
 

 

 
 

BOB NEWS 
 
 
Outubro: Mês Internacional da Biblioteca Escolar 
 
Bibliotecários e profissionais da Educação garantam sua vaga no Fórum Internacional sobre Bibliotecas Bibliotecários e profissionais da Educação garantam sua vaga no Fórum Internacional sobre Bibliotecas Bibliotecários e profissionais da Educação garantam sua vaga no Fórum Internacional sobre Bibliotecas Bibliotecários e profissionais da Educação garantam sua vaga no Fórum Internacional sobre Bibliotecas 

EscolaresEscolaresEscolaresEscolares    
Se você ainda não garantiu sua vaga no Fórum Internacional sobre Bibliotecas Escolares e no 4º 
Seminário de Biblioteca Escolar em São Paulo, então se apresse, pois as vagas são limitadas. 
Especialistas dos Estados Unidos, da Europa e do Brasil falarão sobre a realidade de outros países 
(muitos são pesquisadores que circulam pelo mundo e falam a nossa língua) em bom português. 
A participação da docente americana será traduzida. Bibliotecários da rede pública e de outros 
setores e profissionais da Educação já perceberam a importância deste encontro.  
Os eventos, organizados pelo CRB-8 e IASL – International Association of School Libratianship, 
serão realizados nos dias 21 e 22 de outubro, na Faculdade Sumaré, em São Paulo. 
Local: Faculdade Sumaré, Rua Capote Valente, 1.121, Sumaré, São Paulo – a cinco minutos do 
Metrô Sumaré. 
Patrocinadores: Consulado Geral dos Estados Unidos da América, Fulbright Brasil, Escola de 
Comunicações e Artes – USP, Martins Fontes, FTD, Classic Formaturas e Caviglia. 
Anexo arquivo com o programa completo e a ficha de inscrição. Envie a ficha de inscrição 
preenchida e o comprovante de depósito (taxa: R$ 60,00 – incluso almoço) por fax (11) 5082-
1404 ou e-mail crb8@crb8.org.br   
Conta para depósito: CEF – Agência 1370 – Operação 006 – conta corrente 00500137-9 
 
Destaques do Prêmio Laura Russo serão conhecidos somente no dia do eventoDestaques do Prêmio Laura Russo serão conhecidos somente no dia do eventoDestaques do Prêmio Laura Russo serão conhecidos somente no dia do eventoDestaques do Prêmio Laura Russo serão conhecidos somente no dia do evento    
Os premiados da oitava edição do Prêmio Laura Russo serão divulgados somente no dia da 
entrega do prêmio: 22 de outubro às 19h no MASP – Museu de Arte de São Paulo Assis 
Chateubriand. Neste ano o tema é “Biblioteca escolar: singular no presente, plural no futuro”. 
Se você participou ou ouviu falar sobre a festa do ano passado, já sabe que não pode perder a 
deste ano... Confirme sua presença até dia 17 de outubro por e-mail crb8@crb8.org.br ou 
telefone (11) 5082-1404.  
 

Eleições CRBEleições CRBEleições CRBEleições CRB----8888    
A eleição de novos conselheiros para a gestão 2009-2011 será dia 18 de novembro – o voto é 
obrigatório. Conheça as últimas notícias em 
http://www.crb8.org.br/portal_mis/index?item_id=480 
Agende: 
18 de novembro: eleição (o voto é obrigatório, inclusive para bibliotecários com registros 
provisórios). 
Colabore: A participação voluntária para trabalhar no dia da eleição do CRB-8 é bem-vinda. 
Escolha o melhor período e faça a sua adesão por e-mail: crb8@crb8.org.br. Horários optativos: 
7h30 às 12h30 ou 12h30 às 17h30. 
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IX ENANCIB: trabalhos estão na InteIX ENANCIB: trabalhos estão na InteIX ENANCIB: trabalhos estão na InteIX ENANCIB: trabalhos estão na Internetrnetrnetrnet    
Informamos que os textos integrais dos trabalhos aprovados para apresentação no IX ENANCIB 
estão disponíveis para acesso no site do evento http://www.enancib2008.com.br (selecione: 
Programação, clicar no GT específico e, depois, no trabalho) 

