
 

 
 

BOB NEWS 

Alunos da FESPSP realizam ação em incentivo à leituraAlunos da FESPSP realizam ação em incentivo à leituraAlunos da FESPSP realizam ação em incentivo à leituraAlunos da FESPSP realizam ação em incentivo à leitura 
No último sábado (7), aconteceu a 1ª edição da ação denominada 
“Literatura Espalhada”, iniciativa idealizada por estudantes do curso de 
Literatura e Redação oferecido pela FESPSP aos alunos dos seus cursos 
de graduação e pós-graduação. A atividade consistiu na distribuição de 
livros na região da Vila Buarque a fim de incentivar a leitura. Foram 
distribuídos cerca de 150 livros de clássicos da literatura nacional e 
internacional. O grupo se reuniu, se dividiu em dois e partiu em direção 
ao centro da cidade. De acordo com a professora Eliana Asche, “a idéia 
era que, entre outras coisas, os alunos pudessem exercitar o desapego 
doando livros em bom estado e literatura de boa qualidade”, diz. 
  
Faculdade de Biblioteconomia e Ciência da Informação cria Empresa Faculdade de Biblioteconomia e Ciência da Informação cria Empresa Faculdade de Biblioteconomia e Ciência da Informação cria Empresa Faculdade de Biblioteconomia e Ciência da Informação cria Empresa 
JuniorJuniorJuniorJunior 
A Faculdade de Biblioteconomia e Ciência da Informação da Fundação 
Escola de Sociologia e Política de São Paulo (FESPSP) acaba de criar a 
FESPSP JUNIOR CONSULTORIA, em conjunto com a Faculdade de 
Administração. 
A empresa atuará na organização da documentação e informação no 
meio físico e digital, elaborando diagnósticos para seleção de tecnologias 
da informação, capacitando profissionais a utilizarem as ferramentas de 
busca em ambiente Web e executando serviços de tratamento e 
organização de documentação e informação. 
Tel. para contato: (11) 3123-7800 / 3255-2001 

 

 

 

São Paulo, 13 de junho de 2008 – Edição 24 



Bahia) Lei define política de acesso ao livro e incentivo à leituraBahia) Lei define política de acesso ao livro e incentivo à leituraBahia) Lei define política de acesso ao livro e incentivo à leituraBahia) Lei define política de acesso ao livro e incentivo à leitura 
Foi lançada a Lei 7.471/2008, de Incentivo ao Livro e à Cultura da 
Leitura, no Palácio da Aclamação, em Salvador (BA). A nova legislação 
estabelece uma política municipal de estímulo à leitura, ampliação de 
acesso ao livro, incentivo à produção literária e editorial. O texto prevê a 
concretização desses objetivos por meio de 13 itens, entre eles 
atualização dos acervos e ampliação do horário de atendimento das 
bibliotecas municipais, priorização da instalação dessas bibliotecas em 
locais que não as possuem, incentivo da realização de eventos sobre o 
livro e apoio a instituições, programas e projetos que difundam a leitura.  
O município deve fomentar e apoiar a produção de livros, desenvolver 
seus próprios programas de incentivo e criar modos de inclusão para 
deficientes auditivos e visuais. A lei determina, também, a elaboração 
de uma lista de leitura com cinco livros de literatura a ser cumprida 
pelos alunos dos ensinos infantil e fundamental. 

Site: A Tarde on line (11 junho) 

SP melhora pouco, mas fica entre os primeirosSP melhora pouco, mas fica entre os primeirosSP melhora pouco, mas fica entre os primeirosSP melhora pouco, mas fica entre os primeiros 
São Paulo foi um dos Estados que menos aumentaram suas médias no 
Índice de Desempenho da Educação Básica (Ideb), mas se manteve 
entre as melhores notas do País. O Ideb paulista de 5ª a 8ª série de 4,3 
– o mesmo de Santa Catarina – foi o mais alto registrado no Brasil. 
Entre 1ª e 4ª série, o índice do Estado foi de 4,9, acima da média do 
Sudeste e do Sul. A pior posição de São Paulo é no ranking do ensino 
médio, em sexto lugar, único em que aparece atrás de Minas. 
Apesar disso, apenas nesse nível de ensino os estudantes paulistas 
conseguiram passar as metas estipuladas pelo Ministério da Educação 
(MEC) para 2009. Esse resultado é diferente do que ocorreu na nota 
geral do País, em que o Ideb de 2007 foi superior ao objetivo traçado 
para 2009 em todos os níveis. ''Pelo seu orçamento maior, São Paulo 
tem a obrigação e a responsabilidade de puxar o Brasil para cima'', diz a 
presidente do Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed), 
Dorinha Rezende. Leia íntegra em 
http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20080612/not_imp188131,0
.php  
  

