
 

 

 
 

BOB NEWS 
    
19 de janeiro: prazo final para a j19 de janeiro: prazo final para a j19 de janeiro: prazo final para a j19 de janeiro: prazo final para a justificativa eleitoralustificativa eleitoralustificativa eleitoralustificativa eleitoral    
O bibliotecário que não votou precisa apresentar justificativa no CRB-8 até 19 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 viajou, anexe 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.  

    
Muito obrigado! Muito obrigado! Muito obrigado! Muito obrigado!  
A 14ª Gestão agradece a Comissão Eleitoral e todos os profissionais que colaboraram 
voluntariamente no dia da eleição. 
 
Sistema CFB/CRBs: Projeto Mobilizador sobre Biblioteca Escolar Sistema CFB/CRBs: Projeto Mobilizador sobre Biblioteca Escolar Sistema CFB/CRBs: Projeto Mobilizador sobre Biblioteca Escolar Sistema CFB/CRBs: Projeto Mobilizador sobre Biblioteca Escolar     
Acesse www.crb8.org.br para conhecer a íntegra do Projeto Mobilizador sobre Biblioteca Escolar: 
Construção de uma Rede de Informação para o Ensino Público, do Sistema CFB/CRBs. 
A presidente do CFB, Nêmora Rodrigues, afirmou que este projeto, que nasceu em São Paulo no 
CRB-8, está sendo apresentado a parlamentares e jornalistas. Ela já conversou com o Inep, do 
MEC, o Conselho Nacional de Educação e com a Secretaria de Educação Básica. O projeto propõe 
o estabelecimento de um amplo esforço nacional, visando promover maior qualidade no ensino 
público através da criação e implantação de uma rede de informação dinâmica e eficaz.  
 

UFMG oferece 2º Curso à distância de Atualização em NormalizaçãoUFMG oferece 2º Curso à distância de Atualização em NormalizaçãoUFMG oferece 2º Curso à distância de Atualização em NormalizaçãoUFMG oferece 2º Curso à distância de Atualização em Normalização    
A Biblioteca Universitária e o Centro de Apoio à Educação a Distância (CAED) da UFMG promovem, 
a partir de 1º de fevereiro de 2009, o 2º Curso de Atualização em Normalização Bibliográfica, na 
modalidade à distância. A coordenação é de Júnia Lessa França, uma das autoras do Manual para 
Normalização de Publicações Técnico-científicas (Editora UFMG), obra de referência na área, já na 
8ª edição.  
O objetivo é atualizar bibliotecários, pesquisadores, estudantes e profissionais de editoração com 
relação às normas da ABNT para publicações. O curso, de extensão, com duração de 180 horas é 
ministrado ao longo de cinco meses (fevereiro a junho). 
Informações:http://www.fundep.ufmg.br:80/cursos/mostracurso.asp?curso=4174  
 

Brasileiros, de olho nas bibliotecárias amerBrasileiros, de olho nas bibliotecárias amerBrasileiros, de olho nas bibliotecárias amerBrasileiros, de olho nas bibliotecárias ameriiiicanascanascanascanas    
O acordo entre a Câmara Brasileira do Livro e a Apex, órgão do governo brasileiro encarregado de 
incrementar as exportações nacionais, continua a dar bons frutos. Duas dezenas de editoras locais 
estão agora no México para participar da Feira do Livro de Guadalajara, porta de entrada dos 
livros latino-americanos nos Estados Unidos. Não bastasse ser o México um bom comprador de 
livros brasileiros, é lá que bibliotecárias americanas e canadenses vão às compras, nesta época do 
ano, para se abastecer de obras de língua espanhola e portuguesa. 
De olho nesse mercado, a CBL não perdeu tempo. Organizou, no meio da semana, um jantar só 
para elas. 
Galeno Amorim (4 dezembro) 
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Após dois anos fechada, Biblioteca Nacional é inaugurada com 50 mil livrosApós dois anos fechada, Biblioteca Nacional é inaugurada com 50 mil livrosApós dois anos fechada, Biblioteca Nacional é inaugurada com 50 mil livrosApós dois anos fechada, Biblioteca Nacional é inaugurada com 50 mil livros    
No aniversário de 99 anos de Oscar Niemeyer, há exatos dois anos, o prédio da Biblioteca 
Nacional de Brasília foi inaugurado, mas a biblioteca não começou a funcionar. De lá para cá, 
polêmicas por causa da incidência do sol no edifício, que prejudicaria o acervo, impediram que ela 
fosse aberta de fato. No início da noite desta quinta-feira (11/12), as modernas instalações foram 
entregues, com acervo de 50 mil livros e a expectativa da visita de três mil a cinco mil pessoas 
por dia.  “Nós colocamos uma película que protege até 92% da luz e das irradiações solares de 
infravermelho. Ou seja, os livros estão protegidos e os usuários também. Esse trabalho foi feito 
em todas as paredes de vidro da biblioteca”, assegurou o diretor da instituição, Antônio Miranda. 
Além dos 50 mil livros, o Ministério da Cultura fez um repasse de R$ 2,5 milhões, que deve ser 
publicado no Diário Oficial da União nos próximos dias. De acordo com o diretor da Biblioteca, o 
dinheiro servirá para a compra de mais de 150 mil exemplares.  Oscar Niemeyer, que completa 
101 anos hoje, esteve presente ao lançamento da revista “Nosso Caminho”, que aconteceu em 
seguida à inauguração, mas falou pouco. Após o discurso do governador do Distrito Federal, José 
Roberto Arruda, disse que “é importante trabalharmos juntos para construir um mundo mais justo 
e melhor”. 
Jornal Correio Braziliense (11 de dezembro) 
 

