
 

 

 
 

BOB NEWS 
    

Bibliotecário, você tem um encontro marcado dia 18 de novembro no CRBBibliotecário, você tem um encontro marcado dia 18 de novembro no CRBBibliotecário, você tem um encontro marcado dia 18 de novembro no CRBBibliotecário, você tem um encontro marcado dia 18 de novembro no CRB----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. 
 
Assinem e divulguem a petição online para valorização das bibliotecas escolaresAssinem e divulguem a petição online para valorização das bibliotecas escolaresAssinem e divulguem a petição online para valorização das bibliotecas escolaresAssinem e divulguem a petição online para valorização das bibliotecas escolares    
Considerando a carência de políticas públicas para a área de bibliotecas escolares, que garantam a 
qualidade dos serviços oferecidos em todas as escolas da rede estadual de ensino, e também a 
pertinência dos acervos disponibilizados, como condição básica ao processo de inclusão sócio-
cultural da população estudantil, o Conselho Regional de Biblioteconomia está encabeçando 
abaixo-assinado para ser enviado ao governador José Serra solicitando a implantação de um 
Sistema de Informação para o Ensino Público do Estado de São Paulo, a criação de cargos de 
Bibliotecário e abertura de concurso público para preenchimento destes cargos. 
Para fortalecer esta luta em prol da sociedade, assinem o abaixo-assinado eletrônico, seguindo a 
orientação abaixo, e divulguem para seus familiares, amigos e todas as pessoas simpatizantes 
desta causa.  
Prazo final para adesões: 20 de novembro. 
 
O preenchimento é muito simples: 
1) Clique no endereço: http://www.gopetition.com/online/23057.html  
2) Leia a mensagem. Clique em "sign the petition" (= assine a petição).  
Assim que aberto, complete os dois dados obrigatórios: nome (first name) sobrenome (last 
name).  
Os demais dados são opcionais (e-mail, endereço, cidade, etc.) 
Você pode fazer um breve comentário ("short comments") para fortalecer a discussão.  
3) Digite o código de segurança que aparece na página aberta (letras e números coloridos).  
4) Clique em "sign" (= assinar).  
Pronto, seu nome estará inscrito no abaixo-assinado.  
5) Para enviar para outras pessoas, clique em "tell a friend" e mande o e-mail que se abrirá, 
solicitando que assine e divulgue para outros. 
 
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 até 21 de novembro.  
Acesse o edital: http://www.crb8.org.br/portal_mis/index?item_id=532   
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Rede estadual: livro trancado 'a sete chaves' Rede estadual: livro trancado 'a sete chaves' Rede estadual: livro trancado 'a sete chaves' Rede estadual: livro trancado 'a sete chaves'     
Secretaria lança pacote para resolver problemas em salas de leitura de 1,3 mil escolas na Grande 
SP 
Apesar de estudar em uma rede que tem como carro-chefe o programa pedagógico “Ler e 
Escrever”, os alunos de 1,3 mil escolas estaduais da Grande São Paulo nem sempre têm um local 
apropriado para ler. Nestas escolas, as salas de leitura ficam trancadas ou funcionam apenas em 
alguns períodos. É o que mostra um mapeamento das salas de leitura feito pela Secretaria 
Estadual de Educação em 2.180 colégios da Grande São Paulo.  
Contratação de profissionais para salas divide opinião 
Para especialistas, é positiva a iniciativa da secretaria em manter as salas de leitura abertas. No 
entanto, a contratação de professores ainda é um ponto polêmico. 
Segundo Sonia Madi, coordenadora da Olimpíada Brasileira de Língua Portuguesa, é fundamental 
os alunos terem livre acesso aos livros. “Não importa se sejam bibliotecários ou professores. O 
importante é selecionar pessoas capacitadas para motivar o prazer em ler nos alunos.” 
A presidente do Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo (Apeoesp), 
Maria Izabel Noronha, vai ficar de olho na forma de contratação de professores temporários. “É 
bom os readaptados na biblioteca em vez de ocuparem funções burocráticas, só temos de ver 
como vai funcionar na prática.” 
Para o presidente da Associação de Leitura do Brasil (ALB), Ezequiel Theodoro da Silva, a 
contratação de professores readaptados deveria ser vista como medida provisória. “Ter alguém 
para manter o espaço aberto é melhor do que não ter, mas as escolas precisam de alguém da 
biblioteconomia.” 
A mesma opinião tem a presidente do Conselho Regional de Biblioteconomia da 8ª região, Regina 
Celi.  
Jornal da Tarde (6 novembro) 
Leia matéria na íntegra em http://www.crb8.org.br/portal_mis/index?item_id=535  
 
