
 

 

 

BOB NEWS 

Prefeitura da Cidade de São Paulo nomeia Prefeitura da Cidade de São Paulo nomeia Prefeitura da Cidade de São Paulo nomeia Prefeitura da Cidade de São Paulo nomeia 111100 Bibliotecários00 Bibliotecários00 Bibliotecários00 Bibliotecários    aprovados em concurso públicoaprovados em concurso públicoaprovados em concurso públicoaprovados em concurso público    
Foi publicado no Diário Oficial da Cidade de São Paulo, de 13 de agosto (p.41), a nomeação dos 
100 primeiros colocados, de acordo com o resultado final do Concurso Público. Leia no DOC a 
relação dos aprovados e convocados, no site 
http://diariooficial.imprensaoficial.com.br/nav_v3/index.asp?c=1 
 
EEEEleição leição leição leição CRB/8 CRB/8 CRB/8 CRB/8 ––––    Bibliotecário: articuleBibliotecário: articuleBibliotecário: articuleBibliotecário: articule----se e monte sua chapase e monte sua chapase e monte sua chapase e monte sua chapa  
Está definido o calendário da eleição de novos conselheiros do CRB-8 para a gestão 2009-2011. A 
inscrição de chapas termina no dia 1 de outubro. Esta é uma oportunidade importante para você 
se engajar, articular-se e participar efetivamente do seu Conselho. O regulamento (Resolução CFB 
nº88, de 1º de agosto de 2008) está disponível em 
http://www.crb8.org.br/portal_mis/index?item_id=480  
Atenção às datas: 
 1 de outubro: fim para inscrição de chapas. 
 2ª quinzena de novembro: eleição> O VOTO É OBRIGATÓRIO. 
 5 de janeiro: posse dos novos conselheiros.  
 
Fórum Internacional sobre Bibliotecas Escolares e 4º Seminário de Biblioteca EscolarFórum Internacional sobre Bibliotecas Escolares e 4º Seminário de Biblioteca EscolarFórum Internacional sobre Bibliotecas Escolares e 4º Seminário de Biblioteca EscolarFórum Internacional sobre Bibliotecas Escolares e 4º Seminário de Biblioteca Escolar    
Desculpe-nos o chavão, mas este evento é imperdível: estarão presentes especialistas nacionais e 
internacionais para refletir sobre a atual situação da biblioteca escolar no Brasil. Consulte o pré-
programa em http://www.crb8.org.br/portal_mis/index?item_id=482  
Iniciativa do Conselho Regional de Biblioteconomia 8ª Região e da International Association of 
School Librarianship (IASL), tem como público-alvo: bibliotecários, especialistas em Educação, 
professores e gestores públicos. 
Agende: dias 21 e 22 de outubro, na Faculdade Sumaré, em São Paulo. 
Taxa de inscrição: R$ 60,00 (incluso almoço). 
Inscrições: crb8@crb8.org.br 
    

Entrega do Entrega do Entrega do Entrega do Prêmio Laura RussoPrêmio Laura RussoPrêmio Laura RussoPrêmio Laura Russo acontecerá dia 21 de outubro no MASP acontecerá dia 21 de outubro no MASP acontecerá dia 21 de outubro no MASP acontecerá dia 21 de outubro no MASP    
A solenidade de entrega da oitava edição do Prêmio Laura Russo acontecerá dia 21 de outubro no 
MASP (Museu de Arte de São Paulo Assis Chateubriand). O tema em 2008 é “Biblioteca escolar: 
singular no presente, plural no futuro”. Participe e prestigie sua categoria.  
 
