
 

 

 

BOB NEWS 

Sugestão de plano de governoSugestão de plano de governoSugestão de plano de governoSugestão de plano de governo    
O CRB-8 está elaborando um documento com uma séria de sugestões para compor as propostas 
de planos de governo, que serão enviadas aos candidatos a prefeito.   
Colabore enviando até dia 3 de setembro por e-mail crb8@crb8.org.br as suas sugestões. 
Participe! 
    
11118 de novembro: 8 de novembro: 8 de novembro: 8 de novembro: eeeeleição leição leição leição de novos conselheiros do de novos conselheiros do de novos conselheiros do de novos conselheiros do CRB/8CRB/8CRB/8CRB/8  

Foi definido o calendário da eleição de novos conselheiros do CRB-8 para a gestão 2009-2011. A 
eleição será dia 18 de novembro e o voto é obrigatório. Já as inscrições de chapas terminam no 
dia primeiro de outubro. Articule-se, monte sua chapa e participe do seu Conselho. Afinal, como 
afirma a atual presidente Regina Céli de Sousa, no editorial do Boletim Informativo que já está no 
prelo: “Uma entidade torna-se forte se houver participação de seus membros e renovação de seus 
gestores”.  
O regulamento (Resolução CFB nº 88, 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. 
         18 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    
Lesley Farmer, docente da Califórnia State University, Max Butlen, diretor do Instituto de Pesquisa 
Pedagógica de Paris, Maria José Vitorino, diretora da Rede de Bibliotecas Escolares de Portugal 
são alguns dos especialistas estrangeiros que já confirmaram a participação no Fórum 
Internacional sobre Bibliotecas Escolares e 4º Seminário de Biblioteca Escolar em São Paulo.  
Consulte o programa completo 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), os eventos são dirigidos a bibliotecários, especialistas em Educação, 
professores e gestores públicos. 
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 
 

Odes ao papel, à enciclopédia e ao dicionárioOdes ao papel, à enciclopédia e ao dicionárioOdes ao papel, à enciclopédia e ao dicionárioOdes ao papel, à enciclopédia e ao dicionário    
Leia a contribuição da bibliotecária Marli Mira (As odes fazem parte do livro "Poesias", registrado 
na Biblioteca Nacional, em 3 de julho de 2008) em nosso site 
http://www.crb8.org.br/portal_mis/index?item_id=490.  
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Segurança da informaçãoSegurança da informaçãoSegurança da informaçãoSegurança da informação    
Profissionais que têm a responsabilidade de desenvolver, implementar e manter a gestão do 
processo de segurança da informação nas organizações poderão se atualizar com o livro de Edison 
Fontes, Praticando a segurança da informação (Brasport, 308 pp.). Escrito alinhado a algumas 
Normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), o livro descreve em uma 
abordagem prática como fazer, planejar ou direcionar as ações de segurança da informação, 
podendo ser usado como texto básico ou de apoio em cursos, seminários e disciplinas da área.  
Publishnews (26 agosto) 
 

Falhas na educação assombram economia brasileiraFalhas na educação assombram economia brasileiraFalhas na educação assombram economia brasileiraFalhas na educação assombram economia brasileira    
O boom das commodities e a expansão da classe média estão ajudando o Brasil a se equiparar a 
potências econômicas, mas o sistema educacional fraco mina sua capacidade de competir no 
longo prazo. Leia íntegra da matéria da revista Exame em: 
http://www.todospelaeducacao.org.br:80/Comunicacao.aspx?action=5&mID=1221  
 
Cultura reabre loja só de livros da Companhia Cultura reabre loja só de livros da Companhia Cultura reabre loja só de livros da Companhia Cultura reabre loja só de livros da Companhia     
No próximo dia 10 de setembro, às 14h, a Livraria Cultura vai inaugurar junto com a Companhia 
das Letras no Conjunto Nacional, em São Paulo, o conceito de varejo customizado. Trata-se da 
abertura da loja Companhia das Letras por Livraria Cultura, onde serão vendidos somente títulos 
da Cia. “Quem ganha é o leitor que terá à disposição todo o catálogo de uma das mais 
importantes editoras do País”, diz Pedro Herz, presidente da Cultura. Para a editora, é uma forma 
de expor em um mesmo local, com exclusividade, seu catálogo de mais de 2.500 títulos, sem 
entrar em um ramo que não domina, o de varejo de livros. Toda a administração, atendimento e 
comercialização serão feitos pela Cultura. A diferença para as outras unidades da rede de livrarias 
estará mesmo no acervo e na exposição permanente, já que todos os livros da Companhia estarão 
expostos, desde o primeiro título lançado, em 1986. 
Publishnews (26 agosto) 
 
