
 

 

 

 
BOB NEWS 

    

Boas Festas!Boas Festas!Boas Festas!Boas Festas!    
Feliz Natal e um Ótimo 2009! Feliz Natal e um Ótimo 2009! Feliz Natal e um Ótimo 2009! Feliz Natal e um Ótimo 2009!     
 

Profissionais participativos = Conselho forteProfissionais participativos = Conselho forteProfissionais participativos = Conselho forteProfissionais participativos = Conselho forte    
2008 vai chegando ao seu final como mais um ano que irá compor o acervo de nossas vidas. 
Tempo, 
memória, história, renovação. Para o CRB-8 um ciclo termina para que outro possa começar. São 
46 anos de regulamentação da nossa profissão e 42 de existência do CRB-8, um órgão que 
sempre buscou o melhor para sua comunidade, os Bibliotecários paulistas. Cada gestão que 
passou pelo Conselho procurou realizar o seu melhor, e não foi diferente com a atual gestão que 
agora se despede e que trabalhou arduamente visando prestar um serviço de qualidade, em 
defesa, promoção e valorização da biblioteconomia paulista. Assim, desejamos que a próxima 
gestão continue com a missão de tornar a profissão de bibliotecário ainda mais promissora. 
Nesta 14ª Gestão investimos na fiscalização preventiva, procurando nos aproximar dos 
bibliotecários, implantando medidas e desenvolvendo várias ações que contribuíssem com seu 
trabalho e aprimoramento de suas competências.   Foram cursos, eventos, ações políticas, 
contatos, representações, fiscalização, proposições, questionamentos, etc. Dias de alegrias em 
servir e construir um trabalho dedicado à classe. Tivemos aproximadamente 8.000 pessoas 
participando dos nossos eventos, cursos. 
Ao chegar ao final do período, há um gosto de realização, que representa mais um tijolinho posto 
no fortalecimento da representação profissional bibliotecária. Nesta oportunidade, agradecemos 
aos conselheiros desta gestão pelo empenho e dedicação em prol da classe; aos funcionários do 
Conselho pelo apoio, sem o qual ficaria inviável a concretização do nosso plano de ação; aos 
nossos colaboradores e apoiadores pela confiança e adesão, e a todos os bibliotecários que 
ajudaram nesta jornada, incentivando, auxiliando, fazendo a crítica construtiva. Nossos 
agradecimentos a todos. O mais importante é que o CRB-8 ficou mais forte, pois seu 
fortalecimento vem da possibilidade de renovar-se, escolher livremente os gestores e definir 
coletivamen te seus objetivos. 
E ao concluir, só podemos nos congratular com a comunidade ao desejar um natal de paz e 
alegrias e um ano de 2009 pleno de realizações pessoais e muito sucesso para nova gestão. 
Regina Céli de Sousa 
Presidente - CRB/8-2385 
 

Ação política em prol dos bibliotecários paulistasAção política em prol dos bibliotecários paulistasAção política em prol dos bibliotecários paulistasAção política em prol dos bibliotecários paulistas    
O Conselho Regional de Biblioteconomia do Estado de São Paulo entregou no dia 15 de dezembro, 
abaixo assinado contendo 4.061 assinaturas, dirigido 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. Agradecemos todos os que 
colaboraram assinando o abaixo-assinado e a petição on-line. 
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TransparênciaTransparênciaTransparênciaTransparência    
O relatório do ano de 2008 da 14ª gestão, pode ser lido no site do CRB-8 
(http://www.crb8.org.br/portal_mis/index?item_id=561) e no próximo Boletim Informativo CRB-8 
n°2/2008. 
O balanço anual será disponibilizado no site no em fevereiro de 2009. 
 

Recesso no CRBRecesso no CRBRecesso no CRBRecesso no CRB----8888    
Informamos que não haverá expediente no período de 24/12/2008 à 4/01/2009. 
Expediente normal a partir de 05/01/2009, das 9h00 às 18h00. 
 

19 de janeiro: prazo final para a justificativa eleitoral19 de janeiro: prazo final para a justificativa eleitoral19 de janeiro: prazo final para a justificativa eleitoral19 de janeiro: prazo final para a justificativa 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. 
 

Agradecimentos e Convite EspecialAgradecimentos e Convite EspecialAgradecimentos e Convite EspecialAgradecimentos e Convite Especial    
Ao término das gestões dos CRB referentes ao triênio 2006/2008, o CFB agradeceu os 
conselheiros regionais que representaram as entidades nesse período, marcado pela histórica 
criação do Sistema CFB/CRB. A contribuição de cada colega em um trabalho voluntário, muitas 
vezes não reconhecida em sua verdadeira dimensão, certamente foi decisiva para o 
engrandecimento da profissão de bibliotecário no Brasil. Aos novos conselheiros, o chamamento 
para integrarem-se ao Sistema na totalidade de seus projetos, planos de trabalho, objetivos e 
metas. Os desafios são imensos, mas estão na medida de nossa disposição e capacidade de 
superá-los.  
 

