
 

 

 
 

BOB NEWS 
 

Reconhecimento aos bibliotecáriosReconhecimento aos bibliotecáriosReconhecimento aos bibliotecáriosReconhecimento aos bibliotecários    
Em 2008 o VIII Prêmio Biblioteconomia Paulista Laura Russo, que presta uma homenagem à 
pioneira Laura Garcia Moreno Russo, que foi a primeira presidente do Conselho Federal de 
Biblioteconomia, em 1966, e ajudou na regulamentação da profissão, foi entregue no dia 22 de 
outubro. Nesta edição a premiação teve como tema “Biblioteca Escolar: singular no presente, 
plural no futuro” e concedeu troféus e/ou menções honrosas a todos os profissionais, grupos ou 
instituições que obtiveram destaque nos trabalhos apresentados, inscritos ou indicados, a critério 
da comissão de avaliação. O prêmio ainda prestou homenagem especial ao Consulado Geral dos 
Estados Unidos da América em São Paulo e ao Goethe-Institut São Paulo, pelo investimento na 
capacitação dos bibliotecários trazendo novos horizontes de conhecimento. Confira a relação 
completa dos homenageados http://www.crb8.org.br/portal_mis/index?item_id=526 
Publishnews (28 outubro) 
 
Presidente do CRBPresidente do CRBPresidente do CRBPresidente do CRB----8 concede entrevista à Eldorado AM8 concede entrevista à Eldorado AM8 concede entrevista à Eldorado AM8 concede entrevista à Eldorado AM    
Ouça a entrevista de Regina Céli de Sousa ao programa Panorama Eldorado, apresentado por 
Vanessa Di Sevo, da Rádio Eldorado AM, dia 24 de outubro, sobre a importância de investimento 
em bibliotecas públicas e escolares. 
http://int.territorioeldorado.limao.com.br/eldorado/audios!getPlayerAudio.action?destaque.idGuid
Select=5B94EF2AC2B64A158FA75055F28B2779 
 
Registros da imprensa sobre o Prêmio Laura Russo 2008Registros da imprensa sobre o Prêmio Laura Russo 2008Registros da imprensa sobre o Prêmio Laura Russo 2008Registros da imprensa sobre o Prêmio Laura Russo 2008    
Os premiados da edição deste ano do Prêmio Biblioteconomia Laura Russo saíram na imprensa. 
Leia algumas das reportagens em http://www.crb8.org.br/portal_mis/index?item_id=530  
  
Biblioteca mais avançada da América do Sul será inaugurada em novembroBiblioteca mais avançada da América do Sul será inaugurada em novembroBiblioteca mais avançada da América do Sul será inaugurada em novembroBiblioteca mais avançada da América do Sul será inaugurada em novembro    
A cidade de Porto Alegre (Rio Grande do Sul, Brasil) recebe em novembro um novo espaço 
cultural, para leitura, aprendizado e reflexão. A PUCRS inaugura a sua nova Biblioteca Central 
Irmão José Otão, com 21 mil metros quadrados distribuídos em 14 pavimentos, com tecnologia 
avançada de rastreamento e identificação de documentos, auto-devolução e auto-empréstimo de 
obras, sendo considerada a mais avançada biblioteca da América do Sul. "É um novo conceito de 
biblioteca. O usuário terá mais autonomia e acesso facilitado aos conteúdos", explica o diretor, 
César Mazzillo.  
Íntegra em http://a-informacao.blogspot.com/2008/10/biblioteca-mais-avanada-da-amrica-
do.html  
 
Concurso público para Concurso público para Concurso público para Concurso público para bibliotecáriosbibliotecáriosbibliotecáriosbibliotecários    
Esta é uma das principais reivindicações dos profissionais que participaram do  
I Fórum Internacional e do IV Seminário de Bibliotecas Escolares, realizados na semana passada 
em São Paulo. Assim, o CRB-8 está realizando uma moção para entregar ao governador do Estado 
de São Paulo, José Serra.  
Para aderir, envie sua adesão por e-mail: crb8@crb8.org.br 
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Encontro virtual de bibliotecários escolaresEncontro virtual de bibliotecários escolaresEncontro virtual de bibliotecários escolaresEncontro virtual de bibliotecários escolares    
Outra necessidade sentida durante os eventos foi 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 
 