 
Dia Estadual da Leitura Dia Estadual da Leitura Dia Estadual da Leitura Dia Estadual da Leitura     
No estado de São Paulo é lei: 12 de outubro é o Dia da Leitura. E a Secretaria Estadual da 
Cultura, através da Organização Social (OS) Poeisis, juntamente com o Instituto Ecofuturo, 
realizará um projeto em todo o estado. A ação tem o apoio da Suzano, Fundação Vitor Civita, 
Grupo Gerdau, FNLIJ, Livraria Martins Fontes e PublishNews, e consiste na ampliação de 
oportunidades para que o tema do dia seja atendido: “Leia um livro com seu filho”. A Secretaria 
organizou oficinas para preparar bibliotecários, crecheiros, funcionários públicos, professores, 
agentes de saúde e outros trabalhadores e voluntários que se disponham a trabalhar para que 
mais e mais crianças tomem gosto pela leitura. As oficinas “Brincar de ler” estão preparando 
pessoas que se comprometeram a realizar leituras, no dia 12, em instituição ou ambiente de 
trabalho, a partir das propostas apresentadas. No site www.diadaleitura.org.br também será 
disponibilizado um ambiente especial para os participantes da oficina. O Dia da Leitura é uma 
realidade em São Paulo e há uma lei em tramitação em âmbito nacional, de autoria do Senador 
Cristóvão Buarque, que propõe a transformação desta numa data nacional.  
Publishnews (7 outubro) 
 
Relatório final do II Fórum do PNLL está disponível na Internet Relatório final do II Fórum do PNLL está disponível na Internet Relatório final do II Fórum do PNLL está disponível na Internet Relatório final do II Fórum do PNLL está disponível na Internet     
O relatório final (http://www.bibviva.com.br/) do II Fórum do Plano Nacional do Livro e Leitura e 
do I Seminário Internacional de Bibliotecas Públicas e Comunitárias está disponível na Internet. O 
documento destaca que o evento foi aprovado pelos 798 inscritos, que elogiaram a criação da teia 
de leitura e a oportunidade de integrar ações e de conhecer as iniciativas de outros países. Fica 
evidenciado também, nas considerações finais do relato, que ainda há carência no País de espaços 
para a discussão e o compartilhamento de experiências nessa área, apesar “da grande 
receptividade da iniciativa pelos profissionais e pessoas envolvidas com projetos de incentivo e 
difusão da leitura”.  
Boletim PNLL (7 outubro) 
 
Bibliotecas e bosques têm maratona de históriasBibliotecas e bosques têm maratona de históriasBibliotecas e bosques têm maratona de históriasBibliotecas e bosques têm maratona de histórias    
O 4º festival A Arte de Contar Histórias será realizado entre 14 e 26 de outubro, reunindo cerca 
de 50 companhias e contadores individuais de histórias a 30 bibliotecas e bosques da leitura de 
São Paulo. Os destaques do evento são a Numa Cia. de Artes, com Espantalhando causos, e o 
Grupo Parampará, que narra Navegando pelo fantástico com Gabriel García Márquez para 
adolescentes e adultos. Integram também a programação companhias como A Hora da História, 
Prosa dos Ventos e a especializada em teatro de sombras, Quase Cinema. Confira a programação 
completa no link http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/noticias/?p=5322 
 
RS 
Feira do Livro começa a tomar formaFeira do Livro começa a tomar formaFeira do Livro começa a tomar formaFeira do Livro começa a tomar forma    
Faltando 24 dias para o início da 54ª Feira do Livro de Porto Alegre, a estrutura para as bancas 
dos livreiros começa a tomar forma na Praça da Alfândega. Na manhã desta terça-feira, as lonas 
que envolvem as estruturas metálicas estavam sendo montadas e uma noção das barracas dos 
livreiros já podiam ser vistas. A edição deste ano vai de 31 de outubro a 16 de novembro. Como 
no ano passado, as atividades da programação geral da Feira estarão distribuídas em torno da 
Praça da Alfândega. O Centro Cultural CEEE Erico Verissimo, o Memorial do Rio Grande do Sul e o 
Santander Cultural estarão entre os locais alternativos da Feira. A Área Infantil e Juvenil 
continuará funcionando no Cais do Porto. O patrono da Feira já foi anunciado pela Câmara Rio-
Grandense do Livro (CRL). É o escritor Charles Kiefer, que substitui Antonio Carlos Hohlfeldt. 
Zero Hora (8 outubro) 



ViagemViagemViagemViagem Literária leva cultura a 40 cidades paulistas Literária leva cultura a 40 cidades paulistas Literária leva cultura a 40 cidades paulistas Literária leva cultura a 40 cidades paulistas    
Estimular o gosto pela leitura e pela escrita é o objetivo do projeto Viagem Literária, criado pela 
Secretaria de Estado da Cultura e iniciado em meados de agosto, com previsão para se estender 
até novembro. É uma série de encontros entre escritores e público (infantil, juvenil e adulto) 
destinados a debater a atividade literária, contar histórias e ensinar a arte da escrita. Os eventos, 
realizados em bibliotecas públicas de 40 cidades do Estado, são abertos ao público.  

