
 

 
 

BOB NEWS 

CRBCRBCRBCRB----8 8 8 8 ---- seleção pública para bibliotecário fiscal e seleção pública para bibliotecário fiscal e seleção pública para bibliotecário fiscal e seleção pública para bibliotecário fiscal e    outrosoutrosoutrosoutros 
O Conselho Regional de Biblioteconomia 8ª Região realiza Seleção de 
Pessoal para preenchimento das seguintes vagas: bibliotecário fiscal 
(uma vaga e reserva), mensageiro (reserva), auxiliar administrativo 
(reserva). A jornada de trabalho é de 40 horas semanais e os benefícios 
são: vale-refeição, vale-transporte e convênio médico.   
As inscrições devem ser realizadas na sede do Conselho, de 12 a 16 de 
maio, de segunda à sexta-feira, das 10h00 às 16h00.  
Edital disponível: www.crb8.org.br  

VIII Prêmio Laura Russo 2008: VIII Prêmio Laura Russo 2008: VIII Prêmio Laura Russo 2008: VIII Prêmio Laura Russo 2008: """"Biblioteca escolar: singular no Biblioteca escolar: singular no Biblioteca escolar: singular no Biblioteca escolar: singular no 
presente,presente,presente,presente,    plural no futuro"plural no futuro"plural no futuro"plural no futuro" 
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.  
Regulamento disponível em www.crb8.org.br   

Conte sua experiência na Revista CRBConte sua experiência na Revista CRBConte sua experiência na Revista CRBConte sua experiência na Revista CRB----8 Digital8 Digital8 Digital8 Digital 
A primeira edição da Revista Digital do Bibliotecário abordará o tema 
“Criatividade e Inovação”. Com periodicidade trimestral, a revista terá 
um espaço interativo para o registro de cases e trará informações 
voltadas para os negócios. 
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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Edição digital do primeiro dicionário da língua portuguesaEdição digital do primeiro dicionário da língua portuguesaEdição digital do primeiro dicionário da língua portuguesaEdição digital do primeiro dicionário da língua portuguesa 
Resultado da parceria entre o Instituto de Estudos Brasileiros (IEB) e a 
Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin, foi lançada a edição digital do 
primeiro dicionário da língua portuguesa: o Vocabulario Portuguez e 
Latino, de autoria do padre Raphael Bluteau, em dez volumes publicados 
entre 1712 e 1728, em Coimbra, Portugal. Assim, os livros, que 
pertencem à biblioteca do IEB, foram preservados, e seu conteúdo 
tornou-se disponível ao grande público. Composto por quase 44 mil 
verbetes, o trabalho levou cerca de um ano e meio para ser realizado. 
Para consulta acesse: www.ieb.usp.br/online/index.asp 

Diário Oficial (1° de maio) 

Novidades da Biblioteca Virtual doNovidades da Biblioteca Virtual doNovidades da Biblioteca Virtual doNovidades da Biblioteca Virtual do    Governo do Estado deGoverno do Estado deGoverno do Estado deGoverno do Estado de    SãoSãoSãoSão    PauloPauloPauloPaulo 
A Biblioteca Virtual (BV) do Governo do Estado de São Paulo divulga as 
novidades de seu site (http://www.bv.sp.gov.br) para o mês de maio: 
Assunto em destaque: Profissões alternativas e profissões que já não 
existem mais. Você já ouviu falar de um "cheirador" de automóveis? E o 
que faz um trendspotter? No mês em que se comemora o Dia do 
Trabalho, o site trata sobre esse universo e tudo o que se relaciona a ele 
(formação, carreira, empregabilidade, etc.). 
http://www.bibliotecavirtual.sp.gov.br/bv_destaque.html  

