
 

 

 
 

BOB NEWS 
    
JJJJustificativa eleitoralustificativa eleitoralustificativa eleitoralustificativa eleitoral    deve ser feita deve ser feita deve ser feita deve ser feita até 27 de janeiroaté 27 de janeiroaté 27 de janeiroaté 27 de janeiro        
O bibliotecário que não votou precisa apresentar justificativa no CRB-8 até 27 de janeiro. Deve 
enviar uma carta (por e-mail ou correio) explicando o motivo pelo qual faltou à eleição e anexar 
um documento que endosse sua justificativa.  
Alguns exemplos: se precisou viajar pode anexar uma cópia da passagem ou pedágio; se 
trabalhou fora da capital, uma carta da empresa; se doente, um atestado médico; se estiver 
estudando fora, uma carta da instituição de ensino. 
Mais informações podem ser obtidas pelo tel. 5082-1404 ou e-mail crb8@crb8.org.br, aos 
cuidados da Comissão Eleitoral do CRB-8.  
    
Nova Zelândia ofereNova Zelândia ofereNova Zelândia ofereNova Zelândia oferece bolsas de estudos para bibliotecários brasileirosce bolsas de estudos para bibliotecários brasileirosce bolsas de estudos para bibliotecários brasileirosce bolsas de estudos para bibliotecários brasileiros    
A Nova Zelândia possui dois programas de bolsas de estudos destinados a brasileiros que querem 
empreender seus estudos em nível de Mestrado ou Doutorado. 
O Programa de Bolsas de Estudos da Agência de Desenvolvimento da Nova Zelândia prioriza 
candidatos brasileiros que se propõem realizar seus estudos em áreas ligadas à boa governança, 
as quais abrangem (mas não excluem outras): estudos sobre desenvolvimento, economia, 
finanças, estudos relacionados a gênero, administração de recursos humanos ou 
desenvolvimento, administração de informação (bibliotecas, arquivos e ASI), direito internacional, 
direito comparativo, ciência política, políticas públicas/finanças do setor público, administração 
pública, administração de projetos, pesquisa e demografia social, política social, estudos 
indígenas, estatísticas/monitoria e avaliação. Mais informações sobre os programas: 
http://nzembassy.com/info.cfm?CFID=18637441&CFTOKEN=13938997&c=44&l=113&s=nz&p=6
2387  
 
Programa para Bibliotecas e Arquivos Latino Americanos (PLALA)Programa para Bibliotecas e Arquivos Latino Americanos (PLALA)Programa para Bibliotecas e Arquivos Latino Americanos (PLALA)Programa para Bibliotecas e Arquivos Latino Americanos (PLALA)    
A rica herança documental da América Latina é crucial para aqueles que queiram compreender a 
história e a cultura da região. No entanto, esta herança está ameaçada. A região pode enumerar 
com orgulho muitas bibliotecas e arquivos bem organizados e em excelente estado. Em muitos 
outros casos, entretanto, materiais raros e notáveis são mantidos em lugares que não podem 
preservá-los ou torná-los  totalmente acessíveis aos pesquisadores. 
A Andrew W. Mellow Foundation reconhece este dilema através do "Program for Latin American 
Libraries and Archives" (PLALA), uma  iniciativa que foi implantada em 1996 através do David 
Rockefeller Center for Latin American Studies (DRCLAS) da Universidade de  Harvard. O objetivo 
do PLALA é intensificar a base de pesquisa para Estudos Latinos Americanos através de 
*pequenos subsídios para  arquivos e bibliotecas latino-americanos que necessitam de recursos  
para melhorar as condições sob as quais suas coleções são mantidas  ou ampliar o acesso aos 
acervos de pesquisas*. Subsídios são  concedidos em resposta a requerimentos formais bem 
focados e que são  julgados em base competitiva. A média de subsídios individuais varia entre 
US$5,000 e US$10,000 cada. 
Maiores informações: 
http://www.drclas.harvard.edu/brazil/programs/plala_port  
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Comissão rejeita isenção parComissão rejeita isenção parComissão rejeita isenção parComissão rejeita isenção para idosos de anuidade de conselhosa idosos de anuidade de conselhosa idosos de anuidade de conselhosa idosos de anuidade de conselhos    
A Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público rejeitou nesta quarta-feira o Projeto 
de Lei 864/99, do ex-deputado Cunha Bueno, que pretende isentar profissionais com mais de 65 
anos do pagamento de anuidade dos conselhos profissionais. De acordo com o projeto, para ter 
direito ao benefício o interessado deve ter contribuído com o conselho por pelo menos cinco anos.  
No parecer pela rejeição, o relator, deputado Roberto Santiago (PV-SP), afirma que a proposta 
não faz sentido porque é justamente no início da carreira que o profissional mais sente o ônus 
com o pagamento dessas anuidades, que se tornam irrisórias para os consagrados na carreira. 
http://www2.camara.gov.br/internet/homeagencia/materias.html?pk=129404 
 
