
 
 

BOB NEWS N°18/2006 
  

MENSAGEM DE NATAL 
  
O CRB/8ª Região deseja-lhe um Natal de Amor e um Ano Novo repleto de realizações, 
valorizando a profissão, aceitando desafios, com confiança e certeza na vitória. 
  
EVENTOS 
  
Rua do Livro 
Neste mês de dezembro, a Rua do Livro acontecerá nos próximos dias 16 e 23, das 10h às 
18h, na calçada da Pinacoteca do Estado de São Paulo. A iniciativa é da Secretaria de 
Estado da Cultura em parceria com a Prefeitura de São Paulo e realização da Organização 
Social Abaçaí Cultura e Arte. Com 15 tendas, editores, livreiros e alfarrabistas poderão 
comercializar seus livros a preços populares. Haverá ainda diversas atrações literárias 
como: oficinas de escrita, sessões de autógrafos, lançamentos de livros, sessões com 
contadores de estórias e as participações de vários escritores convidados a interagir com 
seus leitores em apresentações, saraus, bate-papos e outras atividades.  
Informações: 11-3351-8197/8283/8248 ou www.cultura.sp.gov.br     
Fonte:   CBL Informa - 12/12/2006   
  
"2007 Summer Institute for Academic Library Leadership” 
O evento acontecerá de 8 a 12 de julho de 2007, no Vanderbilt University's Peabody 
College em Nashiville, Tenessee, EUA. Na área de Bibliotecas Acadêmicas, terá como 
tema a presença de bibliotecas no ensino superior. Inscrições serão aceitas até 01 de março 
de 2007. Há oportunidades de bolsa para bibliotecários. 
Informações: www.vanderbilt.edu/ppi/institutes.php?id=13  
 

  
NOTÍCIAS 

  
Conselho Consultivo 
Com a transformação da Biblioteca Mário de Andrade em Departamento, foi criado um 
Conselho Consultivo com a atribuição de contribuir para odesenvolvimento da sua política 
cultural e de suas diretrizes de ação. Além de dois funcionários eleitos pelos seus pares, o 
Conselho da BMA será formado pelo bibliófilo José Mindlin, pelo escritor e jornalista 
Marcelo Coelho, pelo editore escritor Luiz Schwarcz e pelas professoras Ana Maria de 
Almeida Camargo e Maria Cristina Barbosa de Almeida, ambas da USP.  Foram eleitas 
através do voto direto dos funcionários da Biblioteca no último dia 30 de agosto, as 



servidoras Ilza Maria Vogado e Silvania Alves Pompeo que representarão os funcionários 
no Conselho.  O Diretor da BMA, Dr. Luís Francisco da Silva Carvalho Filho é membro-
nato do Conselho. 
  

Programa Petrobrás Cutltural 
Estão abertas as indicações para a Seleção Pública 2006/2007. O Programa Petrobrás 
Cultural está destinando R$ 80 milhões a novos projetos culturais. Na linha de atuação 
Preservação e Memória comptemplará projetos em três áreas: Memória das Artes, 
Patrimônio Imaterial  e Apoio a Museus, arquivos e bibliotecas. 
Informações:  http://www2.petrobras.com.br/Cultura/ppc/edicao/apresentacao.asp  

 
  
 