Bienal do Livro de São Paulo prossegue até dia 24Bienal do Livro de São Paulo prossegue até dia 24Bienal do Livro de São Paulo prossegue até dia 24Bienal do Livro de São Paulo prossegue até dia 24    
Uma atividade cultural a cada 3 minutos, mais de 4 mil lançamentos, 2 milhões de livros à venda. 
É a vigésima Bienal Internacional do Livro de São Paulo, que prossegue até o dia 24 de agosto.  
http://www.bienaldolivrosp.com.br/2008/codigo/home.asp?resolucao=1280 
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Campanha coloca Educação em foco nas eleições 2008Campanha coloca Educação em foco nas eleições 2008Campanha coloca Educação em foco nas eleições 2008Campanha coloca Educação em foco nas eleições 2008    
Você sabia que o começo da vida escolar de uma criança depende do prefeito e de seu secretário 
de Educação? O município é o responsável prioritário pelos anos iniciais da Educação Básica, como 
a Educação Infantil e o Ensino Fundamental, onde acontece a alfabetização, por exemplo. Por 
isso, a eleição municipal é tão importante para a Educação. 
Pensando nisso, o movimento Todos Pela Educação reuniu entidades de mídia, veículos de 
comunicação e comunicadores para, juntos, levantarem a bandeira da qualidade na Educação e 
mostrar para a população o papel do município nesse desafio. Essa união resultou no projeto “No 
ar: Todos Pela Educação – Eleições 2008”. 
Desenvolvida voluntariamente pela DM9DDB, a campanha será lançada na próxima terça-feira, 
dia 19, às 19h, no MAM – Museu de Arte Moderna de São Paulo, onde estarão presentes parceiros 
do projeto, artistas e lideranças do movimento. 
O Todos Pela Educação é um movimento da sociedade civil, lançado em setembro de 2006, que 
conta com a participação de lideranças sociais, gestores públicos, iniciativa privada e educadores. 
O principal objetivo do movimento é garantir que todos os brasileiros tenham acesso a uma 
Educação de qualidade. 
 
Bibliotecas oferecem acervo digital grátisBibliotecas oferecem acervo digital grátisBibliotecas oferecem acervo digital grátisBibliotecas oferecem acervo digital grátis    
Pode ter chegado a hora de tirar da gaveta aquele velho cartão de biblioteca. Na esperança de 
atrair leitores, as bibliotecas ampliaram suas listas de livros, música e filmes em formato digital 
que podem ser baixados pelos seus freqüentadores para computadores ou aparelhos de MP3. E 
tudo isso a custo zero, o que difere, por exemplo, do conteúdo baixado no iTunes, da Apple, ou na 
Amazon.com. 
Em Phoenix, por exemplo, as bibliotecas da cidade se uniram e criaram uma biblioteca digital que 
no momento tem cerca de 50 mil títulos de livros eletrônicos, audiobooks, música e vídeos que 
podem ser "retirados" de qualquer lugar. 
Segundo Tom Gemberling, bibliotecário de recursos eletrônicos da Biblioteca Pública de Phoenix, 
assim que os usuários os descobrem, o programa se torna imensamente popular. 
Agência Reuters (11 agosto) 
 
Goethe promove leituras e debates na Bienal do LivroGoethe promove leituras e debates na Bienal do LivroGoethe promove leituras e debates na Bienal do LivroGoethe promove leituras e debates na Bienal do Livro    
O Goethe-Institut São Paulo promove leituras e debates com nova geração de escritores de língua 
alemã, por ocasião da Bienal do Livro de São Paulo. 
“Geração Berlim e Outros Universos” propicia um encontro de representantes da nova geração de 
escritores de língua alemã com autores brasileiros. Antje Rávic Strubel, Bas Böttcher, Dalibor 
Makovic, Ilija Trojanow, Julia Franck, Perikles Monioudis, Robert Menasse e Ulrich Peltzer fazem, 
ao lado dos escritores brasileiros Bernardo Carvalho, Fernando Bonassi e Milton Hatoum, leituras 
de textos e debatem suas obras. 
A Semana de Literatura Alemã integra o Kulturfest 2007-08 e conta com o apoio da Feira do Livro 
de Frankfurt, do Ministério das Relações Exteriores da Alemanha e dos Consulados da Alemanha, 
Áustria e Suíça. 
Data: 18 a 22 de agosto, às 19h00. 
Local: Rua Lisboa 974 – Pinheiros – SP 
Entrada franca, tradução simultânea. 
Informações: http://www.goethe.de/ins/br/lp/pt3584696.htm  
 