Ong: 1 milhão de crianças sofrem violência nas escolasOng: 1 milhão de crianças sofrem violência nas escolasOng: 1 milhão de crianças sofrem violência nas escolasOng: 1 milhão de crianças sofrem violência nas escolas    
Todos os dias, um milhão de crianças sofrem algum tipo de violência nas escolas, em todo o 
mundo. O levantamento, feito pela organização não-governamental Plan com base em estudos em 
66 países, entre os quais o Brasil, motivou a entidade a lançar a campanha Aprender Sem Medo. 
http://www.todospelaeducacao.org.br:80/Comunicacao.aspx?action=5&mID=2126  
 
A catadora e os livros A catadora e os livros A catadora e os livros A catadora e os livros     
A ex-catadora de papel Vanilda de Jesus Pereira parou de estudar na 6a série, mas a paixão pela 
leitura foi bem mais longe. Ela começou a juntar livros há 20 anos e hoje cuida de 22 mil títulos 
da Biblioteca Comunitária Graça Rios, criada por ela na Favela Paquetá. O lugar ainda funciona 
como sala de aula para alunos que precisam de reforço e como creche para as crianças da favela.  
Revista: Época (1 dezembro) 
 
130 milhões de livros sem a nova reforma130 milhões de livros sem a nova reforma130 milhões de livros sem a nova reforma130 milhões de livros sem a nova reforma    
Em 1º de janeiro entra em vigor a nova ortografia, mas MEC enviará livros atualizados só em 
2010.  
Os professores das escolas públicas do Brasil terão um desafio a mais no ano que vem. Vão 
ensinar as regras do novo acordo ortográfico da língua portuguesa, que começa a vigorar a partir 
de 1º de janeiro, sem ter em mãos material com a ortografia atualizada. O Ministério da Educação 
(MEC) vai distribuir 130 milhões de novos livros - a maioria didáticos - que foram editados sem 
considerar as regras do novo acordo. O problema se dá pelo fato de o processo de compra 
começar dois anos antes da data de entrega. A primeira leva de livros publicados na nova 
ortografia só chega a partir de 2010 nas escolas públicas do País.  
Jornal da Tarde (1 de dezembro) 
 
Problema atinge no mínimo 21,6% dos brasileirosProblema atinge no mínimo 21,6% dos brasileirosProblema atinge no mínimo 21,6% dos brasileirosProblema atinge no mínimo 21,6% dos brasileiros    
Os índices vêm melhorando ao longo dos anos, mas o Brasil ainda está longe de ter um cenário 
razoável para acabar com o analfabetismo funcional. Hoje 21,6% da população acima de 15 anos 
é considerada analfabeta funcional. São 29,9 milhões de brasileiros com menos de quatro anos de 
estudo.“É um índice alto para o país que nós queremos ser. Ele explica quanto tempo o Brasil 
demorou para dar valor real à Educação”, afirma André Lázaro, secretário de Educação 
Continuada, alfabetização e Diversidade do Ministério da Educação (MEC).  
A situação ainda pode ser pior. Como o critério do IBGE para classificar o analfabeto funcional é o 
tempo de estudo, não significa que pessoas que tenham ficado na Escola mais tempo tenham 
realmente aprendido a dominar a escrita e as operações mais simples da matemática.  
De Olho na Educação (1 dezembro) 
 