André Sturm, responsável pela iniciativa, informa que a Secretaria preparou programações 
diferentes para cada mês. Em agosto, foi a vez de as cidades receberem escritores e outras 
pessoas ligadas ao universo infantil. Em setembro, a atração foi o bate-papo com escritores 
consagrados que falam de sua obra. Agora, em outubro, será a vez dos cronistas e, em 
novembro, as oficinas de criação literária.  
Espalhando cultura – Sturm explica que as cidades escolhidas são aquelas com bibliotecas ativas, 
de bom índice de visitas. Ajudou também o fato de o município ter participado anteriormente de 
outros projetos da Secretaria da Cultura. “No entanto, dividimos o Estado de modo que toda 
região administrativa tenha pelo menos uma cidade participante”, assegura.  
O Estado de São Paulo (1 de outubro) 
Íntegra em http://www.saopaulo.sp.gov.br/sis/lenoticia.php?id=99204&c=5006  
 
Biblioteca Nacional adaptaBiblioteca Nacional adaptaBiblioteca Nacional adaptaBiblioteca Nacional adapta----se à era da web se à era da web se à era da web se à era da web     
O cofre da Biblioteca Nacional (BN) do Rio de Janeiro, lugar onde estão guardadas as principais 
raridades da memória nacional, já não tem mais espaço para um incômodo equipamento que, de 
uns tempo para cá, passou a entulhar a disputada sala de segurança. Nas prateleiras, estão 
empilhados mais de 200 discos rígidos (HDs), o componente de computador usado para 
armazenar os dados digitais.   
O alojamento de luxo não foi uma exigência despropositada do pessoal de informática, explica 
Angela Monteiro Bettencourt, coordenadora de informação bibliográfica da BN. Naqueles discos, 
diz Angela, estão guardadas cópias de obras raras, como a "Coleção D. Thereza Christina Maria", 
o conjunto de 23 mil fotos que fazia parte da biblioteca particular do imperador D. Pedro II. 
Iniciado em 2003, o projeto de digitalização de obras é uma das iniciativas mais ambiciosas da 
BN, hoje a sétima maior biblioteca do mundo. A evolução dessa empreitada, porém, passa agora 
por uma etapa de reorganização.   
A biblioteca ainda não conta com um "data center", o centro de dados usado para armazenar, de 
forma segura, o conteúdo que seu laboratório digital tem gerado. Hoje, tudo é gravado em 
computadores comuns, que depois têm seus HDs retirados e guardados no cofre. O problema é 
que esse conteúdo não pára de crescer.   Valor Econômico (3 de outubro) 
Íntegra em http://www.jornaldaciencia.org.br/Detalhe.jsp?id=59058 
 
Google fecha acordo com mais de 100 editorasGoogle fecha acordo com mais de 100 editorasGoogle fecha acordo com mais de 100 editorasGoogle fecha acordo com mais de 100 editoras    
O Google não teve sucesso em sua empreitada para digitalizar as obras da Biblioteca Nacional 
(BN), mas isso não significa que os negócios com o "Google Books Search" deixaram de caminhar 
no país. Como o gigante das buscas não encontrou outra biblioteca de porte que justificasse o 
patrocínio de um laboratório de digitalização, a decisão foi centrar fogo nas editoras. 
Até um ano e meio atrás, diz Rodrigo Velloso, diretor de desenvolvimento de negócios do Google, 
a empresa havia fechado 15 parcerias no país. Hoje, os acordos envolvem mais de 100 editoras, 
entre elas nomes como Record, Loyola e Artmed. 
Valor Econômico (3 outubro)    
Íntegra em http://www.cbbu.org/modules.php?name=News&file=article&sid=503  
 

Brasil Brasil Brasil Brasil fica abaixo da média da América Latina em ranking de chances na escolafica abaixo da média da América Latina em ranking de chances na escolafica abaixo da média da América Latina em ranking de chances na escolafica abaixo da média da América Latina em ranking de chances na escola    
Um novo indicador calculado pelo Banco Mundial aponta que as oportunidades educativas 
oferecidas às crianças brasileiras são piores que a média latino-americana.  
O Índice de Oportunidades Humanas (IOH), que vem a público pela primeira vez nesta quinta- 



feira, é uma tentativa de "medir se as chances estão distribuídas de maneira equitativa" entre os 
indivíduos de um país logo no início da vida, nas palavras de um pesquisador envolvido na criação 
da metodologia.  
BBC Brasil, em Londres.  