 

 



A sala de aula como respostaA sala de aula como respostaA sala de aula como respostaA sala de aula como resposta 
Brasil tem 5,1 milhões de crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos 
servindo como mão-de-obra no mercado. OIT vê saída apenas na 
educação 
A resposta para a erradicação do trabalho infantil está nos bancos 
Escolares. No dia em que o mundo se une na batalha contra a 
exploração da mão-de-obra de meninos e meninas, a Organização 
Internacional do Trabalho alerta que, sem Educação de qualidade, 
dificilmente os 165 milhões de crianças e adolescentes que trocam livros 
e brinquedos pela labuta conseguirão sair dessa situação. No Brasil, de 
acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) mais 
recente, 5,1 milhões de brasileiros entre 5 e 17 anos estão no mercado. 
Entre 10 e 14 anos, são 1,7 milhão em todo o país, sendo que 53,3% 
trabalham até 18 horas semanais, sem remuneração. A pesquisa 
também revela a íntima relação entre utilização de mão-de-obra infantil 
e nível de Escolaridade. O percentual de crianças e adolescentes fora da 
Escola é maior entre aqueles que trabalham. A realidade está em todos 
os estados do país.  
No topo do ranking, aparece o Acre, onde 26% de meninos e meninas 
entre 5 e 17 anos que trabalham estão longe das salas de aula. Já entre 
os que não fazem parte do mercado, o índice é de 11,4%. As diferenças 
mais gritantes, porém, foram registradas no Sudeste. Somente em São 
Paulo, enquanto 20,9% dos pequenos trabalhadores não estudam, o 
percentual entre os não-ocupados na mesma situação é de 4%.  
Leia íntegra em 
http://www.deolhonaeducacao.org.br:80/Comunicacao.aspx?action=5&
mID=993    
  
Em SP, 6 em cada 10 escolas estão em áreas violentasEm SP, 6 em cada 10 escolas estão em áreas violentasEm SP, 6 em cada 10 escolas estão em áreas violentasEm SP, 6 em cada 10 escolas estão em áreas violentas 
De cada dez escolas municipais de ensino fundamental e médio (Emefs 
e Emefms), seis estão em áreas violentas (309 dos 493 colégios). É o 
que mostra o levantamento feito pela Prefeitura de São Paulo, em 
parceria com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), para determinar 
quantas escolas precisavam receber segurança privada. O "Jornal da 
Tarde" teve acesso à lista das escolas de risco, onde estudam mais de 
500 mil alunos, por região da cidade. São Mateus, na Zona Leste, 
aparece no topo do ranking: 98% de seus colégios municipais (40 de 
41) terão, até julho, a vigilância privada. 

 

 



Guaianases, na mesma região, é a segunda colocada, seguida de Capela 
do Socorro, na Zona Sul. Nenhuma escola da região central aparece na 
lista. O pacotão da segurança das escolas, chamado Programa de 
Proteção Escolar, foi criado, no ano passado, como uma medida 
emergencial pelo Secretário da Educação Municipal, Alexandre 
Schneider, após uma série de reportagens publicadas pelo JT sobre 
ocorrências de furtos de computadores em escolas e de violência. 
A Prefeitura investirá R$ 82,5 milhões por ano nesse programa que vai 
oferecer vigilância 24 horas com seguranças desarmados, câmeras, 
motos e radiocomunicadores. 
As informações são do "Jornal da Tarde" e Agência Estado 

Portal G1 (9 junho) 