Revista Digital CRBRevista Digital CRBRevista Digital CRBRevista Digital CRB----8 aborda o tema Bibliotecas Escolares8 aborda o tema Bibliotecas Escolares8 aborda o tema Bibliotecas Escolares8 aborda o tema Bibliotecas Escolares    
Algumas apresentações realizadas nos eventos, organizados pelo CRB-8 e pela IASL – 
International Association of School Libratianship, estão disponíveis na Revista Digital CRB-8: 
http://www.crb8.org.br/ojs/index.php/crb8digital  
 
Fórum de Bibliotecas Escolares em Marília reúne 120 profissionaiFórum de Bibliotecas Escolares em Marília reúne 120 profissionaiFórum de Bibliotecas Escolares em Marília reúne 120 profissionaiFórum de Bibliotecas Escolares em Marília reúne 120 profissionaissss    
120 profissionais, especialistas, professores e gestores públicos da região da cidade de Marília, 
interior de São Paulo, comparecem ao Fórum de Bibliotecas Escolares que ocorreu dia 24 na 
Unesp. Saiba tudo sobre o evento, que contou com a divulgação da imprensa local em 
http://www.crb8.org.br/portal_mis/index?item_id=531  
    
18 de novembro: e18 de novembro: e18 de novembro: e18 de novembro: eleições CRBleições CRBleições CRBleições CRB----8888    
A eleição de novos conselheiros para a gestão 2009-2011 será dia 18 de novembro – o voto é 
obrigatório, inclusive para os bibliotecários com registros provisórios. Acesse: 
http://www.crb8.org.br/portal_mis/index?item_id=480 
A participação voluntária para trabalhar no dia da eleição é muito 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. 
    
Inscrições para Processo Seletivo 2009 da FESPSP seguem até Inscrições para Processo Seletivo 2009 da FESPSP seguem até Inscrições para Processo Seletivo 2009 da FESPSP seguem até Inscrições para Processo Seletivo 2009 da FESPSP seguem até dia dia dia dia 7777    
Seguem abertas até o próximo dia sete de novembro as inscrições para o Processo Seletivo 2009 
da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (FESPSP). 
A prova, que acontece no dia nove de novembro, irá aprovar candidatos para ingresso nos três 
cursos de graduação mantidos pela Instituição atualmente: Sociologia e Política, Biblioteconomia e 
Ciência da Informação e Administração. 
Os candidatos podem se inscrever pela internet através do site www.fespsp.org.br/vestibular ou 
pessoalmente nas unidades da FESPSP localizadas na Rua Dr. Cesário Mota Jr. nº 262, e também 
na Rua General Jardim nº 522, ambas no bairro Vila Buarque, região central da cidade de São 
Paulo.  
O atendimento nas unidades acontece de segunda a sexta feira, das 9h00 às 21h00, e aos 
sábados das 9h00 às 13h00. O valor da taxa de inscrição é de R$20,00. 
    
Bibliotecas da América do SulBibliotecas da América do SulBibliotecas da América do SulBibliotecas da América do Sul    
Leia as matérias sobre e para as bibliotecas da América do Sul no blog  
A View of South América: http://sheltonl.blogspot.com:80/ 
  
Prefeitura lança editais para obras da Praça das Artes e Anexo da BibliotecaPrefeitura lança editais para obras da Praça das Artes e Anexo da BibliotecaPrefeitura lança editais para obras da Praça das Artes e Anexo da BibliotecaPrefeitura lança editais para obras da Praça das Artes e Anexo da Biblioteca    
A Prefeitura lançou no último dia 20 de outubro o edital de licitação das obras de construção da 
Praça das Artes e do Anexo da Biblioteca Mário de Andrade. Ambos os projetos fazem parte do 
processo de revitalização da região central da Cidade. 
Com um custo de R$ 94,8 milhões e duração das obras estimada em cerca de três anos, a Praça 
das Artes é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Cultura (SMC) para transformar a chamada 
“quadra 27” em um pólo irradiador de cultura no centro da Cidade. 
Íntegra em: http://www.prefeitura.sp.gov.br/portal/a_cidade/noticias/index.php?p=26461 
    
Aluna contemplada pelo PIBIC estuda principais aspectos da disseminação da Informação Aluna contemplada pelo PIBIC estuda principais aspectos da disseminação da Informação Aluna contemplada pelo PIBIC estuda principais aspectos da disseminação da Informação Aluna contemplada pelo PIBIC estuda principais aspectos da disseminação da Informação     
A aluna da Faculdade de Biblioteconomia e Ciência da Informação (FaBCI) da FESPSP, Marli de 
Fátima Santelone Vasconcelos, apresentou seu projeto de pesquisa na área de “Disseminação da 
Informação” e foi contemplada pelo Projeto Institucional de Bolsa de Iniciação Científica (PIBIC).  