http://www1.folha.uol.com.br/folha/bbc/ult272u451325.shtml 
 

InfraInfraInfraInfra----estrutura das escolas pode ser melhorada a curto prazo, afirma pestrutura das escolas pode ser melhorada a curto prazo, afirma pestrutura das escolas pode ser melhorada a curto prazo, afirma pestrutura das escolas pode ser melhorada a curto prazo, afirma pesquisador do IPEAesquisador do IPEAesquisador do IPEAesquisador do IPEA    
A deficiência na infra-estrutura das escolas brasileiras é o tema da entrevista dessa semana com 
Sergei Suarez Dillon Soares, pesquisador do Ipea – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que 
trabalha com as relações entre Educação, mercado de trabalho e desigualdade. De acordo com 
ele, a curto prazo é possível melhorar as condições físicas das escolas brasileiras. Outro ponto 
destacado pelo pesquisador é que o País já poderia ter avançado na questão da acessibilidade aos 
alunos com deficiência. 
Todos Pela Educação: As dificuldades de infra-estrutura são mais comuns nas zonas rurais?  
SS: Sim, olhando de modo geral, na média, a infra-estrutura das escolas brasileira é boa. 
Entretanto a média esconde muitas deficiências, sobretudo nas zonas rurais, onde há condições 
muito precárias. Não é só a questão dos laboratórios, existem escolas rurais que não têm água, 
eletricidade, banheiro, nem mesmo teto...  
TPE: De acordo com o relatório Observatório da Equidade, com dados de 2006, no País mais de 
50% dos alunos do Ensino Fundamental estuda em escolas sem biblioteca, já no Ensino Médio 
esse percentual é de 30,2%. Qual o impacto dessa realidade sobre a qualidade da Educação?  
SS: No estudo "O impacto da infra-estrutura escolar nas taxas de distorção idade/série das 
escolas do Ensino Fundamental - de 1998 a 2005" nós discutimos a questão e avaliamos que o 
impacto é relevante e significativo. Mas provavelmente o impacto negativo é muito maior do que 
o a gente encontrou porque ainda é comum encontrar escolas com bibliotecas, mas que não são 
utilizadas. 
TPE: No País, 46,9% dos alunos do Ensino Médio estudam em escolas que não dispõe de 
laboratórios de ciências. Por que tantas escolas não possuem essas instalações?  
Muitas vezes o prefeito não sabe como construir uma escola, se ela precisa de biblioteca, 
laboratório... O Ministério da Educação tem feito um bom trabalho com o Fundeb, mas acredito 
que também poderia desenvolver modelos de projetos para a construção de escolas. É possível 
criar moldes que atendam às especificidades das áreas urbanas, rurais, do semi-árido, etc... Um 
outro ponto que os gestores públicos devem analisar é a necessidade de adequar as escolas às 
mudanças demográficas que vem ocorrendo no Brasil porque antes a maior parte dos alunos eram 
crianças, e isto está mudando.  
Íntegra em http://www.todospelaeducacao.org.br:80/Comunicacao.aspx?action=2&aID=164  
 

Ensino e saúde crescem, mas falta qualidadeEnsino e saúde crescem, mas falta qualidadeEnsino e saúde crescem, mas falta qualidadeEnsino e saúde crescem, mas falta qualidade    
O processo de descentralização administrativa preconizado pela Constituição de 1988 estendeu os 
serviços básicos de saúde e Educação a quase todo o país, mas ainda é preciso levar qualidade 
aos sistemas públicos municipalizados e estadualizados nos últimos 20 anos. 
O processo de descentralização administrativa preconizado pela Constituição de 1988 estendeu os 
serviços básicos de saúde e Educação a quase todo o país, mas ainda é preciso levar qualidade 
aos sistemas públicos municipalizados e estadualizados nos últimos 20 anos.  
A conclusão é de pesquisadores do Centro de Estudos da Metrópole do Cebrap (Centro Brasileiro 
de Análise e Planejamento), que avaliaram o processo de transferência de competências entre as 
esferas do Poder Executivo do país nas últimas décadas.  
Folha de São Paulo (6 outubro) 
http://www.deolhonaeducacao.com.br/Comunicacao.aspx?action=5&mID=1640 
 

Museus dentro da leiMuseus dentro da leiMuseus dentro da leiMuseus dentro da lei    
reunião definitiva para a aprovação do Estatuto dos Museus (que prevê a criação de mecanismos 
de fomento, regras de segurança e a declaração de que determinados acervos nacionais são de  



interesse público,  foi protelada para novembro e será convocado uma audiência pública para 
reiniciar o debate. 
O Estado de S.Paulo (8 de outubro) 
Íntegra em http://txt.estado.com.br/editorias/2008/10/08/cad-1.93.2.20081008.2.1.xml  