Palocci: governos precisam investir mais em políticas do livroPalocci: governos precisam investir mais em políticas do livroPalocci: governos precisam investir mais em políticas do livroPalocci: governos precisam investir mais em políticas do livro    
Em entrevista à agência Brasil Que Lê publicada pela revista Panorama Editorial, o deputado 
Antônio Palocci (PT-SP) afirma que os governos precisam acordar para a necessidade de 
investirem mais, e de forma constante, em políticas do livro e leitura. Para ele, é errado esperar 
que o crescimento econômico e a melhoria da educação aumentem os índices de leitura. "O 
raciocínio é outro: o acesso aos livros e à educação de qualidade é que produzirá riqueza 
econômica e social", assegura Palocci, que assinou, em 2001, então prefeito de Ribeirão Preto 
(SP), a primeira Lei do Livro em um município do País.  
Agência Brasil Que Lê (1 dezembro) 
http://www.brasilquele.com.br/texto_ler.php?id=4298&secao=22  
 

Dislexia atinge 5% da população infantil mundialDislexia atinge 5% da população infantil mundialDislexia atinge 5% da população infantil mundialDislexia atinge 5% da população infantil mundial    
A dislexia, distúrbio que traz dificuldades para a alfabetização das crianças, atinge 5% da 
população infantil mundial. O diagnóstico preciso só poder ser dado dois anos após o inicio do 
aprendizado escolar. Por esse motivo, especialistas alertam para os principais sintomas e 
tratamentos que amenizam a doença. 
A doença é considerada uma alteração em algumas áreas do cérebro. Trata-se de um distúrbio 
genético e, geralmente, a criança já tem casos na família. O transtorno não tem cura, mas é 
possível uma reabilitação. “Um criança que tem inteligência normal, mas não consegue ser 
alfabetizada pode ter a dislexia”, explica o neurologista infantil Marco Antônio Arruda. 
O atraso no desenvolvimento da fala, o esquecimento de letras no momento de escrever uma 
palavra e a troca de sons são alguns dos sintomas. “Primeiro avaliamos o nível intelectual e 
verificamos se não há comprometimento que justifique as dificuldades. Além disso, temos testes 
de memória, atenção e de linguagem, que é a mais afetada”, afirma a neuropsicóloga Lívia 
Ignácio de Freitas. 
EPTV.COM (5 dezembro) 
 

Livro de 126 mil dólares atrai norteLivro de 126 mil dólares atrai norteLivro de 126 mil dólares atrai norteLivro de 126 mil dólares atrai norte----americanos para biblioteca americanos para biblioteca americanos para biblioteca americanos para biblioteca     
Michelangelo: La dotta mano é um livro de 126 mil dólares e aproximadamente 27 quilos, cujas 
páginas são feitas de fibra de algodão e a capa em mármore branco, esculpida à mão. Escrito em 
italiano, é inspirado no Renascimento. A obra, que tem 71 cm de altura e 45 cm de largura, está 
exposta na Biblioteca Pública de Nova York e a previsão é que sejam produzidas apenas 99 
cópias, sendo que 33 já estão prontas e 20 vendidas. 
http://www.nytimes.com/2008/12/03/nyregion/03library.html?_r=3&hp  
 

