
 

 

 
 

BOB NEWS 
 
Dia do Bibliotecário – Evento Gratuito 
 
Caconde 
25 de abril das 19h00 às 22h00 
Local: Espaço Cultural Ranieri Mazzilli – Praça da Matriz Caconde/SP 
Inscrições gratuitas pelo tel.: (19) 3662-1803/2900 ou e-mail: 
educacao@pmcaconde.sp.gov.br  
Tema: Biblioteca e criatividade = desenvolvimento e inovação regional 
Palestrante: Elizabeth Franco Biondo, diretora do Departamento de Bibliotecas da 
Secretaria de Cultura e Turismo da Prefeitura Municipal de Barueri. Recebeu o VII 
Prêmio Laura Russo em 2007. 
Tema: Cultura e Educação = crescimento regional 
Palestrante: Rui Santo, engenheiro sênior internacional, professor de criatividade 
MBA/PECE/USP – Gestão e Engenharia de Produto, desenvolve ferramentas de 
criatividade e processo criativo abrangente. Escreve quinzenalmente no site da Catho. 
 
II Encontro de Bibliotecários da Região de Sorocaba reúne mais de 40 
pessoas 
A bibliotecária Michela Iris Silva, das Faculdades Integradas de Itapetininga, está com 
a sensação de dever cumprido: “A receptividade foi calorosa e na hora do debate 
houve uma sintonia forte entre público e palestrantes”. O evento, realizado no último 
dia 10, deu continuidade às comemorações ao Dia do Bibliotecário, reuniu mais de 40 
profissionais de toda a região de Sorocaba, atraindo pessoas de cidades mais 
distantes, como Avaré e Mairinque.  
O tema “Inclusão em suas diversas formas” também chamou a atenção da imprensa. 
Os jornais Folha de Itapetininga (tiragem: 10 mil exemplares), O Expresso (tiragem: 3 
mil exemplares), de Capão Bonito, Região On-Line (veículo de comunicação da 
internet), e a rádio Transamérica falaram sobre o evento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

São Paulo, 18 de abril de 2008 – Edição 15. 



Revista CRB-8 Digital recebe artigos e “cases” 
Desde dezembro, uma comissão do CRB-8 trabalha na elaboração da Revista Digital do 
Bibliotecário. Com periodicidade trimestral, cada edição da Revista terá um tema 
central, sendo o primeiro: “Criatividade e Inovação”. A coordenadora do projeto, Emília 
da Conceição Camargo, afirmou: “Temos a necessidade de criar um espaço interativo 
para o registro de cases e de informações voltadas para os negócios, permitindo 
enriquecer e compartilhar o conhecimento”. 
 
Artigos e “cases” podem ser enviados para crb8@crb8.org.br  (máximo de 10 laudas 
(1.400 caracteres por lauda) para artigos e 20 laudas para cases; formato RTF; fonte: 
Arial, 12pt. e instruções da NBR 6023 da ABNT). 
 
 
18 de abril: Dia Nacional do Livro Infantil 
A data foi instituída em homenagem ao nascimento de Monteiro Lobato. O escritor, 
conhecido mundialmente pelas histórias do Sítio do Picapau Amarelo, era um visionário 
para sua época e lutou muito para ampliar a leitura no Brasil. Nasceu em 1882 numa 
vila de Taubaté, onde hoje é a cidade Monteiro Lobato. Em São Paulo formou-se em 
direito e deu início a vários projetos ambiciosos, entre eles uma gráfica e diversos 
projetos editoriais, a maioria com foco na literatura infantil. Sofreu com as crises 
econômicas da época e com fortes perseguições do governo Vargas, fez duras críticas 
e criou a personagem Jeca Tatu com denúncias sociais embutidas nas suas histórias. 
Entre tropeços financeiros e sucessos literários morreu em 1948 deixando muito mais 
que um legado editorial e didático: foi um nacionalista que sempre sonhou com um 
Brasil alfabetizado e justo. É de Lobato a célebre frase “Um País se constrói com 
homens e livros”.  
 

Fonte: Câmara Brasileira do Livro 
 
CNPq pede indicações à comunidade 
O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico consulta 
pesquisadores, sociedades científicas e entidades atuantes na pesquisa tecnológica e 
em inovação em busca de nomes para renovar seus comitês de assessoramento. 
Leia em: http://www.agencia.fapesp.br/boletim_dentro.php?id=8729  
 

Agência Fapesp (18/4) 
 
Fundação Santillana inaugura sede no país 
A Fundação Santillana, do grupo editorial espanhol de mesmo nome, oficializou o 
lançamento de sua sede no Brasil. Voltada principalmente ao desenvolvimento de 
projetos educacionais, a Fundação é o braço cultural do Grupo Santillana, que controla 
editoras como a Objetiva e a Moderna. 
Uma das principais iniciativas é o Congresso Internacional de Educação. Com a sexta 
edição neste ano e apoio da OEI (Organização dos Estados Ibero-Americanos para a 
Educação, a Ciência e a Cultura) e da Unesco, o evento discute educação e literatura. 
As letras também são foco do Prêmio VivaLeitura, que tem neste ano sua terceira 
edição. Bibliotecas, escolas, organizações e pessoas físicas concorrem com 
experiências de incentivo à leitura. Já o projeto Escolas de Valor cria exposições 
fotográficas itinerantes e narrativas sobre escolas. 
 