 

Profissão de restaurador agora é reguProfissão de restaurador agora é reguProfissão de restaurador agora é reguProfissão de restaurador agora é regulamentadalamentadalamentadalamentada    
Foi aprovada pelo Senado Federal, no último dia 1º, a lei que regulamenta a profissão de 
restaurador de bens culturais, um projeto de 2007 do senador Edison Lobão. Além de tornar a 
profissão de nível superior, cria reserva de mercado para seus profissionais. O campo de trabalho 
vai da pesquisa acadêmica ao dia-a-dia em instituições públicas, privadas e órgãos oficiais de 
preservação do patrimônio, como museus, fundações e ONGs. 
O Estado de S.Paulo (8 de outubro) 
Íntegra em http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20081008/not_imp255760,0.php 
 
NOTÍCIAS DE OUTROS ESTADOS 
SC 
Novo setor na fábrica: a bibliotecaNovo setor na fábrica: a bibliotecaNovo setor na fábrica: a bibliotecaNovo setor na fábrica: a biblioteca    
Empresas catarinenses, em parceria com o Sesi, criam espaços para estimular o hábito da leitura 
e democratizar o acesso à informação. 
Entre um turno e outro, o operador de máquinas Wantuir Mateus dá uma pausa no trabalho braçal 
para se dedicar à leitura. Não, ele não é um daqueles ratos de livraria sempre com um exemplar 
debaixo do braço - suas histórias preferidas estão na biblioteca da Tupy, uma das empresas 
joinvilenses que montou o espaço dentro da fábrica. "Se não tivesse aqui, eu nem teria como ir, 
porque onde moro fica tudo longe", explica. 
Não há um estudo para comprovar o aumento de produtividade dos funcionários com iniciativas 
como essa, nem a intenção de forçar os trabalhadores a ficarem mais tempo dentro da empresa. 
A idéia é incentivar um hábito muitas vezes esquecido ou renegado pela falta de tempo. Assim 
como Wantuir, muitos outros trabalhadores passam diariamente na frente do local e se sentem 
tentados a entrar e conhecer o mundo das palavras. 
A Notícia – Joinville (8 outubro) 
 
MT 
Faltam bibliotecas e melhor estrutura nas escolasFaltam bibliotecas e melhor estrutura nas escolasFaltam bibliotecas e melhor estrutura nas escolasFaltam bibliotecas e melhor estrutura nas escolas    
A carência de materiais pedagógicos e melhoria da infra-estrutura das Escolas e creches são 
outros aspectos lembrados pelo presidente do Sintep, Sub-sede Cuiabá, Gilson Romeu da Cunha. 
Ele cita, por exemplo, que boa parte das unidades da rede municipal não dispõe de bibliotecas e, 
onde existe, a estrutura deixa a desejar.  
“A grande maioria não tem biblioteca e nas que têm faltam desde mesas e cadeiras para a criança 
sentar”, exemplifica. “Os gestores precisam ter uma visão mais contemporânea no sentido de 
estimular mais a leitura”, acrescenta.  
O secretário de Educação, Carlos Nascimento, informa que nos últimos quatro anos toda Escola da 
rede municipal teve atendimento e recebeu melhoria na infra-estrutura.  
Ele observa ainda que o incentivo à leitura é feito por meio das oito bibliotecas públicas 
comunitárias, que recebem cerca de 600 visitas diárias. Os livros emprestados chegam à média 
de 250 ao dia e o número de pessoas cadastradas pelo sistema de empréstimo de livros e fitas de 
vídeos é de 7.332 pessoas.  
De Olho na Educação (5 outubro) 
 
AGENDA 
 
Programa de Capacitação e Atualização Profissional  
(GRATUITOS) 
 



Palestra: Serviços de informação na área jurídica e na área de artes nos EUA: relato de 
visita profissional 
Luciana Napoleone, bibliotecária do serviço de atendimento ao usuário da Faculdade de 
Direito/USP 
Local: Auditório da Faculdade de Direito da USP, Largo São Francisco, nº 95 – Centro, SP.  

Dia 29 outubro às 19h 

Inscrições: crb8@crb8.org.br  
Parceiros: Consulado Americano, CRB/8 e Grupo Jurídico/SP. 
 
