
 

 

 
 

BOB NEWS 
    
Bibliotecário, o Bibliotecário, o Bibliotecário, o Bibliotecário, o voto é obrigatório voto é obrigatório voto é obrigatório voto é obrigatório no dia no dia no dia no dia 18 de novembro18 de novembro18 de novembro18 de novembro no  no  no  no CRBCRBCRBCRB----8888    
A eleição de novos conselheiros para a gestão 2009-2011 será dia 18 de novembro, terça-feira, 
das 8h às 17h, na sede do CRB-8, na Rua Maracaju, 58, Vila Mariana (a poucos minutos da 
estação de metrô Ana Rosa, altura do 1066 da Rua Cubatão). 
O voto é obrigatório.  
Lembramos que os aposentados, isentos de anuidade, também tem que votar 
Valorize seu direito de votar e seja um bibliotecário pró-ativo. 
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. 
    
CRBCRBCRBCRB----8 seleciona auxiliar administrativo e mensageiro8 seleciona auxiliar administrativo e mensageiro8 seleciona auxiliar administrativo e mensageiro8 seleciona auxiliar administrativo e mensageiro    
As inscrições podem ser realizadas de 10 a 21 de novembro.  
Acesse o edital: http://www.crb8.org.br/portal_mis/index?item_id=532  
 
Concurso público para bibliotecáriosConcurso público para bibliotecáriosConcurso público para bibliotecáriosConcurso público para bibliotecários    
Esta é uma das principais reivindicações dos profissionais que participaram do I Fórum 
Internacional e do IV Seminário de Bibliotecas Escolares, realizados em outubro em São Paulo. 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 

ECAECAECAECA----USP homenageUSP homenageUSP homenageUSP homenageiiiiaaaa    pppprofa. rofa. rofa. rofa. ddddra. Neusra. Neusra. Neusra. Neusa Dias de Macedoa Dias de Macedoa Dias de Macedoa Dias de Macedo    
No último dia 3, o Laboratório de Informática da ECA-USP recebeu o nome da professora e 
doutora Neusa Dias de Macedo. O evento contou com a presença do diretor da ECA, Luis Milanese, 
alunos e amigos da homenageada. Feliz com a surpresa, a professora, ainda muito ativa, decidiu 
prescrever uma “receita saudável e cidadã”, citando os “ingredientes”: 

1. ADENTRAR-SE A UM NOVO TIPO DE TRABALHO. No meu caso, fui para a “Escola do 
Futuro”, que é um “Núcleo de Pesquisa em Novas Tecnologias de Comunicação Aplicadas à 
Educação”. Logo: novas experiências, utilizando o computador e a internet; trabalhar com 
vários tipos de especialistas e jovens “gatekeepers” e conhecer o trabalho de escolas de 
primeiro grau. E ainda escrever um artigo sobre “A Escola do Futuro da USP”: um 
laboratório interdisciplinar de pesquisa” (Ci. Info, 1995) - (1992 a 1995). 

2. CONTINUAR ORIENTANDO PÓS-GRADUANDOS. Três teses de doutorado à Sueli Ferreira, 
Regina Belluzzo e Fernando Modesto (1992 a 2002). 

3. APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO. FEBAB: direção da “Revista Brasileira de 
Biblioteconomia e Documentação” (1978-2002). CRB-8: publicação de dois livros: 
“Biblioteca Pública e Biblioteca Escolar: debate entre bibliotecária e professora....”, em 
parceria com Idméa Semeghini-Siqueira, da Faculdade de Educação/USP, 2000. “Biblioteca 
Escolar Brasileira em Debate: da memória profissional a um fórum virtual”, com o apoio de 
duas colegas: Inês Imperatriz e Helena Gomes de Oliveira. Rica publicação da Editora 
Senac, distribuída aos participantes do Fórum Internacional de Bibliotecas Escolares.    

4. TRADUÇÕES. Da UNESCO/IFLA: “Manifesto para Biblioteca Escolar” (2002) e “Diretrizes 
para a Biblioteca Escolar”, em parceria com Helena Gomes de Oliveira – 2005. 