Mais informações: http://www.fespsp.org.br/noticias.detalhes.asp?seq=863  
    
O legado cultural da União Européia, em versão digital O legado cultural da União Européia, em versão digital O legado cultural da União Européia, em versão digital O legado cultural da União Européia, em versão digital     
Uma nova enciclopédia da cultura européia na internet, chamada Europeana, deve ser inaugurada 
em novembro. Ela pretende rivalizar com o projeto Google Library, mas não pára por aí – almeja 
ser o ponto de partida de uma vasta cópia digital de segurança de tudo aquilo que está nas 
bibliotecas, museus e acervos nacionais de filmes da Europa. 
A Europeana é um projeto ambicioso que pretende digitalizar grande parte das bibliotecas 
nacionais do continente e disponibilizar o máximo possível da civilização européia - livros, mapas, 
quadros, fotos, filmes - na rede e de graça. 
O site no momento tem apenas uma turnê de demonstração. Mas Viviane Reding, comissária da 
UE para mídia e sociedade da informação, prometeu disponibilizar até 2 milhões de “objetos” 
digitalizados para total apreciação do público - em inglês, alemão e francês – até 20 de novembro. 
O Estado de S. Paulo (27 outubro) 
 
Caem matrículas no fundamental, diz preliminar do Censo EscolaCaem matrículas no fundamental, diz preliminar do Censo EscolaCaem matrículas no fundamental, diz preliminar do Censo EscolaCaem matrículas no fundamental, diz preliminar do Censo Escolar 2008; ensino médio é 'desafio'r 2008; ensino médio é 'desafio'r 2008; ensino médio é 'desafio'r 2008; ensino médio é 'desafio'    
Há três tendências que parecem se manter na educação brasileira: a queda no número de 
matrículas do ensino fundamental, a preponderância do Nordeste como região com menor índice 
dessas matrículas e aumento do atendimento da educação infantil (de 0 a 5 anos). As conclusões 
foram feitas pela diretora de estatísticas educacionais, Maria Inês Pestana, do Inep (Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais), órgão responsável pela Censo Escolar 2008, a 
partir dos dados preliminares do pesquisa, que foram divulgados no Diário Oficial da União nesta 
quarta (29). 
http://educacao.uol.com.br/ultnot/2008/10/29/ult105u7180.jhtm  
 
Em janeiro, apelo porEm janeiro, apelo porEm janeiro, apelo porEm janeiro, apelo por educação educação educação educação    
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva informou que em janeiro vai convocar a Brasília todos os 
prefeitos do País para melhorar a Educação nos municípios e acabar com o analfabetismo no País. 
"Quero fazer um pacto com os prefeitos para que a gente acabe com o analfabetismo no Brasil. O 
analfabetismo não será extinto nem pelo presidente nem pelos governadores", disse Lula. 
"Somente será extinto pelos prefeitos das cidades, que estão ali com o pé na lama." 
Por isso, disse Lula, é preciso fazer o pacto com eles. "Porque é inadmissível que o Brasil ainda 
tenha analfabetos." 
A idéia de Lula de acabar com o analfabetismo repete o que já disse a Constituição de 1988. De 
acordo com o artigo 60 das Disposições Transitórias, o Brasil tinha até 1998 para acabar com o 
analfabetismo. Não deu certo. Em 2006 foi feita então uma emenda que transferiu a meta para 
2020.  
No mesmo encontro, Lula vai informar aos prefeitos como devem proceder para se candidatar a 
receber em seus municípios obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).  
Estado de São Paulo (27 outubro) 
 
