
 

 

 
 

BOB NEWS – Edição Especial 
 
Fórum Internacional e IV Seminário de Biblioteca Escolar reúnem quase 200 profissionaisFórum Internacional e IV Seminário de Biblioteca Escolar reúnem quase 200 profissionaisFórum Internacional e IV Seminário de Biblioteca Escolar reúnem quase 200 profissionaisFórum Internacional e IV Seminário de Biblioteca Escolar reúnem quase 200 profissionais    
Cerca de 200 bibliotecários e profissionais da educação de outras cidades, estados e países 
compareceram ao Fórum Internacional sobre Bibliotecas Escolares e ao 
4º Seminário de Biblioteca Escolar em São Paulo, que terminaram na quarta-feira em São Paulo. 
Foram dois dias de atividades intensas para refletir sobre a situação das bibliotecas escolares a 
partir do Estado de São Paulo, trocar informações nacionais e internacionais e, principalmente, 
discutir sobre a carência de políticas públicas para o setor da educação.  
 
Conheça uma síntese dos principais assuntos e decisões: 
 

• Conhecer e divulgar com mais intensidade o Manifesto e as Diretrizes da IFLA/UNESCO 
para a biblioteca escolar (acesse o documento em 
http://www.ifla.org/VII/s11/pubs/SchoolLibraryGuidelines-pt_BR.pdf  
e agregar o documento à proposta do CFB, que lançou em setembro a campanha nacional 
Biblioteca Escolar: Construção de uma Rede de Informações para o Ensino Público. 

 
• A Biblioteca Escolar é hoje uma questão global. Ongs da China estão instalando bibliotecas 

escolares nos lugares mais remotos. Na França, as bibliotecas escolares estão se 
transformando de “templos do silêncio” em “templos da solidariedade”. Há no mundo 
inteiro um trabalho de conscientização sobre a importância da biblioteca escolar e um 
esforço grande de aproximação entre os bibliotecários – como pôde ser confirmado nos 
eventos no Brasil. Alguns aspectos importantes: 
1. O bibliotecário escolar também é um educador e seus maiores aliados são a sociedade 

civil e o professor; 
2. A competência da informação é um fator de integração que merece maior atenção do 

bibliotecário e do educador; 
3. É evidente a influência da biblioteca escolar na melhor qualidade da aprendizagem no 

mundo todo; 
4. Algumas dificuldades do setor educacional no Brasil são semelhantes às dificuldades 

enfrentadas por franceses, portugueses e americanos: evitar que os alunos façam 
tantas cópias, tornar os alunos autônomos na busca da informação e co-responsáveis 
por seu processo de aprendizagem, diminuir o número de analfabetos funcionais, entre 
outros. 

 
• Realização de uma moção para o governador do Estado de São Paulo, José Serra, 

com os seguintes dizeres:  
 
Tendo em vista a carência de políticas públicas para a área de bibliotecas escolares, que 
garantam a qualidade desses espaços em todas as escolas de rede estadual de ensino, 
como condição básica no processo de inclusão sócio-cultural da população estudantil, os 
bibliotecários do CRB-8 e de IASL solicitam: 
a) estudo conjunto entre as entidades, órgãos desse governo e outras instituições 
interessadas, dentre as quais as Faculdades de Biblioteconomia e de Educação, visando a 
implantação de um sistema de informação para o ensino público do Estado de São Paulo e  
b) criação de cargos e abertura de concurso público para bibliotecários, em função da 
concepção e desenvolvimento do sistema. 
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Para assinar a moção, os profissionais interessados devem enviar adesão por e-mail para 
crb8@crb8.org.br 

  
• Fomentar maneiras de promover ações colaborativas entre os bibliotecários. A bibliotecária 

Maria José Vitorino, da Rede de Bibliotecas Escolares de Portugal, sugeriu a realização de 
um encontro virtual de bibliotecários escolares de língua portuguesa. Seu endereço 
eletrônico é: mariajosevitorino@gmail.com 

 
• A presidente do CFB comunicou o lançamento do Censo de Bibliotecas Escolares a ser 

realizado a partir do ano que vem. 
 