Folha de S. Paulo (12/4) 
 
 



Comunicadores do futuro 
O jornalista Gilberto Dimenstein escreve sobre o encontro, promovido pelo Unicef, que 
reuniu estudantes de escolas públicas para falar sobre a experiência de produzir 
notícias. Em certa altura, ele fala sobre os “intermediadores de leitura”. 
 
Aqueles jovens estavam lá para dizer que pode existir uma nova linguagem a ser 
criada, na qual se mesclam educação e comunicação – esse campo de investigação, 
ainda incipiente no Brasil, é batizado nos meios acadêmicos de educomunicação. 
A tecnologia de informação é apenas um detalhe – um mural com cartazes pode ser 
tão ou mais eficiente do que um site de última geração, com límpidos vídeos. 
Justamente por isso, o anúncio feito, na semana passada, em Brasília, de que as 
operadoras vão colocar banda larga em todas as escolas deve ser visto com cautela. O 
acesso à internet, por si só, não é suficiente para que os alunos se tornem bons 
leitores. As bibliotecas, muito mais antigas nos colégios, são pouco usadas – não só 
porque estão, muitas vezes, fechadas ou defasadas mas também porque não têm 
intermediadores de leitura. É sabido como há inúmeros laboratórios de informática 
também fechados.  
Vale a pena ler o artigo na íntegra em 
http://www1.folha.uol.com.br/folha/dimenstein/colunas/gd140408.htm  
 

Folha de S. Paulo (13/4) 
 
O Google não vai acabar com os livros 
O ambicioso programa de pesquisa de livros do Google lançou seus tentáculos sobre o 
mercado editorial. O maior buscador da internet quer ser também a maior biblioteca 
virtual do mundo. Para isso, começou a indexar livros e documentos históricos. A idéia 
é escanear as obras e torná-las disponíveis para os 350 milhões de internautas que 
acessam o Google. Mais de 15 mil obras em domínio público já estão na íntegra no site 
books.google.com, entre elas romances e documentos históricos.  
O Google Book Search ainda não foi lançado em português, mas a empresa já recebe 
livros publicados no Brasil. No Brasil, o Google espera indexar 200 mil livros antigos 
fora de catálogo. "O impacto cultural vai ser enorme. Imagine ter todo o conteúdo de 
todas as bibliotecas do mundo em um único catálogo virtual", diz Marco Marinucci, 
diretor de Parcerias Estratégicas do Google. 
Leia a íntegra em http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EDG73607-
6014,00-O+GOOGLE+NAO+VAI+ACABAR+COM+OS+LIVROS.html  
 

Revista Época (14/4) 
 
Anuário Martius-Staden: digital 
Estão disponíveis os primeiros volumes do Martius-Staden-Jahrbuch (Anuário Martius-
Staden), em formato digital, no site: www.martiusstaden.org.br  
 
Lançada em 1953, a publicação tem contribuído com perseverança e constância para a 
missão do Instituto, o intercâmbio cultural e científico entre o Brasil e a Alemanha. Já 
contou com a colaboração de Florestan Fernandes, Antônio Cândido, Fernando 
Henrique Cardoso e Egon Schaden, entre outros. 
• Para acessar os textos: clique em "Catálogo on-line". Basta pesquisar na categoria 
"periódicos" o item Staden-Jahrbuch e buscar em "arquivos anexados" os volumes 
desejados.  
• Para acessar os índices: clique no ícone do Anuário (barra lateral esquerda). Estão 
disponíveis os índices gerais de todos os artigos publicados. 
 



Colóquio Mediações e usos de Saberes e Informação : Um Diálogo  
França-Brasil – primeira chamada de trabalhos 
Organizado por pesquisadores brasileiros e franceses reunidos na Rede  
Franco–Brasileira de Pesquisadores em Mediações e Usos Sociais de Saberes e 
Informação – MUSSI, o Colóquio é o resultado de trocas estabelecidas entre 
pesquisadores e instituições dos dois países e ocasião de fazer o balanço, aprofundar e 
alargar as colaborações e atividades entre equipes e laboratórios de pesquisa. 
 
Público-alvo: pesquisadores em Ciências da Informação e de outros domínios 
próximos: pesquisadores seniores; jovens pesquisadores (doutorandos e recém-
doutores).  
 
São três eixos temáticos: 
 • Mediações e usos da informação – histórias, práticas e aspectos interdisciplinares; 
• Mediações, acesso, apropriações e usos da informação: questões práticas e 
conceituais; • Mediações e organização de saberes, conhecimentos, informações – 
questões de representação e de linguagem. 
As atividades do Colóquio consistirão de mesas-redondas e sessões de pesquisas, com 
a participação de brasileiros e franceses.  
Prazos para submissão de trabalhos: envio do resumo: 30 de junho de 2008 
Resposta ao autor: (pré-aceitação do resumo): 31 de julho de 2008 
Envio do texto integral: 31 de agosto de 2008 
Reenvio do texto integral, com complementos e/ou correções: até 30 de setembro de 
2008. 
 