Programa e ProjetPrograma e ProjetPrograma e ProjetPrograma e Projetos Sociaisos Sociaisos Sociaisos Sociais 
Programa Estadual de Qualificação e Requalificação Profissional 
Projeto desenvolvido pela Secretaria de Emprego e Relações do Trabalho 
que visa oferecer cursos gratuitos em todo o Estado, com o objetivo de 
preparar e capacitar o trabalhador para as novas exigências do mercado 
de trabalho e exercício da cidadania. 
Leia mais em http://www.bibliotecavirtual.sp.gov.br/projetos/  

Biblioteca Virtual do Governo do Estado de São PauloBiblioteca Virtual do Governo do Estado de São PauloBiblioteca Virtual do Governo do Estado de São PauloBiblioteca Virtual do Governo do Estado de São Paulo 
O serviço da Biblioteca Virtual do Governo do Estado de São Paulo – 
vinculada à Secretaria da Comunicação – existe há mais de dez anos e 
oferece gratuitamente um serviço eletrônico de informações a todos os 
funcionários da Administração Pública Paulista e a todos os cidadãos em 
geral.    

    

    



Seu site apresenta conteúdos e indicações de fontes de informação de 
diversos temas (cidadania, legislação, Governo do Estado, São Paulo, 
entre outros temas). Pode ser solicitada qualquer informação, para 
qualquer finalidade, por meio do Fale Conosco do site. 
A BV também foi uma das agraciadas com o Prêmio Laura Russo no ano 
de 2007 – concedido pelo Conselho Regional de Biblioteconomia do 
Estado de São Paulo – cujo tema foi “Inovação e Criatividade em 
Serviços Bibliotecários” 
Acesse: http://www.bibliotecavirtual.sp.gov.br/bv_sobre.html   
  

São Paulo promove qualificação de dívidaSão Paulo promove qualificação de dívidaSão Paulo promove qualificação de dívidaSão Paulo promove qualificação de dívida 
O Estado de São Paulo começou a colocar em prática, na capital 
paulista, um projeto que busca qualificar os devedores de ICMS a partir 
da criação do chamado setor de inteligência jurídica e fiscal. O setor é 
dividido em duas áreas: serviço de apoio técnico (SAT) de pesquisa e o 
serviço de biblioteca.  A área de pesquisa é a responsável pela análise 
das dívidas fiscais. Já a área de biblioteca terá como papel uniformizar 
as teses defendidas pelos procuradores para um mesmo tema. 

Valor Econômico (7 maio) 

Ibirapuera ganha bibliotecaIbirapuera ganha bibliotecaIbirapuera ganha bibliotecaIbirapuera ganha biblioteca 
O Parque do Ibirapuera possui uma biblioteca com 2.500 livros, 200 
teses e trabalhos técnicos e 500 fotos de época, com temática voltada 
ao meio ambiente. Batizada de “Espaço Sapucaia”, é vinculada à 
Secretaria do Verde e à Universidade Livre do Meio Ambiente e Cultura 
de Paz (Umapaz).  
Além dos livros e teses, o acervo contará com coleção de artigos e 
reportagens sobre os 32 parques municipais administrados pela 
Secretaria do Verde. Outro destaque são as fotografias aéreas da 
cidade, tiradas ao longo do século 20.  
Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 10h às 17h. 
Local: Umapaz (perto do portão 7).  
Empréstimo gratuito de livros mediante cadastro. 

Jornal da Tarde (7 maio) 

    

    



Metrô ínaugura sua quinta bibliotecaMetrô ínaugura sua quinta bibliotecaMetrô ínaugura sua quinta bibliotecaMetrô ínaugura sua quinta biblioteca 
Os institutos Brasil Leitor, Votorantim e o Metrô de São Paulo 
inauguraram a Biblioteca Embarque na Leitura, na estação Santa Cecília 
(Linha 3-Vermelha). 
Essa é a quinta biblioteca inaugurada pelo Metrô, com acervo de 2.156 
títulos. Os usuários terão acesso ao empréstimo de livros gratuitamente, 
com prazo de devolução de 10 dias. O funcionamento será de segunda à 
sexta-feira, das 11 às 20 horas.  
Saiba mais em 
http://www.saopaulo.sp.gov.br/sis/lenoticia.php?id=94656  

Além do projeto Embarque na Leitura, o Metrô possui também, no 
Edifício Metrô I, uma biblioteca com um acervo de mais de 32 mil 
títulos, entre livros técnicos e obras de ficção. O local aberto ao público, 
fica na Rua Augusta, 1616, térreo. Tel.: (11) 3371-7232 e 3371-7259. 