Evento promete 37 horas de culturaEvento promete 37 horas de culturaEvento promete 37 horas de culturaEvento promete 37 horas de cultura    
A unidade do Conjunto Nacional da Livraria Cultura 
(http://www.livrariacultura.com.br/scripts/cultura/index.asp), em São Paulo, vai receber, a partir 
deste final de ano, um projeto que promete marcar o cenário cultural paulista. Através do Vira 
Cultura estão programadas mais de 37 horas de atividades, que vão de Pocket shows a 
apresentações circenses e de dança, passando por saraus literários, atividades infantis, sessões 
de cinema e stand-up comedy.  
Publishnews (12 novembro) 
 
Wikipédia amplia rede de colaWikipédia amplia rede de colaWikipédia amplia rede de colaWikipédia amplia rede de colaboraçãoboraçãoboraçãoboração    
Depois de se tornar um dos sites mais visitados e populares do mundo, a Wikipédia – enciclopédia 
virtual colaborativa – pensa em uma forma de manter a sua sustentabilidade econômica. Para 
isso, abre escritórios pelo mundo – no Brasil, nesta semana – e lança outros sites, incluindo um 
especializado em busca, para, em dois anos, competir com o Google. Outra estratégia financeira, 
lançada recentemente na Alemanha, foi a criação de um DVD da Wikipédia – foram mais de 30 mil 
cópias e, segundo Wales, atingiu aqueles que não têm acesso à internet. Ele lembra que a 
companhia Wikia é uma empresa separada do site Wikipédia, mas que tenta reproduzir este 
modelo em outros setores, como por exemplo, jogos e humor. 
Gazeta Mercantil (12 novembro) 
 
Edusp promove FesEdusp promove FesEdusp promove FesEdusp promove Festa do Livro ta do Livro ta do Livro ta do Livro     
Até hoje, 14 de novembro, a Editora da Universidade de São Paulo (Edusp) promove, com o apoio 
da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, a Festa do Livro. O evento é uma 
oportunidade para que a comunidade acadêmica adquira livros com 50% de desconto. Nesta 10º 
edição, a Festa contará com a participação de quase 130 editoras de todo o País, com catálogos 
diversificados que incluem livros acadêmicos, de ficção, infantis e de arte. Confira a relação 
completa das editoras participantes e se programe para o evento que ocorre no Pátio da Geografia 
e História (Av. Prof. Lineu Prestes, 338. Cidade Universitária. São Paulo/SP).  
Publishnews (12 novembro) 
 
 



Palestras do Palestras do Palestras do Palestras do 1º Encontro do Sistema Municipal de Bibliotecas Públicas de São Paulo: desafios e 1º Encontro do Sistema Municipal de Bibliotecas Públicas de São Paulo: desafios e 1º Encontro do Sistema Municipal de Bibliotecas Públicas de São Paulo: desafios e 1º Encontro do Sistema Municipal de Bibliotecas Públicas de São Paulo: desafios e 

propostas de atuaçãopropostas de atuaçãopropostas de atuaçãopropostas de atuação    
As palestras do primeiro Encontro do Sistema Municipal de Bibliotecas Públicas de São Paulo, 
ocorrido de 3 a 5 de novembro, estão sendo preparadas em .pdf e estarão a disposição a partir de 
2ª feira, dia 17 de novembro de 2008 
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/bibliotecas/  
 
