
 

 

 

BOB NEWS 

Fórum Internacional sobre Bibliotecas Escolares e 4º Seminário de Biblioteca Escolar Fórum Internacional sobre Bibliotecas Escolares e 4º Seminário de Biblioteca Escolar Fórum Internacional sobre Bibliotecas Escolares e 4º Seminário de Biblioteca Escolar Fórum Internacional sobre Bibliotecas Escolares e 4º Seminário de Biblioteca Escolar     
O evento conjunto – iniciativa do Conselho Regional de Biblioteconomia 8ª Região e da 
International Association of School Librarianship, reunirá profissionais, especialistas, 
professores e gestores públicos – nacionais e estrangeiros –, para refletir sobre a atual 
situação da biblioteca escolar no Brasil. Segundo a coordenadora da Comissão organizadora 
do CRB-8, Maria Helena T.C. de Barros, “o evento trará propostas concretas indispensáveis à 
efetiva inserção da biblioteca escolar no cenário educacional brasileiro. Nesse sentido, o 
programa pretende articular preocupações com ênfase no caráter e especificidade da 
biblioteca escolar na contemporaneidade, bem como questões mais amplas, ligadas às 
políticas públicas para a área, tanto no âmbito nacional quanto do Exterior”. Agende: 21 e 22 
de outubro na cidade de São Paulo.  
 
Biblioteca Virtual esclarece dúvidas do cidadãBiblioteca Virtual esclarece dúvidas do cidadãBiblioteca Virtual esclarece dúvidas do cidadãBiblioteca Virtual esclarece dúvidas do cidadão o o o     
Nem sempre o internauta encontra o que precisa na rede mundial. Nesses casos, uma boa 
ajuda pode ser dada pela equipe da Biblioteca Virtual do Governo do Estado de São Paulo. Os 
profissionais que lá trabalham (bibliotecários, advogado, licenciado em Letras) estão 
preparados para responder perguntas sobre cidadania, legislação, serviços da administração 
estadual –, mas quase sempre o trabalho se estende para outras áreas.  
“Nossa matéria-prima é a informação, sem restrição”, diz a bibliotecária Regina Fazioli, 
coordenadora da biblioteca, da Secretaria de Comunicação.  
Serviço semelhante ela diz que só encontrou na China e em Cuba. O primeiro contato do 
usuário é feito pelo site www.bibliotecavirtual.sp.gov.br, no link “Fale conosco” ou pelo e-mail 
biblioteca.virtual@sp.gov.br  
Leia matéria na íntegra sobre os bastidores da Biblioteca em 
http://www.crb8.org.br/portal_mis/index?item_id=473  
  
Fotografia do óbvio Fotografia do óbvio Fotografia do óbvio Fotografia do óbvio     
Levantamento indica aumento do índice de leitura dos brasileiros acima dos 15 anos e ratifica 
que o espaço escolar é o que mais induz ao espaço letrado.  
A matéria, de Valéria Hartt, publicada na Revista Educação (ano 12, n. 135, de julho 2008), 
analisa os resultados da segunda edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, pesquisa 
feita pelo Ibope Inteligência para o Instituto Pró-Livro.  
Leia íntegra em http://www.crb8.org.br/portal_mis/index?item_id=474  
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Bibliotecas e criBibliotecas e criBibliotecas e criBibliotecas e criatividade são apontados como recursos para incentivar a leitura atividade são apontados como recursos para incentivar a leitura atividade são apontados como recursos para incentivar a leitura atividade são apontados como recursos para incentivar a leitura     
“Deve-se ler como se come: todos os dias, até que a leitura seja como o olhar, exercício 
natural, mas sempre prazeroso.” A frase, traduzida livremente para o português, é da 
escritora chilena Gabriela Mistral, prêmio nobel de literatura. O trecho foi utilizado como 
exemplo nesta sexta-feira, 25, por Costanza Mekis, responsável pela política de livro e leitura 
do Ministério da Educação do Chile. Ela esteve no Ministério da Educação, onde participou do 
Fórum Literatura na Escola: Biblioteca Escolar e Mediação da Leitura.  
Desde a última quinta-feira, 24, especialistas do Brasil e do exterior estão reunidos para 
refletir sobre o papel da literatura na escola. O Plano Nacional de Literatura e Leitura do 
Brasil (PNLL) ocupa lugar de destaque nas discussões. Para a representante do Chile, as 
novas ações de incentivo à leitura desenvolvidas no Brasil podem provocar mudanças 
semelhantes às da década de 90, com a reforma educativa chilena. “Acredito que o Brasil 
esteja no caminho certo para melhorar a prática de leitura de suas crianças”, destacou.  
Para os especialistas, a implantação de bibliotecas é fator decisivo no desenvolvimento do 
hábito da leitura. “A biblioteca deve ser o coração da escola, e os alunos devem encarar esse 
lugar como encaram uma piscina em uma dia de sol: com vontade de se divertir”, defendeu 
Costanza Mekis.  
Portal: MEC (25 Julho)  
 