Ao gosto do leitorAo gosto do leitorAo gosto do leitorAo gosto do leitor 
Especializadas em cinema, poesia e contos de fadas, bibliotecas 
temáticas atraem público que havia migrado para grandes livrarias 
Quem visitar a biblioteca Roberto Santos, no Ipiranga, a partir do 
próximo sábado, 14, vai se surpreender. Depois de oito meses fechado 
para reformas, o prédio de 1964 que tinha cara de repartição pública 
passou por uma metamorfose. Tornou-se, após uma revitalização que 
custou 160 000 reais, uma bela biblioteca temática dedicada ao cinema. 
Câmeras e holofotes antigos, placas indicativas em forma de claquete e 
cabines para projeções individuais compõem a decoração, que reproduz 
um set de filmagem. Além do acervo de 31 000 livros, 400 deles 
dedicados ao universo das telonas, há na biblioteca 502 curtas e longas-
metragens. Outro atrativo é a confortável sala com 101 lugares, 
prontinha para abrigar festivais e mostras. "É ótimo ajudar a suprir a 
carência de educação de São Paulo por meio do cinema", diz Célio 
Franceschet, curador do espaço. 
A mudança é parte de um projeto da Secretaria Municipal de Cultura, 
que nos últimos dois anos repaginou outras quatro bibliotecas públicas. 
Cada uma ganhou foco em determinada forma de arte. A novidade 
começa a trazer de volta leitores que haviam migrado para 
megalivrarias de shopping, como se percebe na Biblioteca Cassiano 
Ricardo, no Tatuapé, dedicada à música. 
Revista Veja São Paulo (9 junho) 
Leia íntegra em 
http://vejasaopaulo.abril.com.br/revista/vejasp/edicoes/2064/m016130
0.html  
  



Uma biblioteca em cada ponto de ônibusUma biblioteca em cada ponto de ônibusUma biblioteca em cada ponto de ônibusUma biblioteca em cada ponto de ônibus 
Matéria publicada no jornal O Globo (RJ), em 8 de junho, conta a 
experiência bem sucedida de um dono de um açougue que há 15 anos 
empresta livros sem cobrar nada. 
Leia matéria em www.cbr8.org.br  
  
Ensino distante da realidade desmotiva jovemEnsino distante da realidade desmotiva jovemEnsino distante da realidade desmotiva jovemEnsino distante da realidade desmotiva jovem 
Decepcionados, 43% dos estudantes de São Paulo afirmam que 
esperavam ser preparados para o mercado de trabalho ao ingressarem 
no ensino médio. Para eles, a escola deveria ter como prioridade 
oferecer um aprendizado com foco na inserção profissional. Os 
resultados – de uma pesquisa feita pela organização não-governamental 
Ação Educativa e obtidos com exclusividade pelo Estado – coincidem 
com o atual debate em torno desses três últimos anos da educação 
básica, etapa do ensino que vive uma crise de identidade, com aumento 
da evasão e repetência no País. 
Enquanto educadores, intelectuais e o próprio Ministério da Educação 
discutem o que fazer com o currículo nessa etapa e as maneiras de 
atrair e reter os jovens, o quadro traçado pelos alunos pede uma escola 
mais próxima de sua realidade, mais disposta a motivá-los para o 
ensino e capaz de ajudá-los a criar projetos individuais para o futuro, 
seja indo diretamente para o trabalho ou prosseguindo os estudos numa 
universidade. 
A pesquisa ouviu 880 alunos de várias escolas da rede estadual de São 
Paulo para saber o que eles esperavam e o que encontraram no ensino 
médio. Em seguida, com um grupo menor, foram organizados alguns 
encontros para debater propostas de melhoria, que resultaram em um 
relatório feito pelos alunos. Esse documento será entregue na próxima 
semana para a Secretaria de Estado da Educação. Leia íntegra em 
http://txt.estado.com.br/editorias/2008/06/08/ger-
1.93.7.20080608.1.1.xml   

Jornal: O Estado de S.Paulo (8 junho)  