Prêmio anuncia vencedores Prêmio anuncia vencedores Prêmio anuncia vencedores Prêmio anuncia vencedores     
Foram anunciados na noite desta quarta-feira, dia 12, durante cerimônia no Museu de Arte de São 
Paulo, os vencedores do Prêmio Vivaleitura 2008. A iniciativa da Fundação Santillana selecionou 
15 finalistas e escolheu os melhores projetos em três categorias. Em “Bibliotecas públicas, 
privadas ou comunitárias”, o Ônibus Biblioteca (São Paulo/SP) foi o grande vencedor. A proposta 
da Secretaria de Cultura da capital paulista busca promover a democratização cultural por meio 
do acesso gratuito a um acervo composto por livros, jornais, revistas e quadrinhos. Na categoria 
“Escolas públicas e privadas” o case vencedor foi o Projeto de Leitura Bibliotecas Escolares: 
Palavras Andantes (Londrina/PR), que consiste na formação de leitores em 80 escolas da rede 
municipal de ensino do município paranaense.  
Publishnews (13 novembro) 
  
Prorrogado prazo para Pontos de LeituraProrrogado prazo para Pontos de LeituraProrrogado prazo para Pontos de LeituraProrrogado prazo para Pontos de Leitura    
Segundo Galeno Amorim, o Ministério da Cultura prorrogou até 24 de novembro o prazo para a 
inscrição de projetos para o Ponto de Leitura, ação dentro do programa Mais Cultura que vai 
distribuir kits para a instalação e/ou ampliação de 600 bibliotecas comunitárias em instituições 
que já tenham, há pelo menos um ano, algum trabalho de fomento à leitura. A cartilha com as 
informações pode ser baixada no site do MinC, que também tem um bom material impresso com 
as orientações. http://www.cultura.gov.br/site/    
Blog do Galeno (13 novembro) 
 
Cordel na rede Cordel na rede Cordel na rede Cordel na rede     
A Fundação Casa de Rui Barbosa lançou um site inteiramente dedicado ao cordel. O acervo da 
Biblioteca São Clemente, com mais de 9.000 folhetos, está disponível na base de dados do portal 
da Fundação por meio de suas referências catalográficas, que podem ser consultadas por índices 
como o de autor, título, assunto, local de publicação, editora/tipografia, data e gênero literatura 
de cordel. Do total, quase 2 500 folhetos dos autores relacionados em poetas e cantadores 
poderão ser acessados em versão digital, com suas versões originais e variantes. Poderão ser 
consultadas também as biografias de poetas e a bibliografia sobre cordel disponível no acervo da 
instituição, com 400 referências, dentre artigos, livros, recortes, teses e dissertações. 
http://www.casaruibarbosa.gov.br/cordel/  
Publishnews (13 novembro) 
 
Expectativa é ultrapassar a marca de 60 mil visitantesExpectativa é ultrapassar a marca de 60 mil visitantesExpectativa é ultrapassar a marca de 60 mil visitantesExpectativa é ultrapassar a marca de 60 mil visitantes    
Contagem regressiva para a 7ª edição da Feira Nacional do Livro da Baixada Santista (Fenalba), 
que acontece de 12 a 16, no Mendes Convention Center, em Santos. A pluralidade é a marca da 
Fenalba, com atrações para todos os públicos. 
Doação de livros: o Projeto Literata, realizado pela PromoFair, organizadora do evento, promove a 
arrecadação de livros paradidáticos para a montagem de uma biblioteca para o Centro 
Comunitário na Ilha Diana, em Santos. Para os visitantes, o livro entregue pode ser trocado por 
um ingresso na entrada da feira. 
Informações: www.fenalba.com.br    
 