Walcyr Walcyr Walcyr Walcyr     Carrasco tCarrasco tCarrasco tCarrasco toma posse na Academia Paulista de Letras oma posse na Academia Paulista de Letras oma posse na Academia Paulista de Letras oma posse na Academia Paulista de Letras     
O novelista da Globo, escritor e jornalista Walcyr Carrasco toma posse na Academia Paulista de 
Letras no próximo dia 4 de setembro. Ele foi eleito imortal em maio deste ano, ao conquistar a 
vaga deixada pelo poeta Cyro Pimentel, morto em fevereiro último. A Academia Paulista de Letras 
é formada por 40 membros e Walcyr passa a integrá-la ao lado de nomes como José Mindlin, 
Ignácio de Loyola Brandão, Ruth Rocha, Gabriel Chalita, Paulo Bomfim, Lygia Fagundes Telles e 
Antônio Ermírio de Moraes. Walcyr Carrasco começou sua carreira como jornalista e trabalhou 
para alguns dos principais veículos da imprensa brasileira, como a revista "Contigo!", da qual foi 
diretor de redação. Fez também faculdade de história. A vida de autor começou no teatro, com 
peças de sucesso como "Batom" e "Êxtase", pela qual recebeu o prêmio Shell de melhor autor de 
teatro do Rio em 2002.  
Relator vai rever projeto sobre políticas do livro didático  
Folha Online (25 agosto) 
 
Blog do GalenoBlog do GalenoBlog do GalenoBlog do Galeno    
De acordo com Galeno Amorim, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado 
devolveu ao relator Cesar Borges (PR-BA) seu parecer ao projeto de Lei da senadora Patrícia 
Saboya (PDT-CE) que pretende conferir à Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de 
Educação a atribuição de deliberar sobre as políticas públicas do livro didático, além de colaborar 
na sua execução. A matéria já estava pronta para ser votada. 
por Galeno Amorim (22 agosto) 
 
 



Depois do palco, peças ganham edições em livroDepois do palco, peças ganham edições em livroDepois do palco, peças ganham edições em livroDepois do palco, peças ganham edições em livro    
Antes rara no Brasil, vem se tornando prática cada vez mais comum, e muito bem-vinda, a edição 
de textos teatrais. Dois deles acabam de ser publicados, ambos vindos de elogiadas montagens 
que receberam no início do ano Prêmios Shell nas principais categorias: Salmo 91 (prêmio de 
autor, Dib Carneiro Neto, e ator, Rodolfo Vaz); e Vem vai – O caminho dos mortos (melhor 
direção, Cibele Forjaz, e atriz, Lúcia Romano), editado no volume Nóz, Caderno Livre. 
Curiosamente, há uma diferença entre a criação dos dois textos que marca com nitidez duas 
formas de escrever para o palco. Salmo 91 é o chamado texto de gabinete, ou seja, foi escrito 
solitariamente por Dib Carneiro Neto, editor deste Caderno 2, logo após o impacto que lhe causou 
a leitura do livro Estação Carandiru, de Drauzio Varella. Já o texto de Vem vai foi escrito por 
Newton Moreno no chamado processo colaborativo, a partir de uma pesquisa que envolveu todo a 
equipe da Cia. Livre, um mergulho profundo e amoroso na cultura ameríndia e seus rituais de 
morte.  
O Estado de São Paulo (25 agosto) 
 
Brasil ganha 40 milhões de leitoresBrasil ganha 40 milhões de leitoresBrasil ganha 40 milhões de leitoresBrasil ganha 40 milhões de leitores    
O Brasil ganhou mais de 40 milhões de novos leitores entre os anos de 2000 e 2007. Os dados 
são da pesquisa Retratos da Leitura do Brasil, do Instituto Pró-Livro, que afirma que o índice de 
leitores com idade superior a 15 anos pulou de 26 milhões para 66,5 milhões no período. O 
levantamento foi publicado este ano, coincidentemente, o ano em que o Brasil comemora os 200 
anos da historia do mercado editorial nacional com destaque na produção de livros mundial. No 
ranking da Euromonitor (empresa especializada em pesquisas de mercado) o país é o oitavo 
colocado e o maior produtor da América Latina. Perde para grandes potências, tais como China, 
Estados Unidos, Japão, Rússia, Alemanha e França, mas ultrapassa países desenvolvidos como 
Reino Unido, Itália e Espanha. 
http://www.universia.com.br/materia/materia.jsp?materia=16531  
 