São Paulo, 06 de novembro de 2008 – Edição 47 



5. ASSUNTOS NOVOS / CURSOS RÁPIDOS. Em parceria com Maria Cristina Soares Gomes 
(comunicadora visual), em 2007, ainda com apoio da FEBAB e CRB-8. Vários cursos de 
fins-de-semana ao grande público, sobre “Sinalização de ambientes, com enfoque em 
bibliotecas” – livro pronto para publicação. 
Como último artigo para o livro “A leitura como prática pedagógica na formação do 
profissional da Informação”, colaborei com o artigo “Leitura e sintonia entre bibliotecário e 
professor – eis a questão”. Publicação da “Fundação Biblioteca Nacional, organizado por 
Jussara Pereira Santo (2007). 
Está quase pronto um livro bem diferente: “Memórias dos bichanos da Profa. Neusa, e a 
incrível narração telemática do Gato branco”, desde 2002 (está na pauta, mas para 
finalização). 

 
Comemoração com exposiçãoComemoração com exposiçãoComemoração com exposiçãoComemoração com exposição    
A biblioteca do Santander Cultural – Unidade São Paulo (Rua João Brícola, 24, Edifício Altino 
Arantes. Centro – São Paulo/SP) completa 60 anos neste mês. Para comemorar o aniversário, o 
saguão do Edifício abrigará de 10 a 28 de novembro a exposição Monteiro Lobato em Mangá – 
Sítio do Picapau Amarelo, aberta de segunda a sexta-feira, das 10h às 17h. São 16 ilustrações 
feitas pelo artista paulistano Fábio Shin, que retratam os famosos personagens de Monteiro 
Lobato nos traços característicos dos desenhos japoneses – o mangá. A mostra ainda faz uma 
referência aos 100 anos da imigração japonesa no País, já que mistura os típicos personagens da 
infância dos brasileiros ao movimento pop trazido pela difusão de elementos da cultura oriental. A 
mostra tem entrada franca. 
Publishnews (5 novembro) 
 
Custo da repetênciaCusto da repetênciaCusto da repetênciaCusto da repetência    
Dez bilhões e seiscentos milhões de reais. Essa é a conta que o país paga pela má qualidade do 
ensino. Levantamento do Correio com base em dados do Ministério da Educação (MEC) mostra 
que esse é o valor que sai dos cofres públicos, a cada ano, para dar conta dos alunos que repetem 
de série. O cálculo foi feito a partir das estatísticas mais recentes do Instituto Nacional de Estudos 
e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), produzidas em 2005. Naquele ano, os 
investimentos por aluno na educação básica ficaram em torno de R$ 1,5 mil. Como mais de 7 
milhões de estudantes foram reprovados, o país precisou repetir o gasto feito com eles (R$ 10,6 
bilhões) no ano seguinte.  
Correio Braziliense (3 novembro) 
http://oglobo.globo.com/pais/noblat/post.asp?cod_post=137549  
 
Direitos e discussõesDireitos e discussõesDireitos e discussõesDireitos e discussões    
Na mesma semana em que editores e escritores americanos chegaram a um acordo judicial com o 
Google — que se comprometeu a pagar US$ 125 milhões pela inclusão do texto de livros 
protegidos por direitos autorais em seu sistema de busca —, o meio literário brasileiro deu os 
primeiros sinais de reação à proposta de reformulação da Lei de Direitos Autorais conduzida pelo 
Ministério da Cultura, aponta a coluna No Prelo. Em São Paulo, um grupo de escritores, 
professores e editores divulgou um abaixo-assinado (intitulado “Carta de São Paulo pelo acesso a 
bens culturais”) defendendo, entre outras coisas, a autorização da cópia integral de obras 
culturais, desde que para uso privado sem fins de lucro. A proposta encontra resistência no 
mercado literário. A discussão continua semana que vem com debates na OAB-RJ. 
O Globo (1 novembro) 
 
O circular da leituraO circular da leituraO circular da leituraO circular da leitura    
Demilson tem seis anos e está na pré-escola. É a primeira vez que vê tantos livros. Nem sabe por 
onde começar. Passa pela prateleira de economia doméstica, história do Brasil, poesia, literatura. 
Até que encontra, sozinho, as obras infantis. "Vou olhar um por um", diz ele à mãe, Maria Eunice 
Silva, 30. O sonho de Demilson era conhecer uma biblioteca. Mas não imaginava que teria uma 
assim, pertinho de casa. Em um praça no extremo norte da cidade de São Paulo, no Jardim 
Sobradinho, chegou, na última quarta-feira, o ônibus-biblioteca. A "linha circular" da leitura 
percorre bairros da zona sul, leste e norte da cidade (conheça mais detalhes no site). É uma 
versão ampliada de um projeto que começou com um ônibus. Hoje, são 28 roteiros. Para levar os 
livros para casa basta apresentar comprovante de residência e carteira de identidade.  