EVENTOS 
Seminário e Workshop: Fabricação, degradação e conservação de 
papel vegetal (evento gratuito) 
Com o restaurador italiano Antonio Mirabile – consultor da Unesco, 
formado em restauração de obra de arte sobre papel pelo Istituto per l 
Arte ed il Restauro de Florença, Itália e trabalha e, Paris onde é 
habilitado a restaurar os bens das coleções dos museus nacionais 
franceses. 
De 12 a 16 de maio, das 10h30min (seminário)  e das 14h30min às 17h 
(workshop). 
Local: Centro Cultural São Paulo – Sala Jardel Filho 
Informações: (11) 3383- 3436 ou e-mail: 
acaoeducativa@prefeitura.sp.gov.br  

Workshop “Criação de uma História em quadrinhos – Passo a 
passo” 
20 de maio de 2008, terça-feira, das 14:00h às 17:00h 
Local: Centro Cultural, R. Vergueiro, 1000 
Grátis – Inscrições antecipadas: Vagas limitadas: 30 Tel. (11) 3383 
3436 

 

 

 



Curso: Como organizar e implantar Centro de 
Documentação/CEDOC  
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 

Palestra "Histórias em quadrinhos – um passeio pelos diversos 
gêneros das HQs na Alemanha" 
Com Tim Dinter, artista gráfico e cartunista alemão 
Data: 19 de maio, 2ª feira, 19h 
Local: Goethe-Institut São Paulo, Rua Lisboa 974 – Pinheiros. 
Inscrições gratuitas e antecipadas: biblioteca@saopaulo.goethe.org  

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   

Reunião SPisis 
Data: 28 de maio de 2008, às 14h 
Local: Sede do CRB-8/SP 

Colóquio Internacional: Bibliotecas digitais - a caminho de novos 
modelos técnicos, econômicos e jurídicos  
Data: 29 de maio de 2008 
Local: Museu de Arte de São Paulo 
Entrada gratuita/inscrição obrigatória/tradução simultânea 
Inscrições: febab@febab.org.br ou pelo tel/fax: (11) 3257-9979 
Contato: Goethe-Institut Rio de Janeiro  
(11)3296-7001 - Ana Teresa ou Bethe / biblioteca@saopaulo.goethe.org  

VIII CINFORM - Encontro Nacional de Ensino e Pesquisa em 
Informação 
Local: Salvador, BA 
Data: 16 a 18 de junho de 2008 
Inscrições e submissões de trabalhos: www.cinform2008.ici.ufba.br  



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 9h às 18h 
Local: FAESA – Auditório – Vitória  
Informações: (27) 3223-4537 ou (27) 9907-5955 ou (27) 9249-2367 
e-mail: todeskabadke@gmail.com ou interlogos2008es@gmail.com   

Conservación Preventiva del Patrimonio Bibliográfico y 
Documental - Planes de Emergência 
Data: 14 a 18 de julho de 2008 
Local: Centro Cultural de España en San Salvador (El Salvador)  
Informações: 
http://143.107.73.105/crescer/noticias/CURSOELSALVADOR.doc  

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  
e-mail: snbu2008@unicamp.br  

VI Coloquio Iberoamericano “Del Papiro a la Biblioteca Virtual” 
Data: 23 a 27 de março de 2009 
Local: Biblioteca da Casa de las Américas / Havana – Cuba.  
Informações: 
http://papiro.casadelasamericas.org/Convocatoria%202009.pdf  
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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  
 