Livros esperam leitores em SPLivros esperam leitores em SPLivros esperam leitores em SPLivros esperam leitores em SP    
Dois projetos pretendem estimular o hábito da leitura distribuindo mais de 20 mil obras  
“Vagueou errante por inúmeras regiões, visitou cidades e conheceu o espírito de tantos homens.” 
As poucas linhas que introduzem A Odisséia, obra clássica de Homero, descrevem também o que 
acontecerá a milhares de livros a partir desta semana em São Paulo. Duas iniciativas diferentes 
prometem incentivar a leitura e um hábito estranho: o de esquecer um livro.  
A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) iniciou ontem a campanha Livro Livre, que 
disponibilizará cerca de 5 mil títulos e 15 mil exemplares para doação em 27 estações de trem da 
Grande São Paulo. Obras como O Triste Fim de Policarpo Quaresma, O Cortiço e O Guarani podem 
ser retiradas nas estações participantes até sexta-feira. A única exigência é que, terminada a 
leitura, o exemplar seja abandonado em algum lugar público. “Deve ser mentira que o brasileiro 
não lê. As pessoas apenas não têm acesso ao livro, o que pretendemos melhorar com essa 
iniciativa”, explica a idealizadora do projeto, Maria Cândida de Assis. 
Quarta-feira é iniciado o projeto Livro para Voar. Com o apoio da Ale Combustíveis, mais de 6.700 
exemplares de vinte títulos serão entregues em postos participantes de todo o Brasil. A proposta é 
a mesma, mas as obras são mais modernas.  
 



Jornal da Tarde (28 outubro) 
 
Salas de aula digital estimulam alunosSalas de aula digital estimulam alunosSalas de aula digital estimulam alunosSalas de aula digital estimulam alunos    
A pequena Serrana, município no interior de São Paulo, com 45 mil habitantes e renda mínima de 
quase três salários mínimos, sai na frente no tema "modernização do ensino". A tecnologia 
invadiu a sala de aula onde até a carteira é digital. 
A sala de aula pode ser considerada do futuro. A lousa também é digital. Em vez do giz, o 
professor usa uma caneta eletrônica. O computador faz parte da carteira e a tela de LCD é leve e 
pode ser dobrada. A internet é rápida e ligada por fibra ótica. Basta um clique e um mundo cheio 
de informação de abre diante dos olhos dos estudantes. 
"O MEC já disponibilizou mais de 200 horas de vídeo da TV escola. Nós temos conteúdos do 
computador da escola e todo conteúdo disponível da internet", disse Miguel João Neto, diretor de 
projeto. Além disso o MEC disponibilizou 50 mil títulos de livros que são de domínio público", 
disse. 
A tecnologia também abriu o olhar dos professores para o conhecimento. "Eu estou dando aula ao 
mesmo tempo que eles estão pesquisando na internet. Eles encontram imagens que eu não 
encontrei...Isso traz de volta para a gente o prazer de lecionar, que estava sendo um pouco 
perdido em função do desinteresse que essa geração tinha nas aulas convencionais", disse Izabel 
Sinastre, professora de história. 
Portal G1 (27 outubro) 
 
Pais de alunos começam a avaliar ensino noPais de alunos começam a avaliar ensino noPais de alunos começam a avaliar ensino noPais de alunos começam a avaliar ensino no Estado Estado Estado Estado    
A Secretaria de Estado da Educação começou a enviar questionários sobre qualidade de ensino e 
aprendizagem para todos os pais ou responsáveis por alunos que participarão do Saresp (Sistema 
de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo). É a primeira vez que um 
levantamento deste tipo é realizado no Estado.  
Receberão as perguntas todos os pais e mães dos cerca de 1,8 milhão de estudantes que 
passarão em novembro pelas provas (matemática, língua portuguesa e ciências da natureza).  
Saiba mais em http://www.saopaulo.sp.gov.br/sis/lenoticia.php?id=99964  
 
Secretaria inicia preparação de professores para reforma ortográficaSecretaria inicia preparação de professores para reforma ortográficaSecretaria inicia preparação de professores para reforma ortográficaSecretaria inicia preparação de professores para reforma ortográfica    
A reforma ortográfica brasileira, que tem prazo para ser efetivada até o início de 2013, começa a 
alterar o dia-a-dia dos professores em São Paulo. A Secretaria da Educação, que reúne cerca de 
250 mil professores, supervisores e diretores de escola, iniciou nesta segunda quinzena de 
outubro um pacote de treinamento que irá abranger toda a rede.  
Cerca de 17 mil professores e professores-coordenadores da rede estadual estão recebendo, por 
videoconferências, treinamento sobre as novas regras para a língua portuguesa. Estes 
educadores, de diferentes disciplinas, terão a função de difundir conhecimento em suas 
respectivas unidades.  
Saiba mais em http://www.saopaulo.sp.gov.br/sis/lenoticia.php?id=99983  
 