• O avanço das bibliotecas comunitárias numa tentativa de diminuir a carência de bibliotecas 
escolares e públicas. 

 
• O trabalho voluntário – que amplia a articulação e a visão de mundo do profissional – pode 

ser transformado em efetiva mudança social. 
 

• O trabalho e inovação possíveis em busca do conhecimento, independentes da tecnologia. 
 
Os eventos foram organizados pelo CRB-8 e IASL – International Association of School 
Libratianship e tiveram apoio incondicional da Faculdade Sumaré e de sua bibliotecária Vanda dos 
Santos. 
 
Em tempo real: para conhecer alguns resumos das apresentações realizadas durante os eventos, 
acesse a Revista Digital CRB-8 que desde ontem começou a disponibilizar parte do conteúdo: 
http://www.crb8.org.br/ojs/index.php/crb8digital 
 
A bibliotecária mineira Bernadete Campello é uma dA bibliotecária mineira Bernadete Campello é uma dA bibliotecária mineira Bernadete Campello é uma dA bibliotecária mineira Bernadete Campello é uma das quatro premiadas no mundo pela IASLas quatro premiadas no mundo pela IASLas quatro premiadas no mundo pela IASLas quatro premiadas no mundo pela IASL    
Pela primeira vez, a IASL – International Association of School Libratianship – premia quatro 
bibliotecários do mundo pela contribuição para o enriquecimento da profissão. Uma delas é a 
bibliotecária, docente e pesquisadora mineira Bernadete Santos Campello, que coordena os 
trabalhos do GEBE Grupo de Estudos em Biblioteca Escolar da Escola de Ciência da Informação da 
Universidade Federal de Minas Gerais 
http://www.eci.ufmg.br/gebe/index.php?P%E1gina_Principal    e ainda pela tradução e adaptação à 
realidade brasileira do livro de Carol Kuhlthau, da Rutgers University, intitulado “Como usar a 
Biblioteca na Escola”, da Autêntica Editora de Belo Horizonte. “Precisamos buscar experiências e 
teorias para dialogar em igualdade de condições com os professores, nossos fortes aliados”, 
afirmou a professora durante os eventos, dedicando o Prêmio ao grupo de profissionais que a 
ajuda em suas atividades profissionais diariamente. 
 
Solenidade de entrega do Prêmio de Biblioteconomia Laura Russo lota o auditório do Masp na noite de Solenidade de entrega do Prêmio de Biblioteconomia Laura Russo lota o auditório do Masp na noite de Solenidade de entrega do Prêmio de Biblioteconomia Laura Russo lota o auditório do Masp na noite de Solenidade de entrega do Prêmio de Biblioteconomia Laura Russo lota o auditório do Masp na noite de 
quartaquartaquartaquarta----feirafeirafeirafeira    
Auditório repleto, encontros, reencontros, muita emoção. Esses foram alguns dos ingredientes da 
solenidade de entrega do Prêmio Laura Russo de 2008. A professora Neusa Dias de 
Macedo homenageada pelo conjunto da obra e pelas atividades desenvolvidas em prol da 
biblioteca escolar.  
Conheça os premiados em http://www.crb8.org.br/portal_mis/index?item_id=526  
    
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: eleição dia 18 de novembro. 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. 
 