Visitas que dão resultadoVisitas que dão resultadoVisitas que dão resultadoVisitas que dão resultado 
Taboão incentiva professor a ir à casa do aluno; nota melhora 
Danilo pediu para a mãe comprar bolo e presente. Ryan correu para 
esperar no portão. E Nicole fez escova no cabelo para receber a 
professora em sua casa na semana passada. As três crianças são alunas 
da rede municipal de Taboão da Serra, cidade pobre da região 
metropolitana de São Paulo. Numa iniciativa inédita no País, que acaba 



de ser premiada pela Organização das Nações Unidas (ONU), a 
prefeitura passou a pagar R$ 35 para cada visita que os professores 
fizerem aos alunos. Eles devem visitar todos os estudantes de suas 
salas pelo menos uma vez por ano. 
Avaliações feitas pela Secretaria Municipal da Educação mostram que o 
desempenho de estudantes visitados chega a ser 80% superior ao dos 
que não receberam os professores em casa. Foram avaliadas 8.300 
crianças da 2ª e da 4ª série do ensino fundamental, em português e 
matemática. A diferença nos resultados de um grupo para outro é de, 
no mínimo, cerca de 20 pontos (numa escala de 0 a 100). Os índices de 
evasão também melhoram após o início do programa. 
Vinte mil famílias já foram visitadas desde que o projeto começou, em 
2005, o que representa quase 65% do total de alunos da cidade. As 
visitas duram cerca de 40 minutos, uma hora. O projeto é voluntário, os 
professores precisam fazer o trabalho em horários alternados às aulas, 
mas 600 dos cerca de mil que trabalham na rede municipal quiseram 
participar. O valor pago para cada visita acaba representando um salário 
a mais no fim do ano – em média. Os docentes da educação infantil e 
fundamental de Taboão recebem, em média, R$ 1.100 por mês. 
Além do prêmio da ONU, a Unesco se inspirou no programa de Taboão 
para elaborar um projeto com o Ministério da Educação (MEC) para 
todas as escolas públicas do País. Leia íntegra em  
http://www.estado.com.br/editorias/2008/06/08/ger-
1.93.7.20080608.5.1.xml  

Jornal: O Estado de S.Paulo (8 junho) 

Amazonas) Professores indígenas criaram as 42 obras durante cursos de Amazonas) Professores indígenas criaram as 42 obras durante cursos de Amazonas) Professores indígenas criaram as 42 obras durante cursos de Amazonas) Professores indígenas criaram as 42 obras durante cursos de 
formaçãoformaçãoformaçãoformação 
Ter dentes bons para cantar e tocar flautas. Ter saúde para dançar. Ter 
saúde para estudar... Este é um trecho do Livro de Saúde Bucal criado 
por professores ticunas, habitantes das aldeias do Alto Solimões, no 
Amazonas, para ensinar os alunos como e por que cuidar dos dentes. A 
obra integra uma série de 42 livros produzidos por professores nos 
cursos de formação, que serão distribuídos pelo MEC nas escolas. 
A primeira remessa tem 17 livros que serão entregues em junho e julho 
em escolas públicas dos povos calapalo, nahukua, matipu, mebengocre, 
panará, cuicuro (aldeias de Mato Grosso), ianomâmi, baré, ticuna 
(Amazonas), uajapi (Amapá), trucá (Pernambuco) e caapor (Maranhão). 

 



As outras obras estão em fase de produção com entrega prevista para o 
segundo semestre. Os livros — em línguas maternas, português ou 
bilíngüe — abordam diferentes temas, entre eles, mitologia, lendas, 
histórias, meio ambiente, literatura, matemática, atividade econômica, 
modelos de construção de casa, calendários. 
De acordo com a coordenadora da Comissão Nacional de Apoio à 
Produção de Material Didático Indígena (Capema), Márcia Blanck, os 
livros valorizam a cultura, a identidade e as línguas indígenas, conforme 
o determina a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB). 
Leia íntegra em 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id
=10669   

Envie sua colaboração ao Bob NewsEnvie sua colaboração ao Bob NewsEnvie sua colaboração ao Bob NewsEnvie sua colaboração ao Bob News 
Você, bibliotecário, bem informado e pró-ativo, envie notícias para o 
CRB-8 para possível publicação nos veículos de comunicação da 
entidade: Bob News, site e Boletim Informativo. Nós já recebemos 
informações de diversas fontes (jornais, revistas, Internet, blogs), mas, 
gostaríamos de ter notícias “quentes” de nossos colegas leitores.  
Envie sugestões de pauta para cbr8@crb8.org.br 
  