Site reúne sugSite reúne sugSite reúne sugSite reúne sugestões para encontrar livros online estões para encontrar livros online estões para encontrar livros online estões para encontrar livros online     
O site EduChoices http://educhoices.org/articles/Online_Libraries_-
_25_Places_to_Read_Free_Books_Online.html reúne 25 sugestões de bibliotecas online, onde o 
usuário encontra livros que podem ser consultados gratuitamente. Na classificação de seus 
idealizadores, o melhor acervo pode ser encontrado na The Online Books Page 
http://onlinebooks.library.upenn.edu/lists.html. Além dela, destaque também para o Projeto  



Gutenberg http://www.gutenberg.org/wiki/Main_Page , a Read Print http://dual-pem-
2.dualtec.com.br:80/link.php?M=3283262&N=1372&L=7266&F=H, voltada para estudantes e 
professores, a Chest of Books http://chestofbooks.com/, especializada em livros de não-ficção e a 
Lookybook http://www.lookybook.com/, especializada em livros infantis.  
Boletim PNLL (10 novembro)  
 
De feira do livro a museu, a efervescência de São MiguelDe feira do livro a museu, a efervescência de São MiguelDe feira do livro a museu, a efervescência de São MiguelDe feira do livro a museu, a efervescência de São Miguel    
Um dos bairros mais antigos de São Paulo, São Miguel Paulista, na zona leste, vive uma boa fase 
de efervescência cultural. A histórica capela que fica no centro do bairro, construída em 1622, 
ganhará um anexo chamado de "casa de vidro" e, a partir do ano que vem, deve se tornar um 
museu. Ponto de parada de bandeirantes, o Sítio Mirim será transformado em centro cultural. E a 
Feira do Livro de São Miguel Paulista, em sua terceira edição, atraiu 5 mil pessoas entre quinta e 
sábado. Por falar em livro, acabam de ser lançados dois títulos com olhares sobre o bairro. Em 
Um nordeste em São Paulo – Trabalhadores migrantes em São Miguel Paulista, o historiador Paulo 
Fontes, professor e pesquisador da Fundação Getúlio Vargas, busca reconstruir o cotidiano dos 
migrantes nordestinos que vieram para o bairro em meados do século 20. Já o almanaque Um 
olhar sobre São Miguel Paulista - Manifestações culturais, ontem e hoje é fruto de um trabalho da 
Fundação Tide Setúbal. "Foi feito pela própria comunidade", conta Mauro Bonfim, nascido no 
bairro e coordenador do projeto. O almanaque será distribuído gratuitamente a bibliotecas e 
escolas. 
O Estado de São Paulo (10 novembro) 
 
Das Ciências ao FantásticoDas Ciências ao FantásticoDas Ciências ao FantásticoDas Ciências ao Fantástico    
A Biblioteca Viriato Corrêa, na Vila Mariana, inaugura a partir de 22 de novembro, às 17h, a sua 
nova ambientação temática de 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. 
 
Inaugurada Biblioteca Temática Mário Schenberg na LapaInaugurada Biblioteca Temática Mário Schenberg na LapaInaugurada Biblioteca Temática Mário Schenberg na LapaInaugurada Biblioteca Temática Mário Schenberg na Lapa    
Foi inaugurada a Biblioteca Temática Mário Schenberg, na Lapa, que passa a contar com acervo 
voltado à divulgação da cultura científico-tecnológica. O objetivo desse espaço é fazer com que os 
jovens tenham contato com a Ciência e se interessem por ela. Mário Schenberg é engenheiro e 
ex-deputado.  
O público tem agora à disposição um portal www.bibliotecadeciencias.sp.gov.br que, além de 
contemplar os 60 mil títulos disponíveis no local, reúne programação e notícias sobre variadas 
áreas da Ciência. Além disso, a proximidade com a Estação Ciência – USP (centro de ciências 
interativo), um dos fatores na escolha do tema, é mais um incentivo aos visitantes. 
 