Devoção pelos livrosDevoção pelos livrosDevoção pelos livrosDevoção pelos livros    
Aos 94 anos de idade, José Mindlin tem uma verdadeira devoção pelos livros, que começou aos 13 
anos, quando leu o primeiro, Discours sur l´Histoire Universelle, de Jacques Bénigne Bossuet, 
editado em 1740. Depois disso, não os largou mais. Hoje, tem um acervo de 20 mil títulos, com 
um total de 45 mil volumes. "Trata-se de uma compulsão patológica, tanto a aquisição quanto a 
leitura", diz. Filho de pais russos, que imigraram para o Brasil no começo do século passado, 
Mindlin também teve uma vida empresarial ativa, como fundador da Metal Leve, fabricante de 
autopeças, e diretor da Fiesp. Membro da Academia Brasileira de Letras (ABL), diz que o melhor 
caminho para difundir o amor à leitura é aumentar o número de bibliotecas públicas, que 
deveriam funcionar à noite e em fins de semana. 
Jornal do Commercio (24 outubro) 
 
Chile: A biblioteca pública do século 21Chile: A biblioteca pública do século 21Chile: A biblioteca pública do século 21Chile: A biblioteca pública do século 21    
Por maior que seja seu encantamento, uma biblioteca é quase sempre um espaço repleto de 
proibições. Ambiente silencioso, muitas vezes marcado por uma sisudez que em nada combina 
com a maioria dos livros que preenchem suas prateleiras. Mas isso é apenas “quase sempre”.  
No coração do Chile, a Biblioteca de Santiago não apenas arrancou suas placas e sinalizações de 
proibições como tratou de transformar seu espaço num lugar onde ler não basta – é permitido 
fazer barulho, comer, beber e até dormir. A idéia é que a biblioteca seja uma espécie de praça 
pública. 
O projeto é resultado de uma revolução silenciosa implantada no Chile na área do livro e leitura a 
partir do início dos anos 1990. E tudo começou com um trabalho de qualificação dos 
profissionais. “Descobrimos que o mobiliário, os computadores e até os livros não são tão 
importantes. O mais importante para uma biblioteca são as pessoas”, conta Gonzalo 
Oyarzún, diretor da Biblioteca de Santiago, que participou, em agosto, em São Paulo, do II Fórum 
do Plano Nacional do Livro e Leitura e do Seminário Internacional de Bibliotecas Públicas e 
Comunitárias. 
Agência Brasil Que Lê (19 outubro) 
Íntegra em http://www.brasilquele.com.br/texto_ler.php?id=4057&secao=15  
 
29% dos alunos de 2ª série da prefeitura não sabem o que lêem29% dos alunos de 2ª série da prefeitura não sabem o que lêem29% dos alunos de 2ª série da prefeitura não sabem o que lêem29% dos alunos de 2ª série da prefeitura não sabem o que lêem    
Uma prova aplicada nas escolas municipais de São Paulo em novembro apontou que cerca de 
29% dos alunos da segunda série do ensino fundamental estão com um nível de aprendizado 
crítico. Não conseguiram nem responder às questões de português e matemática.  
Na prática, segundo relatório da própria Secretaria de Educação, ao ler um documento, esses 
alunos não são capazes de identificar, por exemplo, que se trata de uma conta de água. Têm 
também dificuldades para entender o contexto de uma história em quadrinhos.  
Os resultados da Prova São Paulo mostram também que boa parte dos alunos da quarta série 
(26,9%) também está muito abaixo do esperado para sua etapa de ensino.  
O desempenho dos alunos da 8ª série foi um pouco mais animador. Na comparação com prova 
semelhante aplicada em 2005, os alunos paulistanos conseguiram notas melhores (226,5 pontos 
para 241). A média nacional é 221,87.  
Na segunda série, dos 29,7% que ficaram no chamado patamar crítico, 14,6% são considerados 
"não-alfabéticos". Ou seja, ainda não têm idéia de como funciona a língua portuguesa.  
Em São Paulo, os alunos da segunda série não são reprovados por conta da progressão 
continuada. Eles só podem ser retidos a partir da quarta série.  
De Olho na Educação (22 outubro) 
 
