
 

 

 
 

BOB NEWS 
 
VIII Prêmio Laura Russo terá como tema "Biblioteca escolar: singular no 
presente, plural no futuro" 
O CRB-8 definiu o Regulamento do VII Prêmio Laura Russo, o qual confere distinções 
aos que na área de Biblioteconomia contribuíram com o seu trabalho. Podem participar 
bibliotecários de instituições públicas, privadas e do terceiro setor, discentes e 
docentes. São duas categorias: Profissional e Trabalhos Acadêmicos.  
As inscrições podem ser feitas até 13 de junho por correspondência via correio, pelo e-
mail crb8@crb8.org.br, ou entregues pessoalmente na sede do CRB-8, endereçadas à 
Comissão Permanente de Divulgação.  
A íntegra do regulamento está disponível em www.crb8.org.br  
 
Revista CRB-8 Digital recebe artigos e “cases” 
A Revista Digital do Bibliotecário, a ser lançada pelo CRB-8, terá periodicidade 
trimestral e a cada edição terá um tema central. O primeiro será “Criatividade e 
Inovação”. Será também 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). 
 
Nenhuma cidade sem biblioteca! 
O Ministério da Cultura acaba de anunciar que até o final de 2008 não haverá uma só 
cidade no Brasil que não tenha uma biblioteca pública. Também este ano o MinC 
começa a revitalizar 4.500 bibliotecas que se encontram em situação precária de Norte 
a Sul do país. O anúncio foi feito, no Dia Mundial do Livro, pelo coordenador do Livro e 
Leitura do MinC, Jéferson Assumção.  
Leia a íntegra da entrevista em: 
http://www.brasilquele.com.br/texto_ler.php?id=2805&page=9  
 
Diretório de periódicos de acesso livre 
O Open Science Directory (http://www.opensciencedirectory.net/) – fonte de 
informação sobre os periódicos de acesso livre, inclui dados sobre mais de 13 mil 
títulos de periódicos científicos.  
Vale a pena conhecer e usar essa importante fonte de informação. 
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Raridade on-line 
O primeiro dicionário da língua portuguesa foi inteiramente digitalizado por alunos e 
docentes do Instituto de Estudos Brasileiros (IEB) da Universidade de São Paulo (USP) 
e já está disponível para consulta pública e gratuita na Internet. Para padronizar as 
relações entre as ciências humanas e as tecnologias da informática, o projeto incluiu a 
criação de um sistema de busca, em que o usuário pode procurar uma palavra tanto 
com base na ortografia atual como na empregada no século 18.  
O dicionário é composto por cerca de 43,6 mil verbetes. O sistema de busca permite a 
navegação pelo dicionário por meio de cada letra do alfabeto. O projeto tem como 
objetivo disponibilizar em versão digital dicionários de difícil acesso ao grande público. 
Mais informações: www.ieb.usp.br   
 

Agência FAPESP (24/4)  
 
Revista Trimestral de Jurisprudência ganha versão eletrônica 
Já está disponível para consultas pelo portal do Supremo Tribunal Federal na Internet 
a Revista Trimestral de Jurisprudência, editada pela Corte. O conteúdo da publicação 
pode ser acessado gratuitamente no link "Publicações", seguido de "RTJ Eletrônica". O 
Supremo passou a editá-la a partir do volume 196, tomo 2 (maio de 2006). 
Mais informações sobre a revista RTJ@stf.gov.br ou pelo tel. (61) 3403-3759, na 
Secretaria de Documentação do STF. 
 
BVS completa 10 anos 
A Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) comemora 10 anos, com avanços na gestão de 
informação e conhecimento científico em saúde na América Latina e Caribe. Sua rede 
social envolve mais de duas mil instâncias de produção, intermediação e uso de 
informação nos sistemas de pesquisa, educação e atenção à saúde.  
Leia matéria completa em 
http://espacio.bvsalud.org:80/boletim.php?newsletter=20080418&newsLang=pt&news
Name =NewsletterBVS0791 8/abril/2008&articleId=04130444200838   
 
Newsletter CPDOC 
O Informativo do Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea da 
Fundação Getulio Vargas, distribuído aos assinantes cadastrados no Portal, também 
está disponível na Internet: www.cpdoc.fgv.br/informativos/mails/50.htm   
 
10º Congresso Internacional de Cidades Educadoras prossegue até amanhã 
O 10º Congresso Internacional de Cidades Educadoras, que reúne representantes de 
340 cidades do Brasil e do exterior, vai até amanhã, dia 26. É a primeira vez que o 
evento acontece na América Latina. O tema é a construção de cidadania em cidades 
multiculturais. O objetivo é permitir a troca de experiências e reflexões que busquem 
tornar mais saudáveis o espaço e as relações humanas. 
 
Palestra sobre Bolsa Auxílio para Mestrado em São Paulo 
Os acadêmicos que pretendem fazer pós-graduação irão se interessar pela palestra 
que a Secretaria Municipal de Participação e Parceria promoverá gratuitamente em seu 
auditório (Vd. do Chá, 15) no dia 30 de abril. A palestra, de Fúvia Maria de Barros Mott 
Rosemberg, professora titular de psicologia social na PUC-SP, irá tratar do Programa 
Internacional de Bolsa de Pós Graduação da Fundação Ford, que se destina 
prioritariamente a pessoas negras ou indígenas, originárias das regiões norte, nordeste 
ou centro-oeste do Brasil, ou ainda provenientes de famílias de baixa renda e de pouca 
escolaridade.  
Mais informações pelo tel. (11) 3113-9708/9897 



EVENTOS  
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 
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   
 
Oficina Especial do Dia da Educação da Fundação Escola de Sociologia e 
Política de São Paulo (FESPSP) 
Dia 28 de abril, das 14h00 às 17h00 
Local: Rua General Jardim, 522 na Vila Buarque. Próxima às estações República e 
Santa Cecília do metrô. 
As Oficinas Temáticas Livres da FESPSP são gratuitas e abertas ao público em geral.  
Mais informações em www.fespsp.org.br/oficinas  ou tel. (11) 3123 7810.  
 
Exposição "Entre as gentes antropófagos" 
Exposição comemorativa dos 450 anos Hans Staden e o primeiro livro sobre o Brasil 
1557-2007 
Até 7 de maio. Local: Biblioteca Florestan Fernandes (FFLCH/USP) 
Informações: (11) 3091-4504 
 
Curso de PHL 81 
Instrutor: Hilda Maria Fiuza Abras Reinehr 
Data: 28, 29 e 30 de abril 
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  
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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  


