
 

 

 
 

BOB NEWS 
 

"Biblioteca escolar: singular no presente, plural no futuro". "Biblioteca escolar: singular no presente, plural no futuro". "Biblioteca escolar: singular no presente, plural no futuro". "Biblioteca escolar: singular no presente, plural no futuro".     
Este é o tema do VIII Prêmio Laura Russo. Concorra! Este é o tema do VIII Prêmio Laura Russo. Concorra! Este é o tema do VIII Prêmio Laura Russo. Concorra! Este é o tema do VIII Prêmio Laura Russo. Concorra!  

O VII Prêmio Laura Russo 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  

Compartilhe sua experiência na Revista CRBCompartilhe sua experiência na Revista CRBCompartilhe sua experiência na Revista CRBCompartilhe sua experiência na Revista CRB----8 Digital8 Digital8 Digital8 Digital    

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). 
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CRBCRBCRBCRB----8 em Caconde reúne 200 pessoas8 em Caconde reúne 200 pessoas8 em Caconde reúne 200 pessoas8 em Caconde reúne 200 pessoas    

O último evento em comemoração ao Dia do Bibliotecário ocorreu em 
Caconde, interior de São Paulo, em 25 de abril, e reuniu quase 200 
pessoas no Espaço Cultural Ranieri Mazzilli. A bibliotecária da cidade, 
Mariza Nogueira Sorce, conta que vieram profissionais de diversas 
cidades: de São João da Boa Vista, da Fundação de Ensino Octávio 
Bastos, de São José do Rio Pardo, da Faculdade Euclides da Cunha, de 
Divinolândia, e de Tapiratiba. “Todos estavam muito interessados, 
principalmente os estudantes. Um deles, de Divinolândia, conversou 
muito com o palestrante Rui Santo, sobre a palestra Cultura e 
Educação=crescimento regional”, comentou Mariza.  
O evento do CRB-8 fez parte da Quarta Semana Cultural (20 – 27/abril), 
organizada pela prefeitura da estância climática de Caconde.  

Não leio livros. Converso com elesNão leio livros. Converso com elesNão leio livros. Converso com elesNão leio livros. Converso com eles    

O Brasil tem cinco dias do livro: 18 de abril, Dia do Livro Infantil (em 
homenagem ao nascimento, em 1882, de Monteiro Lobato); 23 de abril, 
Dia Mundial do Livro; 25 de julho, Dia do Escritor; 29 de outubro, Dia 
Nacional do Livro; e 22 de novembro, Dia Internacional do Livro. Apesar 
disso, lemos pouco e muito mal. 
...  
Leia íntegra do artigo de Engel Paschoal em 
http://www.opovo.com.br/opovo/colunas/responsabilidadesocial/782529
.html 

Publicação do Departamento de Estado sobre OlimpíadasPublicação do Departamento de Estado sobre OlimpíadasPublicação do Departamento de Estado sobre OlimpíadasPublicação do Departamento de Estado sobre Olimpíadas    

O Centro de Informação e Pesquisa (IRC), do Consulado Geral dos EUA 
em São Paulo, colocou à disposição de seus usuários uma publicação do 
Departamento de Estado sobre Olimpíadas através de experiências 
individuais de atletas que compartilharam suas memórias da Experiência 
Olímpica.  
Acesse: http://www.america.gov/publications/ejournalusa/0408.html  

 

 

 

 



FEMA abre edital para financiamento de projetosFEMA abre edital para financiamento de projetosFEMA abre edital para financiamento de projetosFEMA abre edital para financiamento de projetos    

A Secretaria do Verde e do Meio Ambiente abriu processo seletivo para 
projetos candidatos a financiamento pelo Fundo Especial do Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (FEMA), que apoiará projetos 
elaborados por ONGs relacionados a educação ambiental no município 
de São Paulo. Os projetos selecionados poderão ser totalmente ou 
parcialmente financiados pelo FEMA. Podem ser apresentados projetos 
cujo valor seja, no máximo, R$ 100 mil. A verba total do financiamento 
é de R$ 2 milhões. As propostas devem ser enviadas até 30 de junho, 
na Secretaria do Verde e Meio Ambiente.  
Edital em http://ww2.prefeitura.sp.gov.br//arquivos/secretarias/ 
meio_ambiente/confema/Edital_FEMA_n5.pdf  

Plataforma das bases de dados: Web of Science (WoS), Journal Citation Plataforma das bases de dados: Web of Science (WoS), Journal Citation Plataforma das bases de dados: Web of Science (WoS), Journal Citation Plataforma das bases de dados: Web of Science (WoS), Journal Citation 
Report (JCR)Report (JCR)Report (JCR)Report (JCR)    e Derwent Innovations Index (DII).e Derwent Innovations Index (DII).e Derwent Innovations Index (DII).e Derwent Innovations Index (DII).        

A Biblioteca Central juntamente com a especialista em informação e 
instrutora da Thomson Scientific - ISI Sra Mirta Guglielmoni, convida a 
toda comunidade UNIFESP-EPM para a apresentação da nova plataforma 
das bases de dados: Web of Science (WoS), Journal Citation Report 
(JCR) e Derwent Innovations Index (DII). Estas bases são importantes 
indicadores de produção cientifica mundial.  
Local: Anfiteatro “Jandira Masur”- Rua Botucatu, 862 - Edifício dos 
Anfiteatros - 1º andar  
Data: 29/5 (quinta-feira)  
Horário: 9h às 13h 
Inscrição gratuita, com certificado.  
Acesse o link http://dpdphp.epm.br/acad/siex/index.htm para se 
inscrever. 

EVENTOS 

Ciclo de Plestras - Leituras do Brasil: o olhar francês 
O ciclo de palestras "Leituras do Brasil: o olhar francês", organizado pela 
Biblioteca Mário de Andrade em parceria com a Aliança Francesa, 
acontece de 6 a 8 de maio no auditório da Aliança (R. General Jardim, 
182 – Centro). O público terá a oportunidade de conhecer um pouco da 
obra de seis pensadores franceses que viveram no Brasil: Lévi-Strauss, 
Roger Bastide, Férnand Braudel, Pierre Mombeig e Edgar Morin e Henri 
Mugnier. Programação completa em: 
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/noticias/?p=
4312 



Exposição "Entre as gentes antropófagos": 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: Como organizar e implantar Centro 
de Documentação/CEDOC (vagas limitadas) 
Instrutor: Juan Cacio Peixoto – bibliotecário, graduado pela 
Universidade Federal de Espírito Santo/UFES, com especialização em 
organização de arquivos pela USP 
Data: 15 de 16 de maio de 2008 
Informações e inscrições: acervo@acervo.com.br / www.acervo.com.br  
Tel. (11) 6821-6100/ fale Vono VOIP (11) 3522-6275  

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 
Inf.: 
http://www.contentdigital.com.br/cursos/docdigi_completo_20maio2008
.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  

Curso: 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 

  

 
 

BOB NEWS 
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  