Inscrições na USP para a Terceira Idade encerramInscrições na USP para a Terceira Idade encerramInscrições na USP para a Terceira Idade encerramInscrições na USP para a Terceira Idade encerram----sesesese hoje hoje hoje hoje    
Terminam hoje (15 de agosto) as inscrições para o Programa Universidade Aberta à Terceira 
Idade da USP que oferece para idosos, acima de 60 anos e alfabetizados, cursos nas áreas de 
humanas, exatas e biológicas e programação esportiva e cultural. A extensa programação – 
totalmente gratuita – vale para as unidades da USP de São Paulo, Bauru, Lorena, Piracicaba,  
 



Pirassununga, Ribeirão Preto e São Carlos. O catálogo com a relação completa dos cursos está 
disponível em www.usp.br/prc/3idade/ 
Mais informações pelo tel. (11) 3091-3348 ou e-mail usp3idad@usp.br 
 
Como o The Times colocou 200 anos de arquivo onlineComo o The Times colocou 200 anos de arquivo onlineComo o The Times colocou 200 anos de arquivo onlineComo o The Times colocou 200 anos de arquivo online    
O site do jornal inglês "The Times" digitalizou 200 anos de seu acervo - de 1785, quando começou 
a circular, até 1985. O melhor de tudo é que todo o material está online, com exceção do período 
entre 1º de dezembro de 1978 e 12 de novembro de 1979, quando o jornal não foi publicado. É 
uma tremenda viagem no tempo, absolutamente viciante. Procure "Brazil" em 1822, por exemplo, 
e você poderá ler como os ingleses, tão intere$$ados em nosso país, acompanharam nosso 
processo de "independência" em relação a Portugal.  
A verdade é que assunto não falta. O acervo digital (http://archive.timesonline.co.uk/tol/archive/) 
já contém cerca de 20 milhões de artigos, num total de 7,8 milhões de documentos únicos e mais 
de 35 milhões de imagens.  
Nesta fase inicial, a oferta online está sendo gratuita, mas é preciso registrar-se. Embora o 
processo de registro no "Times" seja um tanto chato (é preciso fornecer dados como endereço, 
telefone etc, esperar a confirmação no email e completar mais um questionário), vale a pena 
adentrar o arquivo.  
Leia íntegra em:  
http://oglobo.globo.com/tecnologia/mat/2008/08/11/como_the_times_colocou_200_anos_de_arq
uivo_online-547672097.asp 
    
Em busca de centralEm busca de centralEm busca de centralEm busca de centralidadeidadeidadeidade    
Este é o título da matéria do editor da revista Educação, Rubem Barros, de agosto de 2008 
(edição 136), na qual ele aborda pesquisa divulgada pelo MEC que mostra que é preciso mais do 
que distribuir acervos para fazer as bibliotecas escolares adquirirem importância no processo de 
valorização da leitura no país. 
Coordenada pelas professoras Jane Paiva e Andréa Berenblum, da Faculdade de Educação da 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), a pesquisa "Programa Nacional Biblioteca da 
Escola (PNBE): leitura e biblioteca nas escolas públicas brasileiras" foi realizada entre 2005 e 
2006. Um grupo de 22 pesquisadores visitou, durante 11 dias, 196 escolas, localizadas em 8 
estados e 19 municípios, amostra representativa do total de escolas que receberam os livros do 
PNBE de 1999 até hoje. 
Além da dificuldade de acesso aos livros, o estudo registra a necessidade de articulação entre o 
acervo distribuído, os responsáveis pelo processo de mediação e a existência de espaços 
adequados, entre outros problemas.   
As recomendações do estudo: 
- Aperfeiçoar canais de comunicação entre o MEC e as escolas, fomentando maior participação da 
comunidade escolar nas definições da política; 
- Investir na formação dos profissionais responsáveis por bibliotecas e em todos os professores – 
não só nos de língua portuguesa – para potencializar a efetivação do trabalho de literatura na 
escola; 
- Incentivar o concurso público para profissionais com formação específica na área para o trabalho 
em bibliotecas escolares; 
- Ampliar a distribuição de livros para escolas, considerando as especificidades dos estudantes da 
educação infantil, de jovens e adultos (principalmente em processo de alfabetização) e do ensino 
médio; 
- Destinar recursos específicos para a aquisição de livros e obras de referência em consonância 
com a demanda da própria escola, além da continuidade da distribuição de acervos coletivos. 
Leia íntegra da matéria em http://revistaeducacao.uol.com.br/textos.asp?codigo=12481  
 