MEC oferece recursos para iniciativas de incentivo à leituraMEC oferece recursos para iniciativas de incentivo à leituraMEC oferece recursos para iniciativas de incentivo à leituraMEC oferece recursos para iniciativas de incentivo à leitura    
O Ministério da Educação (MEC) está dando a oportunidade para que projetos de incentivo à 
prática da leitura recebam recursos financeiros para serem desenvolvidos. Para serem 
beneficiados os projetos devem apresentar suas propostas para o MEC até o dia 14 de novembro. 
O Ministério dispõe de R$ 2 milhões para investir nas iniciativas. 
Mais informações podem ser obtidas através da resolução do MEC, disponível no seguinte link: 
http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/fnde_44.pdf  
 
    



Tribunal de Contas inaugura biblioteca que abriráTribunal de Contas inaugura biblioteca que abriráTribunal de Contas inaugura biblioteca que abriráTribunal de Contas inaugura biblioteca que abrirá aos finais de semana aos finais de semana aos finais de semana aos finais de semana    
O Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) inaugurou dia 20 o seu conjunto cultural, que 
abriga um auditório, uma área de convivência, um café e uma biblioteca com 25 mil volumes. A 
biblioteca, inaugurada pelo governador do DF José Roberto Arruda, abrirá também aos finais de 
semana de 9h às 18h, além de segunda a sexta-feira de 8h às 19h. Para a construção do espaço 
foram investidos R$ 3,9 milhões em 10 meses de obras. 
Além do acervo de livros, o conjunto conta com sala multimídia, computadores e rede de wireless 
para os usuários de computadores portáteis. "É um bom exemplo de responsabilidade social. Se 
todos os órgãos públicos brasileiros, de todos os poderes, seguissem este exemplo seriam mais 
amplos e mais democráticos os espaços culturais do nosso país", avaliou Arruda. 
Em homenagem ao artista plástico Athos Bulcão, que morreu no dia 31 de julho, a área de 
convivência do conjunto cultural conta com forro do tipo bandeirolas, produzido originalmente por 
Bulcão para ornamentar a rodoviária de Brasília. 
Correio Braziliense (20 outubro) 
 
Meta de alfabetização ultrapassa projeções do MECMeta de alfabetização ultrapassa projeções do MECMeta de alfabetização ultrapassa projeções do MECMeta de alfabetização ultrapassa projeções do MEC    
Novos alunos ingressarão na alfabetização de jovens e adultos ainda este ano. A meta de 
atendimento proposta por estados e municípios que aderiram ao programa Brasil Alfabetizado - 
cerca de dois milhões de pessoas com 15 anos ou mais - ultrapassou as projeções do Ministério 
da Educação (MEC) para 2008, de 1,3 milhão. O prazo para adesão em 2008 encerrou-se no dia 
11. As informações são da Assessoria de Comunicação do MEC. 
Dos 1.254 parceiros que aderiram ao programa (1.231 municípios e 23 estados), 1.150 já 
geraram projetos de alfabetização de jovens e adultos. A maioria dos planos plurianuais de 
alfabetização está em análise e 466 já foram aprovados. Para estes, os recursos devem ser 
repassados em breve, e as aulas devem ter início ainda este ano.  
Os estados e municípios estão na fase de cadastro de turmas, de alfabetizadores e de 
alfabetizandos. Até agora, foram cadastrados 8.809 professores, 22.419 alunos e 4.155 turmas, 
de acordo com as informações dos próprios parceiros. 
JB Online (20 outubro) 
 
SP pode ter 20% de aulas à distância no ensino médioSP pode ter 20% de aulas à distância no ensino médioSP pode ter 20% de aulas à distância no ensino médioSP pode ter 20% de aulas à distância no ensino médio    
O estado de São Paulo poderá ter ensino médio com aulas à distância. A decisão foi tomada pelo 
Conselho Estadual de Educação (CEE) e publicada no Diário Oficial do Estado na última sexta-feira 
(17).  
Segundo a deliberação do conselho, até 20% das aulas poderão ser ministradas em modalidade 
semipresencial. De acordo com o documento, “considera-se modalidade semipresencial quaisquer 
atividades didáticas, módulos ou unidades de ensino centrados na auto-aprendizagem e com a 
mediação de recursos didáticos organizados em diferentes suportes de informação que utilizem 
tecnologias de informação e comunicação remota”.  
Portal G1 (20 outubro) 
 