BAURU 
Alunas de RP da USC fazeAlunas de RP da USC fazeAlunas de RP da USC fazeAlunas de RP da USC fazem campanha para a bibliotecam campanha para a bibliotecam campanha para a bibliotecam campanha para a biblioteca    
As alunas do 4.º ano do curso de relações públicas da Universidade Sagrado Coração (USC), sob a 
orientação da professora Tânia Maria Graziadei, estão realizando durante este mês a campanha de 
relações Públicas: “Aguardem: o Seth vem aí”, um projeto voltado para a biblioteca da 
universidade, com o objetivo de conscientizar os usuários da importância de conservar o material 
do acervo. 
O título da campanha “Aguardem: o Seth vem aí”, foi inspirado em função do Seth ser um deus 
egípcio do caos e da desordem, com objetivo de diminuir o número de materiais que são 
deteriorados, mostrando às pessoas a forma adequada de manuseá-los, para que, assim, todos 
possam ter acesso a esse bem cultural, que são os livros. 
A campanha, elaborada na disciplina Agência Experimental em Relações Públicas, será realizada  
hoje na Biblioteca da USC, a partir das 19h. As idealizadoras do projeto, Adriana Govedise, Juliana 
Dias, Maíra Monteiro, Maria Rita Chaim e Thais Furlan, irão distribuir marcadores de páginas,  
apresentar um vídeo institucional sobre a biblioteca, expor alguns livros deteriorados, imagens 
dos mesmos e também conscientizar os usuários sobre a importância da conservação. 
Jornal da Cidade (23 outubro) 



 
RIO DE JANEIRO 
Biblioteca Nacional vai diBiblioteca Nacional vai diBiblioteca Nacional vai diBiblioteca Nacional vai distribuir 800 mil livros no ano que vemstribuir 800 mil livros no ano que vemstribuir 800 mil livros no ano que vemstribuir 800 mil livros no ano que vem    
A mais antiga biblioteca da Amética Latina está completando 198 anos, para comemorar, vai 
distribuir 800 mil títulos a 410 bibliotecas municipais e 600 pontos de leitura espalhados por todo 
o país. A Biblioteca Nacional está comprando obras de ficção, não-ficção e referência para fazer a 
distribuição durante o primeiro semestre do ano que vem. Cerca de 30% dos livros serão 
destinados ao público infantil e juvenil.  
Cada uma das bibliotecas públicas vai receber mil livros, enquanto os pontos de leitura ganharão 
600 obras. A medida faz parte do programa Mais Cultura do Ministério da Cultura, que se destina 
a ampliar os acervos bibliográficos e fazer doações de mobiliário e equipamentos eletrônicos às 
bibliotecas. 
No ano passado a BN já havia distribuído cerca de 600 mil livros para 300 cidades. A maior parte 
dos municípios que não possuem bibliotecas fica nas regiões Norte e Nordeste. A meta da 
instituição é zerar o número de municípios sem bibliotecas no país até 2009.  
JB Online (24 outubro) 
 
EVENTOS 
SÃO PAULO 
 
I Encontro do Sistema Municipal de Bibliotecas Públicas de São Paulo 
De 3 a 5 de novembro de 2008 
Local: Cine Olido – Galeria Olido - 230 vagas 
Inscrição Gratuita 
http://www.prefeitura.sp.gov.br:80/cidade/secretarias/cultura/bibliotecas/index.php?p=5397 
 
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 
 
I Encontro sobre Biblioteca Escolar: que lugar é esse? 
Data: 8 de novembro, das 8h às 17h 
Local: Anfiteatro Lucien Lison - Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto - 
FFCLRP. 
Programação: http://dfm.ffclrp.usp.br/biblioteca/programacao.htm   
Inscrições: http://dfm.ffclrp.usp.br/biblioteca/inscricao.php   
 
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 
 
Excelência no atendimento em unidades de informação 
Instrutora: Adriana M. Souza  
Data: 27 de novembro, 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/exauin.asp  
 
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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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 
 