Folha de São Paulo (2 novembro) 
 
Livraria lança blogLivraria lança blogLivraria lança blogLivraria lança blog    
A Livraria Cultura lançou um blog (www.blogdacultura.com.br) com o objetivo de propor 
discussões culturais através de textos postados por seus colaboradores. No espaço, os internautas 
poderão conferir novidades e reflexões sobre literatura, cinema, música, arte, moda, gastronomia, 
entre outros assuntos.  
Publishnews (3 novembro) 
 
Projeto que beneficia institutos Projeto que beneficia institutos Projeto que beneficia institutos Projeto que beneficia institutos é aprovado pela CCJé aprovado pela CCJé aprovado pela CCJé aprovado pela CCJ    
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou no último dia 22/10, parecer favorável ao Projeto 
de Lei 313/2008, do deputado João Mellão Neto (DEM). O projeto autoriza o Poder Executivo a 
conceder contribuição de capital às instituições culturais que se destinam à preservação da 
memória histórica e geográfica estadual, geralmente designadas Instituto Histórico e Geográfico, 
conforme autorização prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias e nos limites das dotações 
constantes da Lei Orçamentária anual.  
O objetivo do projeto é amparar e estimular o trabalho dessas entidades civis sem fins lucrativos 
que guardam tradições, arquivam documentos históricos, conservam bibliotecas especializadas, 
cartas geográficas, coleções etnográficas e antropológicas, entre outros documentos. 
Diário Oficial (4 novembro) 
 
Das ciências ao fantásticoDas ciências ao fantásticoDas ciências ao fantásticoDas ciências ao fantástico    
Neste mês, mais duas bibliotecas públicas municipais ganham núcleos temáticos. No dia 8 de 
novembro, às 16h, a Mário Schenberg, na Lapa, inaugura seu acervo voltado para a divulgação da 
cultura científico-tecnológica. Na ocasião, será aberta a exposição Ciência e cotidiano e, às 17h, o 
professor Augusto Damineli ministra a palestra Vida no universo: um projeto do século 21. E a 
partir de 22 de novembro, às 17h, a Biblioteca Viriato Corrêa, na Vila Mariana, apresenta a nova 
ambientação com referências a literatura fantástica. Além disso, ela traz às 18h para o palco da 
Sala Luiz Sergio Person o espetáculo O conto da ilha desconhecida, da Cia. Pé na Porta. 
 
A ficção naciA ficção naciA ficção naciA ficção nacional que cruza fronteirasonal que cruza fronteirasonal que cruza fronteirasonal que cruza fronteiras    
Enquanto os Estados Unidos assumem o primeiro posto entre os países que mais estudam a 
literatura brasileira, a Alemanha reserva meros 7% de seu imenso mercado editorial para a 
tradução de livros de escritores do Brasil. As constatações, entre outras também surpreendentes, 
fazem parte das primeiras conclusões obtidas pelo projeto Conexões, mapeamento internacional 
da literatura brasileira promovido pelo Itaú Cultural. Nos últimos meses, pesquisadores, 
tradutores e estudiosos de diversos países foram consultados sobre a percepção e o conhecimento 
da escrita literária nacional. "Já recebemos 72 questionários e, até dezembro, aguardamos mais 
20", comenta Claudiney José Ferreira, gerente do Núcleo de Diálogos do Itaú Cultural. Trata-se de 
um trabalho inédito, que busca clarear a real importância que a literatura brasileira ocupa no 
exterior. As primeiras informações serão divulgadas em um simpósio na Universidade de 
Salamanca, na Espanha, que acontece no dia 21 deste mês.  
O Estado de São Paulo (3 novembro) 
 
BN anuncia compra de 800 mil livrosBN anuncia compra de 800 mil livrosBN anuncia compra de 800 mil livrosBN anuncia compra de 800 mil livros    
Na semana em que completa 198 anos, a Biblioteca Nacional anunciou a compra de 800 mil 
títulos que serão distribuídos para 410 bibliotecas municipais e 600 pontos de leitura em todo o 
País no primeiro semestre de 2009. O edital de licitação será divulgado em novembro. Cada 
biblioteca receberá mil livros e os pontos de leitura, 600, sendo 30% direcionados ao público 
infantil e juvenil, faixa etária predominante dos municípios inscritos no projeto “Território da 
Cidadania”.  
Boletim PNLL (3 novembro) 
 