Dinheiro ou coragem: o que falta na educação?Dinheiro ou coragem: o que falta na educação?Dinheiro ou coragem: o que falta na educação?Dinheiro ou coragem: o que falta na educação?    
Uma pesquisa publicada no IPEA investigou o acesso das escolas públicas a serviços como água, 
luz, esgotamento sanitário; a existência de bibliotecas; de infra-estrutura de comunicação e 
informação; além de considerar o grau de formação dos professores. O resultado da pesquisa é, 
no mínimo, surpreendente: houve uma grande melhoria nas condições estruturais e no grau de 
formação dos professores, entre 1997 e 2003, mas isto não foi suficiente para mudar a realidade 
escolar brasileira: em termos de aprendizagem, ou tudo permaneceu o mesmo, ou chegou a 
piorar.  
*Viviane Mosé é filósofa e consultora da Secretaria de Educação do Espírito Santo 
**Natália Sátyro e Sergei Soares - A infra-estrutura das escolas brasileiras de ensino 
fundamental: um estudo com base nos censos escolares de 1997 a 2005. 
Íntegra do artigo anexo. 
O Globo Online (11 novembro) 
 
OUTROS ESTADOS 
MG 
Internet sem fio vai facilitar a vida de usuários de notebook na biblioteca Internet sem fio vai facilitar a vida de usuários de notebook na biblioteca Internet sem fio vai facilitar a vida de usuários de notebook na biblioteca Internet sem fio vai facilitar a vida de usuários de notebook na biblioteca     
Depois da inauguração em abril deste ano e de ter sido totalmente informatizada, a Biblioteca 
Pública Municipal recebe agora tecnologia de ponta e disponibiliza aos seus usuários o sistema  
 



wireless - Internet sem fio. Trata-se de modelo tecnológico que permite a conexão de diferentes 
pontos sem o uso de cabos, sejam eles telefônicos ou ópticos. 
Dentro do contexto que exprime a filosofia da atual gestão, a Biblioteca Pública adquiriu um 
layout de última geração. Mobiliário novo com design moderno, acervo de livros ampliado e 
enriquecido. Segundo Maria do Carmo Freitas, diretora de Departamento de Bibliotecas da 
Secretaria Municipal de Educação, o acervo já conta com 45 mil exemplares entre dicionários, 
enciclopédias, acervo geral, acervo infanto-juvenil, literatura uberabense, referência geral, 
referência infanto-juvenil, entre outros estilos. E para facilitar o acesso a este acervo, foi criado 
um catálogo eletrônico (http://phl81.uberaba.mg.gov.br), em que os usuários podem efetuar 
consultas através do nome do autor, livro ou palavras-chave. 
Jornal de Uberaba (10 novembro) 
 
EVENTOS 
 
PROMOVIDO PELO CRB8 
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 
 
SÃO PAULO 
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  
 
Palestra comemorativa aos 10 anos de atividade da Rede de Bibliotecas e Serviços de 
Informação em Arte da Cidade de São Paulo (Redarte-SP). 
Mediadoras da informação, repositórios, museus de livros: as bibliotecas de arte na era digital, 
por 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) 
Data: 27 de novembro de 2008, das 19h30 às 21h30 
Local: Itaú Cultural – Sala Vermelha – Av. Paulista 149 – São Paulo (Estação Brigadeiro do metrô) 
Evento gratuito: não é necessário se inscrever antecipadamente – 80 vagas 
Idioma: Alemão com tradução simultânea 
Informações: http://www.goethe.de/ins/br/sap/pt3861599v.htm 
Realização: Instituto Itaú Cultural, Rede de Bibliotecas e Serviços de Informação em Arte em São 
Paulo. 
Apoio: Goethe-Institut São Paulo 
 
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   
 
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  
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 
  
  

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________ 
 

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 
 