Bibliotecas celebram o Natal com narração de históriasBibliotecas celebram o Natal com narração de históriasBibliotecas celebram o Natal com narração de históriasBibliotecas celebram o Natal com narração de histórias    
A programação de natal da Biblioteca Pública Hans Christian Andersen e do Centro Cultural São 
Paulo (CCSP) traz contadores de histórias que chegam carregados de enredos fascinantes. No dia  



10, às 14h, a Hans Christian Andersen traz a peça Lume Luzinha Brilhante. São três textos 
intercalados por poemas musicados. O cenário contará com um presépio de papel que será 
manipulado durante a apresentação. E a Sala de Leitura Infanto-Juvenil da Biblioteca Sérgio Milliet 
do CCSP recebe nos dias 13 e 14 quatro contos lúdicos de Natal, com montagem que utiliza 
recursos cênicos e ilustrativos para divertir as crianças. As apresentações são gratuitas. 
 

Ler é divertido Ler é divertido Ler é divertido Ler é divertido     
Dezembro. Festa, Natal, férias... e a criançada tem um super-programa nos domingos deste mês. 
O projeto PraLer – Prazeres da Leitura – realizado pela Secretaria de Estado da Cultura de São 
Paulo através da Organização Social Poiesis, dentro do programa São Paulo um estado de leitores, 
fecha o ano com muita farra literária com o PraLer no Parque. A atividade acontece num dos 
ambientes mais confortáveis e convidativos da cidade: um roseiral, no jardim da Casa das Rosas 
– Espaço Haroldo de Campos de Poesia e Literatura (Av. Paulista, 37 - SP). O PraLer procura 
vencer o grande desafio de incubar a semente da literatura no terreno mais fértil – a mente das 
crianças. Para isso, o PraLer no Parque monta um circuito de atividades lúdicas que incluem 
contadores de histórias, teatro de bonecos, oficinas de brinquedos, brinquedoteca pedagógica, 
entrevistas com autores infantis e atividades de familiarização com as bibliotecas. A programação 
de dezembro está completa, em todos os domingos do mês. Confira. E leve as crianças! 
http://www.publishnews.com.br/downloads/PraLer_programa_dez.pdf  
 
OUTROS ESTADOS 
 
CE 
Em lan house, uma hora de leitura vale uma hora de internetEm lan house, uma hora de leitura vale uma hora de internetEm lan house, uma hora de leitura vale uma hora de internetEm lan house, uma hora de leitura vale uma hora de internet    
A criança ou o jovem quer ficar uma hora na internet? Tudo bem. Basta ler um livro antes por 
uma hora, ali mesmo, na Bila – Biblioteca com lan house, que funciona na comunidade de 
Pirambu, bairro de Fortaleza (CE). "A idéia é incentivar a leitura. Para usar o computador, não há 
taxa. A pessoa só precisa ler um livro pelo tempo correspondente ao que ela quer passar na 
frente do computador", afirma Mauro Oliveira, professor do Centro Federal de Educação 
Tecnológica do Ceará (Cefet-CE) e idealizador do projeto Pirambu Digital, que deu origem à Bila. 
Portal G1 (26 novembro) 
 
PR 
Editora disponibiliza livros em formato especial Editora disponibiliza livros em formato especial Editora disponibiliza livros em formato especial Editora disponibiliza livros em formato especial     
Matéria publicada pelo Paraná Online aponta que a pouca disponibilidade de obras literárias em 
braile ou com caracteres ampliados dificulta o aprendizado de crianças, adolescentes e mesmo 
adultos que não enxerguem ou possuam baixa visão. A editora Aymará, de Curitiba, porém, está 
disponibilizando suas obras em formato especial para redes de ensino de todo País e escolas 
particulares. Os livros são voltados à educação de jovens e adultos.  
http://www.parana-online.com.br/editoria/almanaque/news/341045/  
 
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  
 
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. 
http://www.sedic.es/f_cursosvirtuales-autoformacion.asp  
 
 
 



 
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  
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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 
 
 