Mulheres na tecnologia Mulheres na tecnologia Mulheres na tecnologia Mulheres na tecnologia     
O prêmio Brazil Women in Technology está com as inscrições abertas até o dia 8 de 
setembro. Realizado pela empresa Google, é voltado para mulheres de todo o país que 
estejam cursando graduação, mestrado ou doutorado em ciência da computação ou 
engenharias. O objetivo é incentivar a participação das mulheres nas produções e inovações 
tecnológicas, além de estimular a formação de uma rede de relacionamentos entre a nova 
geração de mulheres em áreas ligadas à computação.  
Dez estudantes serão premiadas com laptops e uma visita ao escritório de engenharia do 
Google, em Belo Horizonte (MG), onde assistirão a palestras e participarão de workshops.  
Mais informações: www.google.com/jobs/brazilwomen  
  
Estudo da Unesco alerta para falta de infraEstudo da Unesco alerta para falta de infraEstudo da Unesco alerta para falta de infraEstudo da Unesco alerta para falta de infra----estrutuestrutuestrutuestrutura nas escolas brasileiras ra nas escolas brasileiras ra nas escolas brasileiras ra nas escolas brasileiras     
O estudo Uma Visão dentro de Escolas ‘Primárias’, desenvolvido pela Unesco, revela que 
Brasil investe pouco nas séries iniciais do Ensino Fundamental. De acordo com o trabalho, no 
País são investidos 1.159 dólares por aluno/ano, enquanto no Chile esse valor chega a 2.120 
dólares. Além disso, a pesquisa alerta para a precariedade e falta de infra-estrutura, 
sobretudo nas escolas rurais.  
Leia a íntegra do estudo no site da Unesco:  
http://www.unesco.org.br/areas/educacao/dadosEstudosUISBrasil/mostra_padrao  
 
Capes disponibiliza R$5,5 mi para pesquisas na área de educação Capes disponibiliza R$5,5 mi para pesquisas na área de educação Capes disponibiliza R$5,5 mi para pesquisas na área de educação Capes disponibiliza R$5,5 mi para pesquisas na área de educação     
Serão investidos R$ 5,5 milhões anualmente, por quatro anos, em projetos de pesquisa em 
educação vinculados a cursos e programas de pós-graduação stricto sensu (mestrado e 
doutorado).  
O foco das pesquisas será voltado às questões relacionadas à docência e à formação dos 
profissionais da educação básica. Os estudos deverão se enquadrar em alguns dos eixos 
temáticos: educação básica, educação superior, educação profissional e tecnológica, 
educação continuada, educação de jovens e adultos, educação especial, educação no campo, 
educação quilombola, educação integral ou educação a distância.  
As propostas devem ser enviadas até o dia 8 de setembro para o e-mail 
observatorio@capes.gov.br  



Mais informações no site 
www.inep.gov.br/download/imprensa/Edital_ObservatorioEducacao.pdf  
    
As bibliotecas dos mortos ilustres As bibliotecas dos mortos ilustres As bibliotecas dos mortos ilustres As bibliotecas dos mortos ilustres     
Apareceu mais um passatempo na internet. É um catálogo das bibliotecas de 46 
personalidades da História. A rainha Maria Antonieta (736 títulos) tinha dois exemplares dos 
Lusíadas, três obras sobre revoluções e mais cinco livros de Rétif de la Bretonne, autor de 
mais de 200 volumes, alguns deles chegados à pornografia. James Joyce (124 volumes 
catalogados) tinha um livro sobre “Erros no uso do inglês”. Ernest Hemingway (7.411 
volumes) tinha quatro livros sobre a Amazônia, um exemplar do Dom Casmurro e uma 
antologia da poesia brasileira. A biblioteca dos mortos está no sítio LibraryThing, que mantém 
um serviço de catalogação automática de livros, com quase 500 mil clientes e 3,5 milhões de 
volumes fichados.  
O Globo (28 Julho) por Elio Gaspari  
 
