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EVENTOS 

X Seminário Brasileiro para Bibliotecários, nos dias 30 de novembro e 01 de 
dezembro, na sede do CCBEU. Realizado pelo Centro Cultural Brasil Estados Unidos - 
CCBEU e o Centro de Informação e Pesquisa do Consulado Geral dos Estados Unidos. 
Informações:(13)3281-3993. 
Inscrições: http://www.ccbeunet.br/, evento gratuito, vagas limitadas 

 

159ª Reunião do Grupo SpIsis 

Dia: 30/11/2006 - quinta-feira.  

Horário:14h30   

Local: Conselho Regional de Biblioteconomia 8ªRegião 

       Rua Maracaju, 58 – Vila Mariana 

       Estação Ana Rosa do Metrô, saída Conselheiro Rodrigues Alves, seguir  

       até a Rua Cubatão (altura do n. 1066), virar a esquerda na Rua  

               Ambrosina de Macedo, e à  direita é a Rua  Maracaju.  

Contato no CRB 8: Ellen – fone: (11) 5082-1404      

Tema: Padrões de Descrição no Processo de Automação da Mapoteca do Instituto 
Geográfico e Cartográfico do Estado de São Paulo - ICG, utilizando o software Winisis.  

Palestrantes: 

Neide Carnevalle – Bibliotecária do Instituto Geográfico e Cartográfico; 



Augusta Oliveira Silva - Bibliotecária do Instituto Geográfico e Cartográfico. 

  

Seminário promove a discussão do livro e da leitura na América Latina  
Em 27 e 28 de novembro, durante o Fórum Cultural Mundial, acontecerá no Rio de Janeiro o 
Seminário dos Planos de Livro e Leitura Sul Americanos. O evento, promovido pelo 
PNLL/MinC, Biblioteca Nacional (BN), MEC e apoiado pelo Cerlalc e Organização dos 
Estados Ibero-americanos para Educação, a Ciência e a Cultura (OEI), discutirá as 
políticas de desenvolvimento da prática leitora e o processo de constituição e 
consolidação dos planos nacionais de livro e leitura no Mercosul e demais países da 
América Latina. Além disso, os debates e mesas-redondas contribuem para atualizar e 
promover troca de experiências e informações entre os gestores públicos, empresariado e 
coordenadores de projetos na área do livro e da leitura.  
Fonte: Boletim PNLL ,  Edição nº 33 –  13 a 19/11/2006 
  

 
EXPOSIÇÃO : A Gravura Desde o Século XV   
Impressões Originais , a mostra, nasceu de uma ambiciosa idéia de Pieter Tjabbes: traçar 
um painel dos últimos seis séculos de artes visuais através de gravuras. Ao lado de 
Valéria Piccoli e Carlos Martins na curadoria, Tjabbes acabou fechando o foco na arte 
ocidental apenas. O que, diga-se, não é exatamente pouca coisa.  
Local 
 
De 30 de outubro de 2006 a 7 de janeiro de 2007 
Centro Cultural Banco do Brasil – São Paulo 
Endereço: Rua Álvares Penteado, 112 – Centro 
Informações: (11) 3113-3651 
E-mail: ccbbsp@bb.com.br 
Entrada franca 
  
fonte: CCBB  
  

  

NOTÍCIAS 

  

Certificação NBR ISO 9001:2000 

A Universidade Anhembi Morumbi é a primeira instituição privada no Brasil a conquistar 
a certificação NBR ISO 9001:2000, pelo seu sistema de bibliotecas (Sisbam), composto 
de quatro unidades. Para obter o certificado, de reconhecimento nacional e internacional, 
foi necessário um ano de preparação, período em que a universidade estabeleceu a 
padronização de seus serviços de informação. O certificado, emitido pela SGC (Société 



Générale de Surveillance SA) e credenciado pelo Instituto Nacional de Metrologia, 
Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro), foi possível graças à adoção da 
metodologia do sistema de gestão da qualidade, que tem como base a satisfação do 
cliente, melhoria contínua, enfoque e controle dos processos. 