Seminário sobre Governança Corporativa  
Órgãos de fiscalização profissional: responsabilidade social.  
Nêmora A. Rodrigues (Presidente do CFB) 
Repositórios institucionais 
Neide Aparecida Gomes (Vice-Presidente do CFB) 
Inteligência Organizacional 
Célia Simonetti Barbalho (2ª Secretária do CFB) 
Gestão baseada em competências 
Georgete Lopes Freitas (1ª Secretária do CFB) 
Tomada de decisão baseada em evidências 
Nêmora A. Rodrigues e Célia Simonetti Barbalho (Presidente e 2ª Secretária do CFB) 
Local: durante o SNBU, no Centro de Convenções do Anhembi.  
Dia 12 novembro, das 14h00 às 18h00. 
Inscrições: crb8@crb8.org.br  
Parceiros: CFB e SNBU 
 
Unidades de Informação e bibliotecas rumo à Web 2.0: conceitos, estratégias e 
tecnologias 
Instrutora: Renate Landshoff  
Data: 16/10 ou 23/10, das 8h30 às 17h30  
Local: R. Bela Cintra 967, cj. 81 
Realização: Content Digital  
Fones (11) 3666-9005 ou 3826-6932.  
Programação completa: http://www.contentdigital.com.br/cursos/uinweb.asp  
 
XI Semana do Livro e da Biblioteca na USP 
Data: 20 a 24 de outubro  
Haverá programação local nas diversas bibliotecas da Universidade. 
Local: Salão Nobre da Faculdade de Direito 
Inscrições até 16.10.2008, por e-mail: divulgacao@sibi.usp.br  
Maiores informações: Tel.: (11) 3091-1545 / 1573 (Bete/Lilian) 
Programação: http://www.sibi.usp.br/sibi/eventos/xi_semana_do_livro_progr.htm 
 

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 
       



II Encontro de Gestão da Informação e do Conhecimento em Acervos Esportivos no 
Estado de São Paulo 
Tema: Informação esportiva: importância do registro do conhecimento por profissionais e 
organizações que trabalham com e pelo esporte, como contribuição à memória nacional. 
Data: 27 e 28 de abril de 2009 

Informações: http://www.crb8.org.br/portal_mis/index.php?item_id=67&menu_id=12  

 
Interior 
RIBEIRÃO PRETO  
Curso: Informação e Documentação Jurídica 
Regina Céli de Sousa (bibliotecária, gerente de informações e de conhecimento de Machado, 
Meyer, Sendacz e Opice Advogados) e Maria Cecília Rizzi Lima (professora da UNIFAI, Consultora) 
Dia 25 outubro, das 9h00 às 18h00  
Vagas: 40 
Local: UNICOC 
Informações pelo e-mail: mgraal@hotmail.com  
Parceiro: UNICOC, Ribeirão Preto. 
 
Seminário sobre Governança Corporativa  
Órgãos de fiscalização profissional: responsabilidade social 
Nêmora A. Rodrigues (Presidente do CFB) 
Repositórios institucionais 
Neide Aparecida Gomes (Vice-Presidente do CFB) 
Inteligência Organizacional 
Célia Simonetti Barbalho (2ª Secretária do CFB) 
Gestão baseada em competências 
Georgete Lopes Freitas (1ª Secretária do CFB) 
Tomada de decisão baseada em evidências 
Nêmora A. Rodrigues e Célia Simonetti Barbalho (Presidente e 2ª Secretária do CFB) 
Dia 8 novembro, das 9h00 às 13h00.  
Local: FAINC, Rua Siqueira Campos, 483 – Centro. 
Inscrições: joaobosco@fainc.com.br  
Parceiro: FAINC 
 
LORENA  
Curso: Gestão do Conhecimento 
Marta Valentim, bibliotecária, professora dra. UNESP/Marília  
Local: FATEA, Avenida Peixoto de Castro, 539  
Dia 28 novembro, das 9h00 às 18h00 
Inscrições: crb8@crb8.org.br 
Parceiro: FATEA 
 

Cursos de autoformación on-line 
En esta sección SEDIC ofrece materiales para la autoformación de profesionales en temas de 
especial actualidad y de acceso gratuito. Los materiales han sido creados por especialistas 
contrastados. Desde el año 2002 se ha seleccionado un tema anualmente. Hasta 2007 tuvieron el 
formato de unidades para un seguimiento individual. En 2008 se optó por el formato de 
comunidad de prácticas.  
http://www.sedic.es/f_cursosvirtuales-autoformacion.asp  
 
OUTROS ESTADOS 
MG 
InterLogos MG 2008 



Tema: Construindo Organizações sustentáveis com base na Gestão do Conhecimento e da 
Informação. 
Data: 5 e 6 de novembro 
Local: Espaço Cultural da Biblioteca Pública de Minas Gerais 
Informações na ABMG – Associação dos Bibliotecários de Minas Gerais 
Telefone/fax: (31) 3224-6670 / e-mail: e-mail: infoeventobh@gmail.com  
Programação: http://www.crb8.org.br/portal_mis/index.php?item_id=67&menu_id=12  