UNESP de Rio Claro realiza IX Semana Nacional do Livro e da BibliotecaUNESP de Rio Claro realiza IX Semana Nacional do Livro e da BibliotecaUNESP de Rio Claro realiza IX Semana Nacional do Livro e da BibliotecaUNESP de Rio Claro realiza IX Semana Nacional do Livro e da Biblioteca    
Tem início neste dia 20 de outubro a IX Semana Nacional do Livro e da Biblioteca na Unesp Rio 
Claro, evento que traz em sua programação, além de atividades diversas durante toda a semana, 
a exposição de quadros "Mistificando", uma mostra de Artes Plásticas visuais por Artur Rodrigues 
Janeiro, que irá até o dia 31 de outubro na Biblioteca campus Bela Vista. 
O evento será encerrado, no dia 25, pelo Encontro CORAL DA UNESP, sob a coordenação do 
maestro José Ricardo Ocampos, a ser realizado na Igreja Matriz Nossa Senhora Aparecida, 
localizada na Rua 2A, 349 - Vila Aparecida, Rio Claro - SP. Haverá a participação de 15 coros de 
todo estado de São Paulo, com aproximadamente 400 coralistas. 
Maiores informações: (19)3526-4125  ou 3526-4134. 
Universia (20 outubro) 
 
 
 
 
 
 



OUTROS ESTADOS 
MG 
Começa a Semana Nacional do Livro e da Biblioteca 
A Semana Nacional do Livro e da Biblioteca começou ontem, na Biblioteca Dora Sivieri, da Fazu, 
com a mostra de poemas de Machado de Assis e com a exposição de arte abstrata em tela "Ela", 
do artista Constantino Calapodopulos. Serão nove dias (20 a 29/10) de muita cultura e 
informação sobre o tema "Machado de Assis - 100 anos de Memórias (1908 - 2008)". O 
encerramento da Semana Nacional do Livro e da Biblioteca será dia 28 (terça-feira) com o cine-
vídeo "O Enfermeiro", baseado no conto de Machado de Assis.   
Jornal de Uberaba (21 outubro) 
 
EVENTOS 
SÃO PAULO 
 
CURSOS GRATUITOS 
Programa de Capacitação e Atualização Profissional  
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 em 8 de novembro  
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 
 
Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo 
As Oficinas Temáticas Livres da FESPSP são oferecidas à comunidade já há dois anos. Elas são 
gratuitas e abertas ao público em geral. Os interessados podem efetuar inscrições e obter mais 
informações: www.fespsp.org.br/oficinas  
Destaque para: o que é Biblioteconomia? 
Data: 28/10, terça-feira, das 14h às 17h 
Docente: Concilia Teodósio, bacharel em Biblioteconomia e Ciência da Informação pela 
FABCI/FESPSP, docente na FABCI/FESPSP e consultora autônoma. 
 
1° Encontro do Sistema Municipal de Bibliotecas de São Paulo: desafios e propostas de 
atuação 
Data: 3 a 5 de novembro 
Local: Cine Olido - Galeria Olido 
Informações: 
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/bibliotecas/index.php?p=5414  
 
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 
 
Interior 
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 
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  
 
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  
 
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 
 
FEBAB 
Títulos novos para venda, o catálogo está disponível no site www.febab.org.br  
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Rua Maracaju, 58 - Vila Mariana- São Paulo / SP - Tel (11) 5082 1404. 
Envie mensagens para crb8@crb8.org.br  
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