Literatura: 422 originais concorrem ao Prémio LeYa Literatura: 422 originais concorrem ao Prémio LeYa Literatura: 422 originais concorrem ao Prémio LeYa Literatura: 422 originais concorrem ao Prémio LeYa     
Quatrocentos e vinte e dois originais concorreram ao Prémio LeYa, o maior instituído em 
Portugal para um romance inédito em língua portuguesa, no valor de 100.000 euros. O 
anúncio do vencedor será feito durante a Feira do Livro de Frankfurt, que se realiza de 15 a 
19 de outubro, “para lhe dar a necessária dimensão internacional”, afirmou Lusa Isaías 
Gomes Teixeira, administrador-delegado do LeYa.  
http://diariodigital.sapo.pt/news.asp?section_id=4&id_news=340850  
 
Profissionais da área de arquivo têm opção de Profissionais da área de arquivo têm opção de Profissionais da área de arquivo têm opção de Profissionais da área de arquivo têm opção de especialização diferenciada especialização diferenciada especialização diferenciada especialização diferenciada     
Dominar instrumentos para a descrição e tratamento corretos dos documentos arquivísticos 
tradicionais e digitais, tema que atualmente tem recebido grande destaque em órgãos como 
a ABECIN (Associação Brasileira de Educação em Ciência da Informação), são competências 
que constituem um diferencial na formação do profissional de arquivística. Apesar da 
importância, estes dois tópicos ainda são pouco abordados no âmbito das instituições de 
ensino superior e cursos de especialização da área.  Atenta a esta necessidade, a Escola Pós-
Graduada em Ciências Sociais da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo 
(EPG/FESPSP) reformulou seu curso de pós-graduação em Gestão de Arquivos Empresariais – 
Arquivística.  
Para se inscrever nos curso da EPG/FESPSP ou obter mais informações basta acessar o site 
www.fespsp.org.br/pos ou entrar em contato pelo telefone 0800 7777 800.  
 
OUTROS ESTADOS  
 
CE  
Programa de Bibliotecas Rurais “Arca das LetrPrograma de Bibliotecas Rurais “Arca das LetrPrograma de Bibliotecas Rurais “Arca das LetrPrograma de Bibliotecas Rurais “Arca das Letras” as” as” as”     
Está sendo implantado no Crato/CE o Programa de Bibliotecas Rurais “Arca das Letras”, que 
tem como objetivo facilitar o acesso aos livros das comunidades rurais. O acervo é 
selecionado de acordo com o perfil cultural da comunidade. São cerca de 200 livros de 
literatura, didáticos e de pesquisa, nas áreas de educação, meio ambiente, saúde, agricultura 
e cidadania.  
 
 
 
 



A biblioteca é instalada na casa de um morador ou na sede de uma associação rural. Como 
resultado de uma rede de parcerias e da gestão comunitária das bibliotecas, a “Arca das 
Letras” vem promovendo a educação, a cultura, o trabalho e o entretenimento entre as 
populações do campo, contribuindo para o desenvolvimento humano no mundo rural. O 
programa foi criado pela Secretaria de Reoordenamento Agrário do Ministério do 
Desenvolvimento Agrário. No Ceará, a implantação está sendo feita pela Secretaria de 
Desenvolvimento Agrário do Estado (SDA).  
Site: Pauta Social (29 Julho)  
 
PR  
Curitiba ganha Prêmio de Alfabetização da Unesco Curitiba ganha Prêmio de Alfabetização da Unesco Curitiba ganha Prêmio de Alfabetização da Unesco Curitiba ganha Prêmio de Alfabetização da Unesco     
Um projeto de educação brasileiro conquistou, junto com outros da Etiópia, África do Sul e 
Zâmbia, o Prêmio Internacional de Alfabetização da Unesco 2008. O programa “Alfabetizando 
Com Saúde”, patrocinado pela prefeitura municipal de Curitiba, ganhou o Prêmio Unesco de 
Alfabetização Associação Internacional de Leitura por sua “eficaz promoção da alfabetização 
como condição prévia para ministrar uma educação sobre a saúde e prevenir as 
enfermidades”, segundo a nota da organização.  
O Prêmio Unesco de Alfabetização Rey Sejong foi para o programa “Reflect and HIV/AIDS”, 
da associação People’s Action Forum de Zâmbia, “centrado no papel das mulheres na 
prevenção e tratamento das enfermidades em geral e, mais concretatamente, do HIV e Aids”.  
Os prêmios serão entregues em 8 de setembro, em Paris, por ocasião do Dia Internacional da 
Alfabetização.  
Portal: UOL (30 Julho)  
 
EVENTOS 
 
SÃO PAULO  
Ciclo Vestibular e Literatura acontece no CCSP  
O ciclo Vestibular e Literatura, promovido pela Biblioteca Mário de Andrade, apresenta sua 
segunda edição do ano no dia 2 de agosto, na Sala Jardel Filho, no Centro Cultural São Paulo 
- CCSP (R. Vergueiro, 1.000). Professores da PUC-SP, especializados em literatura, 
ministrarão aulas sobre as obras solicitadas pelos vestibulares da Unicamp, PUC e USP. Os 
interessados deverão chegar com meia hora de antecedência no local. Não é necessário fazer 
inscrição.  
 