Livros de literatura infantil e educação são novos lançamentosLivros de literatura infantil e educação são novos lançamentosLivros de literatura infantil e educação são novos lançamentosLivros de literatura infantil e educação são novos lançamentos    
Para alegrar os pequenos leitores, no mês de outubro, um novo livro despontou no mercado 
niteroiense. Trata-se do infantil O leão e sua floresta (MLR Editora), de Ana Caldeira. “O livro faz a 
criança interagir com reflexão sobre o outro e sua atuação na sociedade, numa proposta de paz, 



diálogo e compreensão, a partir do personagem Leão, que quer ser o dono da floresta”, adianta a 
autora. Ana, que é mestre em Literatura Brasileira e atua na formação de professoras de 
Literatura na Unipli, além de advogada, afirma que apesar do movimento da Internet e da 
televisão, as crianças e os jovens estão atentos à leitura. Segundo a autora, no entanto, é preciso 
criar mais motivações e estimular os conhecidos contadores de história. Pela sua formação de 
professora, Ana Caldeira ressalta que nas bibliotecas não basta ter livros nas estantes, é preciso 
fomentar projetos de leitura para que a criança se sinta participante no mundo das letras e da 
imaginação. Assim, os pequenos passam a criar um hábito e encontrar prazer na companhia dos 
livros.  
Jornal do Brasil (4 novembro) 
 
Raridades em exposiçãoRaridades em exposiçãoRaridades em exposiçãoRaridades em exposição    
Em comemoração à Semana do Livro, Biblioteca da Faculdade de Direito mostra ao público obras 
do século 17 recentemente restauradas, entre elas uma edição de 1520 da Divina Comédia 
http://www.usp.br/jorusp/arquivo/2008/jusp849/pag20.htm  
Serviço de Atendimento ao Usuário - Serviço Biblioteca e Documentação - Faculdade de 
Direito/USP 
Largo de S. Francisco 95, Centro - São Paulo, SP, CEP 01005-010 
Tel. 11-3111.4053, Fax.11-3107.2902 
 
OUTROS ESTADOS 
DF 
Bibliotecários promovem audiência no DFBibliotecários promovem audiência no DFBibliotecários promovem audiência no DFBibliotecários promovem audiência no DF    
Bibliotecários e estudantes de Biblioteconomia de Brasília tiveram uma boa experiência de 
participação cidadã na quinta-feira (23/10): foram a uma audiência pública na Câmara Legislativa 
do Distrito Federal para debater a situação das bibliotecas locais. Levantaram questões que vão 
desde a inexistência de instalações físicas adequadas até a situação dos profissionais da área e a 
ausência de orçamentos, pessoal qualificado e políticas de formação e desenvolvimento de 
acervos. A iniciativa foi de um deputado distrital (Milton Barbosa) e acabou tendo o apoio do 
Conselho Regional de Biblioteconomia, da Associação dos Bibliotecários do DF. Este é um caminho 
mais do que válido para fortalecer a mobilização e provocar avanços nas políticas do livro e leitura 
nos estados. Parlamentares dispostos a apoiar a causa nos estados podem ter um papel 
importante nessa história. 
http://www.brasilquele.com.br/texto_ler.php?id=4105&secao=32  
 
RJ 
Tudo para continuarTudo para continuarTudo para continuarTudo para continuar a ser uma cidade que ama livros a ser uma cidade que ama livros a ser uma cidade que ama livros a ser uma cidade que ama livros    
No mês em que foi celebrado o Dia do Livro (29 de outubro), Niterói teve muitos motivos para 
comemorar. A cidade, que é berço de importantes escritores como Leopoldo Fróes, pode se 
orgulhar de contar com novos escritores que prometem confirmar a boa fama do município. Se 
depender de estímulo, os niteroienses podem ficar otimistas. Segundo o livreiro Carlos Mônaco, 
que comanda o Calçadão da Cultura e é presidente o Grupo Mônaco de Cultura, Niterói tem um 
movimento literário "muito poderoso que é composto de diversos acadêmicos". “Temos as 
academias Fluminense e Niteroiense de Letras, o Instituto Histórico e Geográfico de Niterói e o 
Cenáculo Fluminense de História e Letras. Estas entidades de cunho acadêmico têm prestado 
grandes serviços ao município de Niterói”, garante. Ainda de acordo com Mônaco, alguns 
incentivos por parte da prefeitura também têm sido de fundamental importância. Entre eles, o 
livreiro cita o Salão de Leitura que teve, este ano, sua segunda edição. “Foi um evento muito 
marcante. É um trabalho que deve ter continuidade, porque incentiva a leitura e o livro”, 
entusiasma-se. 
Jornal do Brasil (3 novembro) 
 