    
    



Oportunidade para projetos culturais Oportunidade para projetos culturais Oportunidade para projetos culturais Oportunidade para projetos culturais     
A Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo abriu três editais do Programa de Ação Cultural 
(PAC) de 2008, de ações que se iniciaram em 11 de agosto e seguem até 29 de setembro. O 
Edital nº 13 visa a Promoção da Literatura em Outras Mídias, e torna público o concurso que será 
realizado, visando a seleção de projetos de Promoção da Literatura em Outras Mídias, para apoio 
cultural. Será realizada a seleção de 3 projetos que contemplem a promoção da literatura em 
outras mídias, com prêmio de R$65.000 cada. Os projetos devem utilizar uma ou mais das mídias 
rádio, televisão, internet e aparelhos celulares e afins. Através do Edital nº 14 é estipulado 
Concurso de Apoio a Projetos de Difusão da Literatura, que selecionará 5 projetos que 
contemplem a difusão da literatura no Estado de São Paulo. O prêmio é de R$60.000 cada e os 
projetos devem contemplar atividades de Oficinas literárias, Cursos sobre literatura, Contação de 
histórias, e Palestras e afins. Já o Edital nº 15 dá apoio a Projetos de Publicação de Livros, 
selecionando até 42 projetos. 
Publishnews (12 agosto) 
 
Congresso reúne mais de mil lingüistas Congresso reúne mais de mil lingüistas Congresso reúne mais de mil lingüistas Congresso reúne mais de mil lingüistas     
Mais de mil especialistas de países da América Latina participarão do XV Congresso Internacional 
da Associação de Lingüística e Filologia da América Latina, que acontece entre os dias 18 e 21 de 
agosto, em Montevidéu. Além de lingüistas latino-americanos, é esperada a presença de 
especialistas da Ásia, Europa e Austrália, de acordo com um comunicado da organização. O 
Congresso abordará questões de gramática e pragmática do espanhol, português e de línguas 
indígenas da América, além de debater a história das línguas e as políticas lingüísticas. Por fim, o 
programa do evento prevê a apresentação de livros e revistas especializadas e a realização de 
simpósios e conferências plenárias.  
ANSA (Itália) (8 agosto) 
 
Semana da Leitura acontece de 18 a 22 de agostoSemana da Leitura acontece de 18 a 22 de agostoSemana da Leitura acontece de 18 a 22 de agostoSemana da Leitura acontece de 18 a 22 de agosto    
De 18 a 22 de agosto, a Prefeitura de Vinhedo, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, irá 
realizar a Semana da Leitura 2008. Em sua terceira edição, o evento pretende ampliar o contato 
de toda a comunidade com os livros e incentivar o hábito de ler. 
As ações serão realizadas em espaços públicos, com a montagem de tendas para empréstimos 
gratuitos de livros, servindo como bibliotecas móveis para a população. As tendas estarão 
instaladas na Praça Sant’Ana, no estacionamento da Santa Casa, nas praças nos bairros da Capela 
(Praça da Bíblia), Jardim Três Irmãos, Vila João XXIII, Nova Vinhedo (bolsão de estacionamento 
na av. Independência) e no São Matheus (no estacionamento da escola Israel Shoba). Também 
haverá tendas nos condomínios Marambaia, São Joaquim, Vista Alegre e Santa Fé. 
As bibliotecas móveis espalhadas pela cidade serão abastecidas com exemplares do acervo da 
Biblioteca Municipal, que ficarão à disposição da população em locais de fácil acesso, durante toda 
a Semana da Leitura, das 9h às 17h. Para esta edição do evento cultural, a Prefeitura trará, 
ainda, contadores de histórias que atuarão nas ruas do Centro.  
Jornal de Vinhedo (12 agosto) 
 