Encontro de Literatura Infanto-Juvenil 
Data: 8 de agosto de 2008, das 08h30 às 12h20 e das 14h15 às 16h30. 
Local: Casa da Cultura “Prof.ª Maria Bove Coneglian”  
Rua 7 de setembro, 934 - Centro - Lençóis Paulista - SP. 
Inscrições: até o dia 04 de agosto de 2008. Vagas LIMITADAS! Inscrições gratuitas. 
Informações: http://www.crb8.org.br/portal_mis/index.php?item_id=67&menu_id=12  
 
7° Congresso Iberoamericano de Editores 
Tema central: O Livro, a Leitura e a Construção da Cidadania  
Data: 11 a 13 de agosto. 
Local: Dia 11/08 - Memorial da América Latina - Auditório Simon Bolívar.  
         Dias 12 e 13/08 - Hotel Holiday Inn Parque Anhembi  
Informações e inscrições: www.congressodeeditores.org.br, (11) 3069-1300 ou e-mail: 
congresso@cbl.org.br  
Organização: Câmara Brasileira do Livro (CBL) e Grupo Iberoamericano de Editores (GIE) 
  



I Seminário Internacional de Bibliotecas Públicas e Comunitárias e II Fórum 
Nacional do Livro e Leitura 
Data: 14 de 17 de agosto, em paralelo à Bienal do Livro 
Local: São Paulo, no Centro de Convenções do Memorial da América Latina. 
Informações: www.bibviva.com.br  
Palestras de reciclagem 
Comunicação Escrita na Empresa: 15 de agosto. 
Comunicação Oral no Trabalho: 29 de agosto.  
Ambos ministrados pela Profa. Dra. Tatiana Piccardi.  
Desconto de 5% para quem se inscrever nos dois módulos. 
Informações: http://www.redata.com.br/site/eventos.htm  
  
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.  
Local: Centro de Convenções do Anhembi – São Paulo/SP 
Informações: www.sbu.unicamp.br/snbu2008 / e-mail: snbu2008@unicamp.br 
    
IX Encontro Regional dos Estudantes de Biblioteconomia, Documentação, 
Ciência e Gestão da Informação – Regiões Sudeste e Centro-Oeste 
Data: 20 a 23 de novembro.   
Local: Campus da Cidade Universitária – Universidade de São Paulo 
Site: http://infocultura.info/erebd/   
Blog: erebdusp2008.blogspot.com    
e-mail: erebd.usp@gmail.com 
       
OUTROS ESTADOS 
 
RIO DE JANEIRO 
8° CRICS – Congresso Regional de Informação em Ciência da Saúde 
Data: 14 a 19 de setembro.  
Local: Rio de Janeiro – RJ 
Informações: http://www.crics8.org/php/index.php 
  
III Congresso Mundial de Usuários de CDS/ISIS 
Data: 14 a 16 de setembro. 
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  
Data: 4 a 7 de novembro. 
Local: Rio de Janeiro/RJ  
Informações http://www.coloquiomussi.cict.fiocruz.br/ 



 
OUTROS PAÍSES  
 
3er. Foro de Promoción Del Libro y la Lectura  
19º Feria del Libro Infantil y Juvenil  
2 de agosto  
Centro de Exposiciones de la Ciudad de Buenos Aires  
Informações: http://www.abgra.org.ar/3foro.htm 
  
I Seminario Iberoamericano sobre Potencialidades en Investigacion y Docencia 
en las Ciencias Bibliotecologica y de la Informacion 
Data: 10 y 11 de noviembre 
Organizadores: Universidad Nacional Autonoma de Mexico, Centro Universitario de 
Investigaciones Bibliotecologicas, Universidad Carlos III de Madrid  
Lugar y fecha: 
El Seminario se llevara a cabo en el Salon de Seminarios del CUIB, ubicado en la Torre II de 
Humanidades, piso 13, Ciudad Universitaria, Mexico, D. F. 
Informações e inscrições: jmrobles@cuib.unam.mx / http://cuib.unam.mx 
  
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 

 

 

 

 

 

 

 

 ________________________________________________________________ 

BOB NEWS  
Produção: CRB-8 e Arbeit Editora e Comunicação 

Rua Maracaju, 58 - Vila Mariana- São Paulo/SP - Tel (11) 5082 1404 
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