Data: 4, 5, 6 e 7 de novembro de 2008 
Local: Rio de Janeiro 
Realização: Rede Franco-Brasileira de Pesquisadores em Mediações e Usos Sociais de 
Saberes e Informação  
– REDE MUSSI. Apoio: ICICT/FIOCRUZ, IBICT/MCT, ANCIB. 
 
EVENTOS 
 
Palestra: O Sistema Eleitoral nos Estados Unidos: Tópicos Atuais e as 
Primárias 
Apresentado por: Sr. James B. Story – Cônsul para Assuntos Políticos e Econômicos do 
Consulado Geral dos Estados Unidos 
Data: 24 de abril de 2008, às 19h30min 
Local: Teatro União Cultural - Rua Mário Amaral, 209 – Bairro Paraíso, São Paulo/SP 
Reservas com sra. Regina, tel.: 2148-2911 (vagas limitadas) 
 
I Encontro de Gestão da Informação e do Conhecimento em Acervos 
Esportivos no Estado de São Paulo 
Tema: 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 
Programação: http://www.crb8.org.br/portal_mis/index.php?item_id=67&menu_id=12  
Inscrições: seme.biblioteca@prefeitura.sp.gov.br  
 



Curso de PHL 81 
Instrutor: Hilda Maria Fiuza Abras Reinehr 
Data: 28, 29 e 30 de abril de 2008 
Local: Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP – Biblioteca 
End: Rua Botucatu, 862 – Vila Clementino – São Paulo/SP 
Carga Horária: 24h 
Inscrições até 20 de abril pelo e-mail: hilda@biblioonline.com.br  
 
Curso: Técnicas avançadas para publicação e gestão de documentos digitais 
Instrutor: Luiz Augusto Bellusci Cavalcante 
Data: 28 de maio de 2008, das 8h30 às 17h30 
Realização: Content Digital. Tel. (11) 3666-9005 ou 3826-6932 
Informações: 
http://www.contentdigital.com.br/cursos/docdigi_completo_28maio2008.asp   
 
InterLogos 2008 – Vitória/ES 
Seminário sobre A Gestão dos Saberes e do Conhecimento na Inovação e 
Desenvolvimento Sustentável 
Data: 26 e 27 de junho de 2008, das 9h00 às 18h00 
Local: FAESA – Auditório 
Informações: (27) 3223-4537 ou (27) 9907-5955 ou (27) 9249-2367 
e-mail: todeskabadke@gmail.com  ou interlogos2008es@gmail.com  
Algumas palestras: 
1. A Empresa Essencial – uma apologia do Simples 
Um modelo de sustentabilidade de empresas baseado em Gestão de Conhecimento e 
qualidade de vida; 
2. Inteligência Competitiva na prática: a experiência dos Correios no Espírito Santo; 
3. Os Arquivos e os desafios de um mundo em mudanças; 
4. Resgate da Memória na Gestão do Conhecimento; 
5. Biblioteca Virtual:  
a construção de serviços e produtos em ambientes digitais nas bibliotecas brasileiras 
como instrumento de difusão do conhecimento; 
6. Modelos de planejamento de sistemas de da informação, aspectos essenciais; 
7. A Era da Conectividade e Convergência na Gestão da Informação e Conhecimento; 
8. Digitalização Registrada  
– Agora você pode descartar documentos com segurança através de ordenamento 
jurídico para descarte definitivo de documentos. 
 
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  
 
CURSOS MODAL 
Informações e reservas: cursos@modalnetworks.com  ou tel. (11) 5587-3674 
DSPACE 
Instrutor: Alisson de Castro 
Data: 26 de abril (9h00 às 16h00) 
 
DublinCore/Metadados 
Instrutor: Alisson de Castro 
Data: 28 de abril (9h00 às 16h00) 
 



OFICINA TEMÁTICAS LIVRES – FESP/SP 
Temas brasileiros em comemoração aos 75 anos da FESPSP 
Informações e inscrições: (11) 3123-7810 
http://www.fespsp.org.br/oficinas/  
 
Oficina especial Dia do Índio 
Dia 19 de abril de 2008, das 14h00 às 17h00 
 
Oficina especial Descobrimento do Brasil: "Sobre portugueses e descobertas" 
Dia 22 de abril de 2008, das 14h00 às 17h00 
 
Oficina especial dia da educação 
Dia 28 de abril de 2008, das 14h00 às 17h00 
 
MÓDULO: TEMAS BRASILEIROS 
Simbolismos Católicos e Sociedade Brasileira 
Dia 25 de abril de 2008, das 14h00 às 17h00 
 
A questão racial no Brasil 
Dia 30 de abril de 2008, das 14h00 às 17h00 
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Produção: CRB-8 e Arbeit Editora e Comunicação 

Rua Maracaju, 58 - Vila Mariana- São Paulo / SP - Tel. (11) 5082 1404. 
Sugestões são bem-vindas! Envie para crb8@crb8.org.br  

Visite nosso site www.crb8.org.br  