 

RJ 
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, no Rio de Janeiro. 
Informações http://www.coloquiomussi.cict.fiocruz.br/ 
 
SC 
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  
 
MS 
XVIII CBBD – Congresso Brasileiro de Biblioteconomia, Documentação e Ciência da 
Informação 
Data: 5 a 8 de julho de 2009 
Local: Centro de Convenções de Bonito – MS 
Mais informações pelo tel. 3257-9979 
 
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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________ 
 

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

Rua Maracaju, 58 - Vila Mariana- São Paulo / SP - Tel (11) 5082 1404. 
Envie mensagens para crb8@crb8.org.br  

Visite nosso site www.crb8.org.br 
 



 
 

CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA - 8ª REGIÃO - SÃO PAULO 
 
 
Fórum Internacional sobre Bibliotecas Escolares e 4º Seminário Bibliotecas Escolares: 
espaço de ação pedagógica 
Das relações entre políticas e práticas 
 
O Fórum Internacional sobre Bibliotecas Escolares e o 4º Seminário Bibliotecas Escolares serão 
realizados nos dias 21 e 22 de outubro, na Faculdade Sumaré, na cidade de São Paulo. Os 
eventos são iniciativas do Conselho Regional de Biblioteconomia - 8ª Região (CRB-8) e da 
International Association of School Librarianship (IASL). Profissionais, especialistas, professores e 
gestores públicos (nacionais e estrangeiros) estarão reunidos para refletir sobre a atual situação 
das bibliotecas escolares no Brasil e contribuir com propostas concretas e indispensáveis à sua 
efetiva inserção no cenário educacional brasileiro. Assim, o programa pretende articular propostas 
com ênfase no caráter e especificidade da biblioteca escolar na contemporaneidade e questões 
mais amplas, ligadas às políticas públicas para a área, tanto no âmbito nacional como 
internacional. 
 
21 de outubro 2008 
 
8h00 – 8h30: Welcome Coffee 
8h30 – 9h00: SESSÃO DE ABERTURA 

• Regina Céli de Sousa (presidente do CRB-8) 
• Katharina B. L. Berg (diretora para a América Latina e Caribe da IASL) 
• João Paulo dos Santos Netto (diretor geral da Faculdade Sumaré) 

 
9h00 – 10h30: O MANIFESTO E AS DIRETRIZES DA IFLA/UNESCO PARA A BIBLIOTECA ESCOLAR 

• Lesley Farmer (Califórnia State University, Long Beach, EUA, docente e 
pesquisadora) 
• Elizabet M. Ramos de Carvalho (IFLALAC – The International Federation of 
Library Associations and Institutions/Escritório Regional para a América Latina e o 
Caribe, gerente). 
• Nêmora Arlindo Rodrigues (Conselho Federal de Biblioteconomia, presidente) 

 
10h30 – 12h00: A BIBLIOTECA ESCOLAR SOB A VISÃO DO PEDAGOGO E DO DIRETOR DA 

ESCOLA 
• Santo Siqueira (E.E. Prof. Pedro Casemiro Leite, Cotia /SP, diretor) 

   • Vanderlei Pinheiro Bispo (Escola de Aplicação da FEUSP, São Paulo, diretor) 
   • Enisete Malaquias Macedo Santos (SESI/SP, Rede de Bibliotecas     Escolares, 

supervisora). 
 
12h00: Almoço no local 
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14h00 – 15h30: O IMPACTO SOCIAL DAS POLÍTICAS DE GESTÃO E A MEDIAÇÃO DA 

INFORMAÇÃO NAS BIBLIOTECAS ESCOLARES DO BRASIL E DO EXTERIOR 
• Maria José Vitorino (Rede de Bibliotecas Escolares-RBE, Portugal, diretora) 
• Max Butlen (Université de Cergy-Pontoise/França, docente e pesquisador) 
• Bernadete Santos Campello (Curso de Biblioteconomia da Universidade Federal 
de Minas Gerais, docente e pesquisadora) 

 
 
15h30 – 17h00: TEORIAS PEDAGÓGICAS QUE MARCAM A BIBLIOTECA 

• Ana Paula N. Cabral do Nascimento (Colégio Santana / São Paulo, 
coordenadora pedagógica e educacional) 
• Regina Célia B.Belluzzo (Programa de Pós-Graduação em Comunicação e TV 
Digital da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação/UNESP, Bauru-SP, 
docente) 