EVENTOS 
SÃO PAULO 
Do Papiro à Informação Digital 
"Abordagem histórica das práticas de documentação e leitura 
com base em 3 eixos: Suporte, Momento Histórico e Contexto 
Cultural." 
Data: 17 de junho de 2008, das 19h30 às 21h00 
Local: FAAP - Rua Alagoas, 903 - Higienópolis/SP - Prédio 5 - 3° andar - 
Sala 5 306 
Informações e inscrições: http://pos.faap.br/mastergestao    
fci.divulgacao@faap.br  / (11) 3662-7391 

 

 

 

 

 



JORNADAS DE ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL - JAP 02/2008 
"Aspectos éticos da atuação profissional em arquivos", ministrada pelo 
Prof. José Augusto Chaves Guimarães, da UNESP/Marília-SP. 
Data: 18 de junho de 2008, das 11h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00. 
Carga Horária: 8 horas-aula 
Local: Centro Cultural São Paulo - SALA DE OFICINAS 1. 
Rua Vergueiro, 1.000 - Vergueiro - Estação Vergueiro do Metrô 
Informações e inscrições: Associação de Arquivistas de São Paulo – 
ARQ-SP 
Avenida Prof. Liineu Prestes, 338 – Sala N – Butantã 
Telefax: (11) 3091-3795, falar com Hilda Vieira 
http://www.arqsp.org.br/2008jap2.html  
  
Imersão em Inglês na Pousada Vila Juquehy 
(Vagas limitadas) 
Data: 20, 21 e 22 de junho de 2008. 
Local: Pousada Vila Juquehy - São Sebastião- Litoral Norte. 
Informações: sdscons@netsun.com.br  / 
www.pousadavilajuquehy.com.br   

Projeto "Como Fazer" – Oficina 04/2008 
"Como fazer projetos e organizar arquivos de história oral", ministradas 
pelas docentes Yara Aun Khoury e Simone Silva Fernandes, da PUC-SP. 
Data: 23 e 24 de junho de 2008, das 9h00 às 12h00 e das 13h30 às 
16h30 
Carga Horária: 16 horas-aula 
Local: Centro Paula Souza - Escola Técnica Estadual Parque da 
Juventude – Auditório  
Avenida Cruzeiro do Sul, 2.630 – Santana - Estação Carandiru do Metrô 
http://www.etecparquedajuventude.com.br   
Informações e inscrições: Associação de Arquivistas de São Paulo – 
ARQ-SP 
Avenida Prof. Liineu Prestes, 338 – Sala N – Butantã 
Telefax: (11) 3091-3795, falar com Hilda Vieira 
Site: http://www.arqsp.org.br/2008oficina4.htm 

 

 

 

 



Reunião do Grupo de Usuários Microisis - Gratuita 
Data: 25 de junho de 2008, às 14h00 
Temas: 14h00 - Demonstração de um sistema automatizado para envio 
de Clippings automático por e-mail (DSI).  
15h00 - Organização e Tratamento de Arquivos Digitais em Servidores - 
Parte 2  
16h00 - Como montar projetos para a automação de Bibliotecas e 
Centro de  
Documentação 
Local: Conselho Regional de Biblioteconomia 8ª Região 
Rua Maracaju, 58 – Vila Mariana/SP 
Descer na Estação Ana Rosa do Metrô, saída Conselheiro Rodrigues 
Alves, seguir até a Rua Cubatão, virar à esquerda na Rua Ambrosina de 
Macedo e à direita. 