  

BN recebe doação da biblioteca de Jose Olympio 

Ao comemorar 196 anos, a Biblioteca Nacional recebe um presente de valor incalculável: 
mais de 6 mil itens que pertenciam ao acervo pessoal de José Olympio, dono da editora 
que levava seu nome. São livros e provas, originais, manuscritos e documentos de autores 
como Guimarães Rosa, José Lins do Rego, Cassiano Ricardo, Luis Fernando Verissimo e 
José Honório Rodrigues. O material era mantido pelo próprio José Olympio, que morreu 
há 16 anos. A idéia de doá-lo foi de seu filho, Geraldo Jordão Pereira, e da família de 
Humberto Gregori, penúltimo proprietário da editora (que hoje pertence à Record). 
Fonte: O Estado de São Paulo, 16/11/2006  
  
Governo revitaliza biblioteca pública no interior paulista 
 

A Secretaria de Estado da Cultura, por meio do Programa Escritores e Seus Leitores, 
realiza a 17.ª revitalização em bibliotecas públicas municipais de Santo Antonio do 
Pinhal. A biblioteca Monteiro Lobato recebeu 600 obras literárias e um computador. O 
programa visa incentivar a leitura por prazer e facilitar o acesso aos livros. Entre as 
diversas ações do programa estão os encontros literários do escritor com a comunidade.  
Escritores e Seus Leitores também abriu mais de 90 salas de leitura pela  periferia da 
cidade e grande São Paulo, em locais como conjuntos habitacionais do CDHU, hospitais 
públicos, escolas de samba, Centros de Integração da Cidadania, Centro de  Detenção e 
Penitenciária e Centros Esportivos e Culturais. Todo o trabalho sempre conta com a 
participação da iniciativa privada, que contribui com o processo de implantação de  
salas de leituras e bibliotecas, doando livros e materiais. Entre outras  empresas que 
apóiam o programa, destacam-se: Banco do Brasil, ABN AMRO Bank, Santander 
Banespa, BankBoston, Instituto Itaú Cultural, Grupo Silvio Santos, Bovespa, Tim, e 
FAAP, além das fundações Nestlé, Camargo Correia, Telefônica e Victor Civita.  Às 
prefeituras coube  oferecer as áreas para a implantação dos espaços de leitura e 
profissionais para operá-los. 
Fonte: DCI, 20/10/2006 
  
Portal Desabafo de Mãe cria seção de livros  
Criado pelas jornalistas Ceila Santos e Sueli Sueishi, o portal Desabafo de Mãe nasceu da 
interação de mães brasileiras e portuguesas que escrevem temas relacionados aos filhos e 
à Educação Infantil de acordo com suas experiências pessoais. Em outubro, o site estreou 
a seção de livros que apresenta artigos, comentários de obras, entrevistas com profissionais 
da área e divulgação de eventos literários. Mais que publicar a sinopse de um livro infantil 
ou oferecer acesso às orientações pedagógicas de especialistas, a equipe se baseia em 
experiências pessoais para orientar os pais diante das opções de leitura.  



Fonte: Boletim PNLL ,  Edição nº 33 –  13 a 19/11/2006 
  
Leitura aliada ao verde 
Que tal visitar um parque e de quebra ter acesso a uma biblioteca? O projeto Bosque 
da Leitura  oferece ambiente cultural alternativo em parques da cidade de São Paulo - 
Ibirapuera, Piqueri, Carmo e Parque da Luz. O objetivo é incentivar o gosto pela leitura e 
facilitar o acesso à informação. Aberto aos domingos, cada unidade do Bosque da Leitura 
atende, em média, 700 usuários por mês, entre crianças, jovens e adultos. Além de 
promover atividades culturais e de leitura ao ar livre, o projeto divulga os serviços 
regulares das bibliotecas públicas da cidade como saraus, contação de histórias, encontro 
com escritores e outros eventos. 
Fonte: Boletim PNLL ,  Edição nº 33 –  13 a 19/11/2006 
  
  
LANÇAMENTO DE LIVROS 
  

Bibliotecas digitais: saberes e práticas, 2ª edição. Organizado pelos doutores Carlos H. 
Marcondes, Hélio Kuramoto, Lídia Brandão Toutain e Luís Sayão. Editado pelo Instituto 
Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (Ibict), em parceira com a 
Universidade Federal da Bahia em junho/2006. 16 artigos acadêmicos, que enfocam as 
dimensões contextuais e tecnológicas, do uso e da gestão das bibliotecas digitais, bem 
como experiências brasileiras e internacionais. ISBN 85-7013-062-7.  

Fonte: http://www.ibict.br/noticia.php?page=6&id=228.  
  

 