RS 
PUC/RS investe no monitoramento do acervoPUC/RS investe no monitoramento do acervoPUC/RS investe no monitoramento do acervoPUC/RS investe no monitoramento do acervo    
A Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC/RS) inaugura nesta sexta-feira, 7 de 
novembro, a nova Biblioteca Central Irmão José Otão. O espaço terá diversas tecnologias para 
monitoramento do acervo implantadas. Entre elas, os usuários poderão conferir o sistema de 
Identificação por Rádio Freqüência (RFiD), onde uma etiqueta que armazena diversas informações 



é colocada dentro do livro. Também poderão usufruir do Sistema de Auto-Atendimento, onde os 
próprios freqüentadores podem fazer auto-empréstimos e auto-devoluções. Para completar, ainda 
possui o Sistema de Detecção 3500, composto por um portão eletromagnético que oferece 
segurança, confiança e precisão na proteção de todos os itens da biblioteca. A inovação foi 
implantada pela 3M, companhia de tecnologia diversificada que oferecendo soluções práticas e 
confiáveis aos mais diversos mercados.  
Publishnews (5 novembro) 
    
Banco de Livros será lançado na Feira do Livro de PoáBanco de Livros será lançado na Feira do Livro de PoáBanco de Livros será lançado na Feira do Livro de PoáBanco de Livros será lançado na Feira do Livro de Poá    
Com a missão de levar informação, lazer e conhecimento para todos os gaúchos, a Fundação 
Gaúcha dos Bancos Sociais e a Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs) 
lançaram dia cinco o Banco de Livros. A iniciativa será apresentada durante a 54º Feira do Livro 
de Porto Alegre, que acontece até o dia 16 de novembro. A idéia é que um livro já lido, relido e 
esquecido em alguma prateleira possa chegar às mãos de novos leitores pela corrente de 
parceiros que formam o Banco. Ao todo, são 12 pontos de coletas de exemplares espalhados pela 
Feira, que serão utilizados para a montagem de bibliotecas comunitárias. 
Publishnews (5 novembro) 
 
MG 
Instituto inaugura nova Biblioteca ComunitáriaInstituto inaugura nova Biblioteca ComunitáriaInstituto inaugura nova Biblioteca ComunitáriaInstituto inaugura nova Biblioteca Comunitária    
O Instituto Ecofuturo inaugura nesta sexta-feira, dia 7 de setembro, mais uma Biblioteca 
Comunitária Ler é Preciso. Desta vez, quem recebe a iniciativa é o município de Congonhas, em 
Minas Gerais. A cidade ganhará a 76º biblioteca do projeto no País, que já conta com unidades na 
Bahia, no Espírito Santo, no Maranhão, em Minas, em Pernambuco, no Rio de Janeiro e em São 
Paulo, atendendo cerca de 52 mil usuários por mês. A iniciativa, que faz parte do Programa Ler é 
Preciso, é desenvolvida pelo instituto desde 1999, e conta com a execução da Fundação Nacional 
do Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ), patrocínio da Fundação CSN e apoio da Prefeitura Municipal. O 
novo espaço dedicado à literatura ficará localizado na Romaria (Alameda Cidade Matozinhos de 
Portugal s/n°) e prestará uma homenagem ao mestre Aleijadinho (1738-1814), responsável pela 
construção da famosa Igreja de São Francisco de Assis. 
Publishnews (5 novembro) 
 
EVENTOS 
SÃO PAULO 
 
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  
 
Mediadoras da informação, repositórios, museus de livros: as bibliotecas de arte na era 
digital 
Palestra com Joachim Brand - Diretor da Biblioteca de Arte (Kunstbibliothek) dos Museus Estatais 
de Berlim (Staatliche Museen zu Berlin), instituição pertencente à Fundação do Patrimônio 
Cultural Prussiano (Stiftung Preußischer Kulturbesitz - SPK). 
Evento realizado pelo Itaú Cultural em parceria com o Goethe-Institut São Paulo em 
comemoração aos 10 anos de atividade da Redarte-SP: Rede de Bibliotecas e Serviços de 
Informação em Arte da Cidade de São Paulo.   
Data: 27 de novembro, às 19h30 
Local: Itaú Cultural 
Endereço: Av. Paulista 149 – Sala Vermelha 
Tel.: 11 2168-1779 
Inscrições gratuitas e antecipadas: observatorio@itaucultural.org.br  
Haverá tradução simultânea 
http://www.itaucultural.org.br 
 
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 
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 ou http://www.febab.org.br 
 
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 
 