 
22 de outubro 2008 
 
8h00 – 8h30: Welcome Coffee 
 
8h30 – 9h00: SESSÃO COMEMORATIVA DO DIA INTERNACIONAL DA BIBLIOTECA ESCOLAR 

• Regina Céli de Sousa (presidente do CRB-8) 
• Katharina B. L. Berg (diretora para América Latina e Caribe da IASL) 

 
9h00 – 10h30: BIBLIOTECAS ALTERNATIVAS COMO ESPAÇO INFORMACIONAL PARA 

ESTUDANTES 
• Rosana Formigoni Telles (Centro Comunitário Ludovico Pavoni, Real Parque/São 
Paulo, bibliotecária) 
• Solange Maria Rodrigues Alberto (Núcleo de Educação do Programa Einstein, 
araisópolis/São Paulo, pedagoga) 

 
10h30 – 12h00: TECNOLOGIAS QUE MARCAM A BIBLIOTECA 

• Lesley Farmer (Califórnia State University, Long Beach/EUA, docente e 
pesquisadora) 
• Marina Racy (Follett International, São Paulo, representante) 

 
12h00: Almoço no local 
 
14h00 – 15h30: PROJETOS E PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS PARA A ÁREA INFORMACIONAL 

ESCOLAR 
• Representante do Ministério da Educação – MEC 
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• Representante da Secretaria de Estado da Educação (São Paulo) 
• Maria Dalva Cabral Franceschetti (Rede Escolar de Bibliotecas Interativas 
(REBI), São Bernardo do Campo/SP, bibliotecária) 
• Edmir Perrotti (Escola de Comunicações e Artes/USP, São Paulo, docente e 
pesquisador) 

 
15h30 – 17h00: O BIBLIOTECÁRIO COMO EDUCADOR: MELHORES PRÁTICAS 

• Roseli Venâncio Pedroso (Colégio Dante Alighieri, São Paulo, bibliotecária) 
• Sueli Bortolin (Universidade Estadual de Londrina-PR, docente, pesquisadora e 
contadora de histórias) 
• Lucimara Leite Machado Soriano (Colégio Presbiteriano Mackenzie, 
Tamboré/SP, bibliotecária) 

 
17h00 – 17h30: BIBLIOTECA ESCOLAR: DAS RELAÇÕES ENTRE PRÁTICAS E POLÍTICAS 

• Ivete Pieruccini (Escola de Comunicações e Artes/USP, São Paulo, docente e 
pesquisadora) 

 
17h30: ENCERRAMENTO 
 
19h00: Entrega do VIII Prêmio Biblioteconomia Paulista Laura Russo - “Biblioteca escolar singular 

no presente, plural no futuro”. 
• Local: Auditório do Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand – MASP - Avenida 
Paulista, 1578 – São Paulo - SP. 

 
Organização: 
Conselho Regional de Biblioteconomia 8º Região - São Paulo (CRB-8) 
International Association of School Librarianship (IASL) 

 
Apoio / Local do evento: 
Faculdade Sumaré 
Rua Capote Valente, 1.121. 
Sumaré - São Paulo - SP 
Fone: (11) 3067-7979 
 
Patrocinadores: 
Consulado Geral dos Estados Unidos da América - São Paulo – Brasil 
Fulbright Brasil 
Escola de Comunicações e Artes - Universidade de São Paulo 
Martins Fontes 
FTD 
Classic Formaturas 
Caviglia 
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FICHA DE INSCRIÇÃO  

 
 
EVENTO Fórum Internacional sobre Bibliotecas Escolares e 4º Seminário Bibliotecas 
Escolares: espaço de ação pedagógica - Das relações entre políticas e práticas 
 
NOME_________________________________________________________CRB-8___________ 
 
RG_________________________________________CPF________________________________ 
 
ENDEREÇO RESIDENCIAL________________________________________________Nº _______ 
 
APTO____________COMPLEMENTO (edifício/bloco)_____________________________________ 
 
BAIRRO______________________________CIDADE_______________________ESTADO______ 
 
CEP________- ______ FONE (   )____________________CEL. (         )_____________________ 
 
E-MAIL PESSOAL________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enviar cópia da ficha e do comprovante de depósito da taxa de inscrição do evento ao 
CRB/8, por fax (11) 5082-1404 ou e-mail crb8@crb8.org.br 
Valor da inscrição R$ 60,00 
Conta para depósito: CEF - Agência 1370 - Operação 006 - Conta Corrente: 00500137-9. 
OBS.: Vagas limitadas! 
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