
 

 
 

  

BOB NEWS N°056/2007 
  
  
  
REVISTA DIGITAL DO CRB-8 
  
Participe da escolha do nome da Revista Digital do CRB-8, que será lançada em 2008.  
Envie sua sugestão, até o próximo dia 20/12, para: divulgação@crb8.org.br 
  
 

NOTÍCIAS 
  
 

Resultado do I Prêmio Literário RFIDBrasil Gateway Library & Solutions 
  

O livro “Coletânea sobre Preservação & Conservação de Acervos em Bibliotecas 
Brasileiras” , vencedor do I Prêmio Literário RFIDBrasil Gateway Library & Solutions, 
será distribuído gratuitamente pela RFIDBrasil. O custo do frete é por conta do solicitante.  
  

Informações: http://www.rfidbrasil.com/pdf/solicita_livro.pdf   
  
  

Acusados de furtar e vender obras raras são denunciados  
  
O Ministério Público Federal, no Rio de Janeiro, denunciou e pediu a prisão preventiva de 
cinco integrantes de uma suposta quadrilha especializada em furtar e vender obras raras do 
acervo de museus e fundações públicas. A Polícia Federal apreendeu com os acusados 
diversos livros, jornais, revistas, fotografias e gravuras do Instituto Geográfico e Histórico 
da Bahia, do Instituto de Pesquisas do Jardim Botânico do Rio, da Fundação Biblioteca 
Nacional, da Biblioteca Mário de Andrade e da Casa de Ruy Barbosa. Todas as peças têm 
alto valor histórico e comercial.  
  

Íntegra: http://conjur.estadao.com.br/static/text/62011,1 
  

Fonte: Revista Consultor Jurídico, 6 de dezembro de 2007.  
   
 
 



 

Você já pensou em patrocinar uma exposição ou um projeto especial da Pinacoteca? 
  
Para contribuir com a Pinacoteca, por meio da Lei, basta calcular o imposto de renda 
devido, separar 6% deste valor e depositar numa conta bancária específica. Se você já 
destina valores como incentivador a outras instituições, os percentuais somados estão 
limitados a 6%. Será emitido o “Recibo de Mecenato”, documento que permite a dedução 
do valor investido, que deverá ser lançado no campo “pagamentos efetuados” da sua 
Declaração de Ajuste Anual (exclusivamente para declaração completa).  
O Investimento terá que ser feito necessariamente até 28/12/2007. Informações: Núcleo de 
Patrocínios, por telefone (11) 3224-0933, no horário das 14h00 às 20h00, ou por e-mail 
icasanovas@pinacoteca.org.br.  
  
 

PUBLICAÇÕES ON-LINE 
  

Revista Ciência da Informação, v. 36, n° 1 (2007)  
http://www.ibict.br/cienciadainformacao/viewissue.php?id=43 
 

  
EVENTOS 
  

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  
  
 

4° Concurso de Poesias da Biblioteca "Lenyra Fraccaroli" 
  

Data: 14 a 29 de janeiro de 2008 
Quantidade: 1 poesia 
Tema: Livre 
Premiação: 15 de março de 2008, às 13h00 
Local: Praça Haroldo Daltro, 451 - Vila Nova Manchester - SP. 
Informações: (11) 2295-2295 
  
 

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  
Site: http://ifla.inist.fr/index.htm 



  
  

DICA 
  
Inscreva - se para Bibliomondialis: Grant da Canadian Lib Associação para 
participar do evento:  IFLA/ 2008 no Canadá , até janeiro/2008 
  
Requisitos:  
  
Para ser elegível, cada candidato deve satisfazer completamente os seguintes critérios e 
requisitos:  
  
Cópia autenticada do Diploma; 
Ter, pelo menos, dois (2) anos, e não mais de quatro (4) anos " de experiência profissional 
no seu país como bibliotecário ou função equivalente, que deve ser comprovado por uma 
carta oficial de seu Empregador;  
Demonstrar e descrever, por escrito, não mais de trezentas (300) palavras da sua 
experiência profissional e as suas razões ou interesse nesta área profissional e participação 
em 2008 WLIC;  
Incluir o pedido com um curriculum vitae de não mais do que três (3) páginas, em letra ou 
formato A4, bem como duas (2) cartas de apoio ou a recomendação de pessoas na 
autoridade de uma instituição reconhecida; 
Ler, compreender e falar Inglês ou Francês;  
Possuir um passaporte  válido por pelo menos, seis (6) meses após  entrada no Canadá e 
visto;  
Certificado que comprove ajuda financeira para participar do evento, declarando o valor, a 
partir de uma outra pessoa, empresa ou Instituição;  
Comprometem - se a fornecer, o mais tardar, dois (2) meses após a conferência ser um 
Relatório escrito resumindo a sua participação.  
  
Formulário de candidatura e mais informações estão no blog: 
http://libinfospace.blogspot.com/  

 