Práticas de Gestão da Informação e do Conhecimento 
Data: 5 de julho de 2008, das 8h30 às 15h00 
Local: Faculdade Dehoniana 
Av. Francisco Barreto Leme, 550 - Vila São Geraldo – Taubaté/SP 
Informações: (12) 3672-3853 / joaobosco@jbro.com.br   
  
20° Bienal Internacional do Livro 
Data: 14 a 24 de agosto de 2008, das 10h00 às 22h00. 
Local: Parque de Exposições Anhembi – São Paulo 
Informações: 
http://www.feirabienaldolivro.com.br/2008/codigo/home.asp?resolucao
=1024   
  
IX ENANCIB – Encontro Nacional de Pesquisa em Ciência da 
Informação 
Promovido pela ANCIB (em São Paulo) 
Realizado pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação 
da ECA/USP 
Tema central: Diversidade cultural e Políticas de informação 
Data: 28 de setembro a 1 de outubro. 
Informações: http://www.enancib2008.com.br   
  
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    



OUTROS ESTADOS 
BAHIA 
VIII CINFORM – Encontro Nacional de Ensino e Pesquisa em 
Informação 
Local: Salvador/BA 
Data: 16 a 18 de junho 
Inscrições e submissões de trabalhos: www.cinform2008.ici.ufba.br   
  
ESPÍRITO SANTO 
Interlogos ES 2008 
Seminário sobre A Gestão dos Saberes e do Conhecimento na 
Inovação e Desenvolvimento Sustentável 
Data: 26 e 27 de junho 
Local do Evento: FAESA (auditório) Av. Vitória – Vitória/ES 
Horário: 9h às 18h 
Informações: (27) 3223-4537 (14h às 18h) (27) 9907-5955 ou (27) 
9249-2367  
ou e-mail: interlogos2008es@gmail.com   
  
PARANÁ 
Mestrado Profissional em Gestão da Informação (pós-graduação)  
Local: Londrina/PR.  
Período: 8 de agosto de 2008 
Inscrições até 30 de maio de 2008 
Informações tel.: +(43) 3371-4665 (Secretaria de Pós-Graduação);  
e-mail: mpgi@uel.br    
www.uel.br/ceca/spg/cinf/minformacao.htm  

RIO DE JANEIRO 
Curso: Bibliotecas Digitais - Versão 5.0 - 11/2007 
Carga horária: 20 horas/aula 
Período: 21 a 24 de julho de 2008, das 13h00 às 18h00 
Endereço: UniverCidade – Unidade Carioca (Estação do Metrô-Carioca). 
Inscrições: Datacoop – Rua da Quitanda, nº 19 – sala 401 – Centro  
e-mail: wilsy@datacoop.com.br     
  
III Congresso Mundial de Usuários de CDS/ISIS 
Período: 14 a 16 de setembro de 2008 
Local: Rio de Janeiro  
Informações: www.eventos.bvsalud.org/agendas/isis3  

 



Colóquio Mediações e Usos de Saberes de Informação: um 
Diálogo França-Brasil 
Rede Franco-Brasileira de Pesquisadores em Mediações e Usos Sociais 
de Saberes e Informação – MUSSI 
Palestrante: Prof. Yves Jeanneret, da Universidade de Avignon et du 
Vaucluse  
Local: Rio de Janeiro/RJ  
Período 4 a 7 de novembro 
Prazo para envio dos trabalhos 30 de junho.  
Informações http://extralibris.org/ci       
    
OUTROS PAÍSES 
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   
    
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      
  

LANÇAMENTO 
Livro "Interfaces Digitais da Educação: @lucin{ações} 
Consentidas"  
Profª Dra Brasilina Passarelli da Escola de Comunicações e Artes da 
Universidade de São Paulo. 
Data: 17 de junho  
Às 19h00 haverá palestra com a autora e às 20h00, lançamento.  
Local: Fnac Pinheiros - Fórum (3° andar) 
Avenida Pedroso de Moraes, 858 - Pinheiros – SP/SP . 
Telefone: (11) 3579-2000 
  
 

 

 



DICAS 
Livros de Biblioteconomia 
A FEBAB tem vários títulos da área para venda. 
Informações: febab@febab.org.br    
  
Loja Virtual ACERVO 
A ACERVO disponibiliza em sua Loja Virtual www.acervo.srv.br/loja 
livros NOVOS e USADOS das áreas de Arquivologia, Biblioteconomia e 
Documentação. Alguns livros estão com PREÇO ESPECIAL. Visite e 
aproveite. 
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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 
 