Serviço de conexão Serviço de conexão Serviço de conexão Serviço de conexão rápida chegará em 19 mil novos laboratórios de informáticarápida chegará em 19 mil novos laboratórios de informáticarápida chegará em 19 mil novos laboratórios de informáticarápida chegará em 19 mil novos laboratórios de informática    
O Ministério da Educação fechou a compra de mais 19 mil laboratórios de informática, cada um 
com conexão rápida à internet. A ação faz parte do programa Banda Larga nas Escolas, que 
permitirá a instalação do sistema em 56.685 mil escolas públicas do país até 2010. O serviço 
atenderá a 37,1 milhões de estudantes da educação básica (86% do total) ao longo de três anos. 
Os 19 mil laboratórios se somam aos 16 mil adquiridos no ano passado. Hoje, 9.698 escolas 
públicas do país têm acesso rápido à internet. Em todo o Brasil, 7,6 milhões de alunos são 
atendidos pelo programa, resultado de parceria entre os ministérios da Educação, das 
Comunicações e do Planejamento, Orçamento e Gestão, da Casa Civil da Presidência da República 
e da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). 



Portal MEC (28 de novembro) 
 
Histórias que formam... o cérebro humano!Histórias que formam... o cérebro humano!Histórias que formam... o cérebro humano!Histórias que formam... o cérebro humano!    
A Biblioteca Temática em Ciências Mário Schenberg apresenta no sábado (6), às 15h, a palestra 
gratuita Era uma vez um cérebro, com Luciana Christante, jornalista e farmacêutica especializada 
em neurociências. Na apresentação, a profissional conta várias histórias curiosas para traçar a 
evolução das neurociências, uma teia multidisciplinar de especialidades médicas que tem como 
foco o estudo do sistema nervoso e as diferentes regiões cerebrais. 
 
FESPSP recebe inscrições para Processo Seletivo que acontece em janeiro de FESPSP recebe inscrições para Processo Seletivo que acontece em janeiro de FESPSP recebe inscrições para Processo Seletivo que acontece em janeiro de FESPSP recebe inscrições para Processo Seletivo que acontece em janeiro de 2009200920092009    
As inscrições para o Processo Seletivo 2009 da Fundação Escola de Sociologia e Política de São 
Paulo (FESPSP) continuam abertas. Os candidatos têm até o dia 16/01/2009 para se inscrever 
para a prova que acontece no dia 18/01.    
Os candidatos podem escolher entre fazer a prova com data pré-estabelecida ou pela opção da 
prova agendada. Para mais informações ou fins de inscrição, os interessados devem entrar em 
contato por meio do site www.fespsp.org.br/vestibular ou pelo telefone 0800 7777800.  
 
Biblioteca chinesa em São Paulo Biblioteca chinesa em São Paulo Biblioteca chinesa em São Paulo Biblioteca chinesa em São Paulo     
Foi inaugurado, na última quarta-feira, dia 26, o Instituto Confúcio na Unesp. Resultado de uma 
parceria entre a Unesp e a Universidade de Hubei. Entre as atividades previstas, está a instalação 
de uma biblioteca com 3 mil livros em chinês e em outros idiomas que têm como tema a China e 
sua relação com o Brasil. O objetivo é que a biblioteca do Instituto Confúcio venha a se tornar 
referência na área de estudos chineses, incorporando títulos que vierem a ser publicados no Brasil 
sobre o assunto. Boletim PNLL (1 dezembro) 
http://www.institutoconfucio.unesp.br/  
 
Anísio Teixeira abriu mão de salário de professor em prol de bibliotecaAnísio Teixeira abriu mão de salário de professor em prol de bibliotecaAnísio Teixeira abriu mão de salário de professor em prol de bibliotecaAnísio Teixeira abriu mão de salário de professor em prol de biblioteca    
O Globo (30 de novembro) 
Íntegra da matéria anexa. 
 
EVENTOS 
 
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  
 
OUTROS ESTADOS 
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  
 
 
 
 
 
 



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  
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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 
 



 

 


