 
Local: Biblioteca Latino-Americana Victor Civita - Fundação Memorial da América Latina 
Informações: (11) 3257-9979 / febab@febab.org.br 
  
  
Curso "Fundamentos e modelagem de banco de dados para gestores usuários de TI" 
  
Data: 27 de março de 2008 
Horário: 8h30 às 17h30 
Endereço: Rua Bela Cintra 967, cj 81 São Paulo 
http://www.contentdigital.com.br/cursos/modelagem_27032008_completo.asp 

Informações: (11) 3666-9005 e (11) 3826-6932 
  
  
WinIsis Básico 
 
Instrutor: Leandro Rodrigues Vicente 
Data: 28 de março de 2008 
Carga Horária: 6h - 9h00 às 16h00 
Informações: e-mail: cursos@modalnetworks.com / fone: (11) 5587-3674 
  
  
Construção de base terminológica em Taxonomia 
 
Instrutora: Wanda Lucia Schmidt 
Data: 02 de abril de 2008 
Carga Horária: 8h - 9h00 às 18h00 
Informações: e-mail: cursos@modalnetworks.com / fone: (11) 5587-3674 
  
  
Construção de base terminológica em Tesauro 
 
Instrutora: Wanda Lucia Schmidt 
Data: 03 de abril de 2008 
Carga Horária: 8h - 9h00 às 18h00 
Informações: e-mail: cursos@modalnetworks.com / fone: (11) 5587-3674 
  
  
 



Sistema Eletrônico de Revista Eletrônica 
 
Instrutor: Edilson Jr. 
Data: 04 de abril de 2008 
Carga Horária: 4h - 9h00 às 13h00 
Informações: e-mail: cursos@modalnetworks.com / fone: (11) 5587-3674 
  
  
Sistema Eletrônico de Revista Eletrônica 
 
Instrutor: Edilson Jr. 
Data: 05 de abril de 2008 
Carga Horária: 4h - 9h00 às 13h00 
Informações: e-mail: cursos@modalnetworks.com / fone: (11) 5587-3674 
  
  
AACR2 
 
Instrutora: Marilim Fogo 
Data: 05 de abril de 2008 
Carga Horária: 4h - 9h00 às 13h00 
Informações: e-mail: cursos@modalnetworks.com / fone: (11) 5587-3674 
  
  
AACR2 
 
Instrutora: Marilim Fogo 
Data: 07 de abril de 2008 
Carga Horária: 4h - 9h00 às 13h00 
Informações: e-mail: cursos@modalnetworks.com / fone: (11) 5587-3674 
  
  
WinIsis Intermediário 
 
Instrutor: Leandro Rodrigues Vicente 
Data: 09 de abril de 2008 
Carga Horária: 7h - 9h00 às 17h00 
Informações: e-mail: cursos@modalnetworks.com / fone: (11) 5587-3674 
  
  
Gerando etiquetas com Label Pro 
 
Data: 11 de abril de 2008 
Carga Horária: 4h - 9h00 às 13h00 
Informações: e-mail: cursos@modalnetworks.com / fone: (11) 5587-3674 



  
  
DSPACE 
 
Data: 26 de abril de 2008 
Carga Horária: 6h - 9h00 às 16h00 
Informações: e-mail: cursos@modalnetworks.com / fone: (11) 5587-3674 
  
  
DublinCore/Metadado 
 
Instrutor: Alisson de Castro 
Data: 28 de abril de 2008 
Carga Horária: 6h - 9h00 às 16h00 
Informações: e-mail: cursos@modalnetworks.com / fone: (11) 5587-3674 
  
   
I Encontro de Gestão da Informação e do Conhecimento em Acervos Esportivos no 
Estado de São Paulo 

  
Tema do evento: Bibliotecas, Centros de Documentação e Informação Esportiva e Acervos 
Esportivos: importância de sua atuação para o desenvolvimento da comunidade esportiva 
nacional. 
Data: 28 e 29 de abril de 2008. 
Local: Auditório do Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa 'Mal. Mário Ary Pires' - 
COTP, da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Recreação de São Paulo. 
Av. Ibirapuera, 1.315 - Vila Clementino - São Paulo - SP 
Inscrições: seme.biblioteca@prefeitura.sp.gov.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  

 