Novo Portal de PeriódicosNovo Portal de PeriódicosNovo Portal de PeriódicosNovo Portal de Periódicos    
A Capes pretende lançar um Novo Portal de Periódicos, capaz de potencializar o acesso e o uso 
das informações científicas já disponíveis. Ele prevê a implantação de um metabuscador, que 
permite ao usuár io acessar, em uma única consulta por autor, assunto ou palavras-chave, 
diferentes bases de dados assinadas pela Capes. Está previsto ainda o lançamento de um novo 
layout com acesso customizado às informações do Portal, além de ferramentas para a gestão dos 
usuários e dos investimentos feitos pela Capes na aquisição de novos títulos.  
Os testes com as ferramentas de metabusca pelos bibliotecários que participam dessa primeira 
etapa do Projeto de Atualização Funcional e Tecnológica do Portal de Periódicos devem ser 
realizados até fevereiro de 2009. Em março, o Novo Portal já estará disponível para avaliação 
pelos usuários dessas doze instituições. O acesso às demais instituições usuárias do Portal começa 
a ser liberado em julho do ano que vem.  
http://www.capes.gov.br/servicos/sala-de-imprensa/36-noticias/2490-representantes-de-
instituicoes-de-ensino-e-pesquisa-iniciam-testes-do-novo-portal-de-periodicos  
 

Projeto Projeto Projeto Projeto da futura biblioteca de Itaquera recebe menção honrosa no Prêmio do Instituto de Arquitetos do da futura biblioteca de Itaquera recebe menção honrosa no Prêmio do Instituto de Arquitetos do da futura biblioteca de Itaquera recebe menção honrosa no Prêmio do Instituto de Arquitetos do da futura biblioteca de Itaquera recebe menção honrosa no Prêmio do Instituto de Arquitetos do 
BrasilBrasilBrasilBrasil    
O projeto arquitetônico das futuras Instalações da Biblioteca Pública Sérgio Buarque de Holanda, 
em Itaquera, recebeu menção honrosa na categoria Edifício-Projeto (Institucional) na Premiação 
do Instituto de Arquitetos do Brasil de São Paulo. O projeto, de autoria dos arquitetos José 
Rollemberg de Melo Filho, Lara Melo Souza, Marília Gontijio e Wanderley Ariza, recebeu menção 
honrosa na categoria Edifício-Projeto na Premiação do Instituto Arquitetos do Brasil de São Paulo. 
O projeto arquitetônico das futuras instalações da Biblioteca Pública Sérgio Buarque de Holanda, 
em Itaquera, recebeu menção honrosa na categoria Edifício-Projeto (institucional) na Premiação 
do Instituto de Arquitetos do Brasil de São Paulo. O novo edifício cio central, leve e transparente, 
abrigará a sala de leitura, enquanto as casas antigas servirão a atividades de apoio da biblioteca.  
 



EVENTOS 
Conhecimentos adquiridos: Os conhecimentos adquiridos no final deste curso são de 
administração e uso do PHL. 
Prof. Dr. Antonio Rubino de Azevedo 
Pré-requisitos: Conhecimentos básicos de informática. 
Duração do Curso: 24 horas. 
Dias: 12, 13 e 14 de janeiro de 2009, das 8h00 às 17h00. 
Local: Biblioteca Central - Escola Paulista de Medicina - Universidade Federal de São Paulo - 
UNIFESP 
Rua Botucatu, 862 - Vila Clementino - São Paulo – SP. 
Informações: hilda@biblioonline.com.br  
 
Preservação de documentos  
Com o objetivo de contribuir para a preservação do patrimônio bibliográfico-documental brasileiro, 
o SENAI e a Associação Brasileira de Encadernação e Restauro (ABER) realizam a partir de março 
o curso ABER-SENAI de Preservação de Documentos Gráficos – 2009.  
As inscrições já estão abertas e a proposta é ensinar conceitos de conservação e preservação de 
acervos em papel, além de critérios internacionais para intervenção e procedimentos que podem 
ser adotados com os recursos disponíveis no Brasil.  
Informações: http://www.aber.org.br/v2/evento.php?IdEvento=1959  
 
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  
  
5º Encontro de Bibliotecas Biomédicas do Rio de Janeiro – ENBIB 
Data: 24 a 28 de agosto de 2009  
Prazo para submissão de resumos, prorrogado até 30 de janeiro de 2009. 
Tema “Mediação entre produção e uso da informação: redimensionando saberes e fazeres 
bibliotecários na área de saúde”.  
Local: Hospital Naval Marcílio Dias 
Veja sub-temas e normas para apresentação de trabalhos em: 
http://apcisrj.org/5enbib/index.htm  
  
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  
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  
  
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 
 