De outros Estados 
BAHIA 
Iguatemi apóia movimento Iguatemi apóia movimento Iguatemi apóia movimento Iguatemi apóia movimento mundial de estímulo à leituramundial de estímulo à leituramundial de estímulo à leituramundial de estímulo à leitura    
Cidadãos do mundo todo têm participado de um movimento cultural denominado Livro Livre, que 
consiste em encontrar livros “esquecidos” nos mais diversos locais, lê-los e deixá-los novamente 
em lugares públicos, para que outras pessoas possam usufruir de suas histórias. Essa prática, 
difundida nos Estados Unidos, Europa e América Latina, ganha o apoio do Shopping Iguatemi, que 
sediará, entre 25 a 30 de agosto, a Praça Literária – uma iniciativa do projeto Livro Livre Salvador 
Fazendo o Povo Pensar, criado pelo Instituto de Ciência da Informação da Universidade Federal da 
Bahia (UFBA), em parceria com a Avante – Educação e Mobilização Social, Faculdade 2 de Julho, 
Asa da Palavra, Fundação Gregório de Matos, Fundação Pedro Calmon, Universidade do Estado da 
Bahia, Proler – Salvador, Fundação João Fernandes da Cunha e bibliotecas comunitárias de 
Salvador. 
Localizado na Praça Divaldo Franco, o evento irá reunir poetas, escritores, cordelistas, contadores 
de histórias e outros artistas baianos, além de voluntários das lojas C&A que irão desenvolver 
atividades de mediação de leitura para crianças e jovens durante o dia 29, das 9h às 22h. Cerca 
de 5 mil livros, no período de 25 a 29/08, serão “deixados” em vários pontos do shopping. 
Aproximadamente 120 mil pessoas circulam diariamente pelo Iguatemi e, assim, poderão ser 
envolvidas nessas atividades. A programação detalhada do evento será conhecida na próxima 
segunda-feira (25/05). 
Site: Jornal da Mídia (23 agosto) 
 
    
    
    



Livros têm morte simbólicaLivros têm morte simbólicaLivros têm morte simbólicaLivros têm morte simbólica    
Um velório simbólico de livros didáticos danificados foi o meio encontrado por funcionários da 
biblioteca da Universidade do Estado da Bahia (Uneb), em Santo Antônio de Jesus (a 185 km de 
Salvador), para protestar contra o descaso com o acervo da biblioteca do campus V. 
Segundo levantamento dos servidores, desde janeiro de 2007, 56 exemplares desapareceram da 
biblioteca e 30 foram retirados das estantes, somente na última semana, por estarem com 
páginas arrancadas, riscadas ou grifadas. 
Para chamar a atenção quanto aos prejuízos causados por estas práticas e para a necessidade de 
preservação dos livros, os servidores montaram um velório simbólico dos livros destruídos pelos 
usuários. O acervo, de 20 mil exemplares, serve aos alunos do campus e também à comunidade 
estudantil da cidade. 
Um caixão com diversos exemplares foi colocado no centro da biblioteca para sensibilizar os 
usuários dos prejuízos causados pela destruição do acervo. “Nossa campanha também é de 
conscientização sobre a importância da conservação do acervo. É uma decepção ver páginas 
arrancadas, riscadas, com grifos, anotações até com canetas tipo marca texto, e o prejuízo é 
grande. Alguns exemplares a gente consegue reformar, outros não, por exemplo, as edições 
esgotadas”, lamenta Bartolomeu Santana, auxiliar de biblioteca. 
Jornal: A Tarde (26 agosto) 
  
EVENTOS 
SÃO PAULO 
IX ENANCIB – Encontro Nacional de Pesquisa em Ciência da Informação  
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 15h às 17h.  
Local: Congresso da ABTCP 2008 - mezanino sala 5 – Transamérica Expo Center. Avenida Dr. 
Mário Villas Boas Rodrigues, 387 - Santo Amaro/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 
       
BARUERI 
V Prêmio Barueri Literatura Conto e Poesia 
Inscrições: até 17 de outubro em bibliotecas municipais, Ganha Tempo e postos de Informações 
(Bulevar) 
São 3 categorias: autores locais com mais de 14 anos, autores locais de até 13 anos e autores 
não residentes em Barueri. 
Tel. 4199-1612 
 
OUTROS ESTADOS 
RIO DE JANEIRO 
8° CRICS – Congresso Regional de Informação em Ciência da Saúde 
Data: 14 a 19 de setembro  
Informações: http://www.crics8.org/php/index.php 
  
III Congresso Mundial de Usuários de CDS/ISIS 
Data: 14 a 16 de setembro 
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 
Informações http://www.coloquiomussi.cict.fiocruz.br/ 
 
SANTA CATARINA 
XXVII Painel: Biblioteconomia em Santa Catarina 
Espaço Político e Atuação do Bibliotecário Catarinense 
Data: 27 e 28 de novembro 
Local: Auditório da Faculdade SENAC Florianópolis 
Informações: www.acbsc.org.br / acb@acbsc.org.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  
 
 
 
 
 



IV Encuentro Internacional de Catalogadores  
"La Organización de la Información Frente a los Cambios de las Normas Internacionales de  
Catalogación"  
Data: 22 al 24 de octubre 
Local: Bogotá, Colombia 
Para mayor información, consultar www.ivencuentrodecatalogadores.org 
 
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 Colóquio Iberoamericano “Del Papiro a la Biblioteca Virtual” 
Data: 23 a 27 de março de 2009 
Local: Biblioteca da Casa de las Américas, em Havana/Cuba.  
Informações: http://papiro.casadelasamericas.org/Convocatoria%202009.pdf 
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Sugestões são bem-vindas! Envie para crb8@crb8.org.br 
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