OUTROS ESTADOS 
SC 
BibliotecasBibliotecasBibliotecasBibliotecas    
O livro, como última conseqüência, ganha um estímulo no Estado. Pelo decreto estadual 1.572, foi 
instituído o Sistema de Bibliotecas Públicas, subordinado à Fundação Catarinense de Cultura e 
com o objetivo de implantar, expandir, modernizar e prestar assessoria a bibliotecas públicas em 
todas as 293 cidades. 
Jornal: A Notícia (Joinville – 12 agosto) 
 
 
 



DF 
UnB inaugura biblioteca sonora e digital UnB inaugura biblioteca sonora e digital UnB inaugura biblioteca sonora e digital UnB inaugura biblioteca sonora e digital     
A UnB (Universidade de Brasília) inaugura neste mês uma biblioteca digital e sonora com cerca de 
600 títulos e acesso on-line do acervo adaptado. Qualquer pessoa com deficiência visual poderá 
fazer download dos livros. 
Por enquanto, a maior parte dos títulos será referente aos cursos da UnB onde há mais 
deficientes, como pedagogia. "A meta é incorporar mil títulos por ano", diz Glaura Evangelista, 
assistente social do Programa de Apoio às Pessoas com Necessidades Especiais da UnB.  
Mais informações estarão em www.bce.unb.br  
Folha de S.Paulo (12 agosto) 
 
EVENTOS 
SÃO PAULO  
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 
  
Seminário Internacional “O Mundo dos Trabalhadores e seus Arquivos” 
Data: 9 a 11 de setembro  
Local: Central Única dos Trabalhadores (CUT) – São Paulo 
Tema: palestras relacionadas com o tema “O mundo dos trabalhadores e seus arquivos”, 
proferidas por Jaime Antunes da Silva (AN/RJ), Jorge Ruiz Dueñas (ALA/MX), Ana Maria de 
Almeida Camargo (ARQ/SP), entre outros.  
Informações: (11) 2108-9247 / seminarioarquivos@cut.org.br / www.arqsp.org.br 
Realização: Central Única dos Trabalhadores (CUT) / Arquivo Nacional / Associação Latino-
Americana de Arquivos.  
 
Palestras GT de Documentação em Celulose e Papel (gratuita) 
"Processo de informatização do Centro de Documentação M&G - Mossi & Ghisolfi", Cleide Pinto – 
Bibliotecária da M&G - Fibras e Resinas Ltda.  
“Motivação e determinação: o diferencial do profissional de sucesso!”, Regina Vaz – Especialista 
em Relacionamentos Humanos, consultora empresarial e sócia-proprietária da empresa Consulte 
Brasil. 
Data: 15 de outubro, das 15h00 às 17h00.  
Local: Congresso da ABTCP 2008 - mezanino sala 5 - Transamérica Expo Center. Avenida Dr. 
Mário Villas Boas Rodrigues, 387 - Santo Amaro - CEP 04757-020 - SP. 
Inscrições: preencha o convite eletrônico disponível no site do evento: 
www.abtcp2008congressoexpo.org.br, na página da exposição. 
Informações: Raquel Guimarães – bibliotecagb@aracruz.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  
6to Congreso Argentino de Archivística  
Temática: “Sistemas de Archivos: Sistema de Archivos del Poder Legislativo, Sistema de Archivos 
del Poder Ejecutivo y Sistema de Archivos del Poder Judicial, Sistema de Archivos Municipales”. 
Data: 15, 16 y 17 de octubre. 
Local: Complejo Cultural Auditorio “Ing. Juan Victoria” de la Provincia de San Juan, sito en calle 
25 de Mayo 1215, Foyer Norte, Oeste, República Argentina.  
Realização: Federación de Archiveros de la República Argentina (F.A.R.A) y la Comisión 
Organizadora. 
Do Mundo Archivístico: www.mundoarchivistico.com  
 
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 
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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 
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