
 

 

— Número 11 | 01 a 15 de Novembro | 2018 —  

 

 
 

 
 

 

Bibliotecária fala sobre a importância da atualização dos espaços mediadores de leitura 

Em tempos de smartphones, com uma infinidade de informações na ‘palma da mão’ e diversas 

opções eletrônicas, digitais e tecnológicas, cada vez mais os livros têm perdido espaço na rotina 

das pessoas. Em celebração ao Dia Nacional do Livro, em 29 de outubro, falamos com a 

bibliotecária Ludmila Ferrarezi, 33 anos, responsável pela Biblioteca Pública Municipal ‘Dr. Mário 

Corrêa Lousada’, que ressalta a necessidade da atualização dos espaços mediadores de leitura – 

incorporando a web, e da relevância de proporcionarem o contato com a cultura em geral.  

Leia mais 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

http://www.crb8.org.br/bibliotecaria-fala-sobre-a-importancia-da-atualizacao-dos-espacos-mediadores-de-leitura/


Tecnologia para deficientes visuais é tema do Bate-papo Ponto Com 

Edição gravada na Livraria da Travessa debate papel das novas ferramentas disponíveis no mercado 

Em programa gravado na Livraria da Travessa de Botafogo, o Bate-papo Ponto Com desta quarta-

feira (24) conversa sobre as novas tecnologias a favor dos cegos, o que facilita o acesso à cultura, à 

leitura e ao conhecimento. 

Quem ajuda Cadu Freitas na construção deste bate-papo é José Francisco de Souza, professor de 

Letras e Representante do Instituto Benjamin Constant com baixa visão; Marta Ramalhete, gerente 

do projeto UBOOK; e Marcos Rangel – advogado, radialista e produtor de conteúdo para cegos. 

Leia mais 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Livros que inspiram filmes são os mais procurados pelos jovens 

As crianças e adolescentes do século 21 estão cada vez mais conectadas e ocupadas. Frequentam a 

escola, cursos de idiomas, fazem atividade física e navegam na internet com muita facilidade e 

frequência. No entanto, os livros estão ficando de lado e todos os benefícios da leitura estão 

caindo no esquecimento. 

Mas ainda há aqueles que não dispensam um bom livro. Nem que seja para ratificar uma história 

que já foi vista nas telas do cinema. De acordo com a bibliotecária Michele Bueno, da Biblioteca 

Municipal Prof. Nelson Foot, os livros mais procurados hoje pelo público jovem são aqueles que 

inspiraram filmes, como “Maze Runner”, “Harry Potter” e “A seleção”. “Os jovens gostam de 

histórias longas, envolventes, mas que não sejam difíceis de entender”, analisa Michele. 

Leia mais 

 

 

 

Palestra: A interface da Diplomática na organização da Documentação Jurídica 

Devido ao número reduzido de inscritos, comunicamos o cancelamento da palestra “A interface da 

Diplomática na Organização da Documentação Jurídica”, que seria realizada no dia 10 de novembro 

de 2018, das 9h às 13h, na Câmara Municipal de São Paulo. Agradecemos a compreensão de 

todos.  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

http://www.crb8.org.br/tecnologia-para-deficientes-visuais-e-tema-do-bate-papo-ponto-com/
http://www.crb8.org.br/livros-que-inspiram-filmes-sao-os-mais-procurados-pelos-jovens/
http://www.crb8.org.br/palestra-a-interface-da-diplomatica-na-organizacao-da-documentacao-juridica/


VII Seminário Internacional “O Papel da Biblioteca e da Leitura no Desenvolvimento da 

Sociedade” 

Data: 8 de novembro de 2018 

Local:  Centro Cultural CEEE Erico Verissimo  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Seminário: Políticas públicas em arquivos de universidades 

Data: 8 de novembro de 2018 

Local: CEDEM – Praça da Sé, 108 – 1º andar (metrô Sé)  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

5º Congreso de Bibliotecas Universitarias y Especializadas 

Data: 12 a 13 de novembro de 2018 

Local: Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

I Seminário Internacional sobre Preservação do Patrimônio Cultural no Território Trinacional I 

SIPPAT 

Data: 12 a 15 de novembro de 2018  

Local: Campus da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Foz do Iguaçu  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

III Seminário de Informação e Documentação em Arte da Redarte-SP 

Data: 23 de novembro de 2018 

Local: Av. Professor Lucio Martins Rodrigues, 443, prédio central – Auditório Lupe Cotrim, 1º andar. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

II Jornada IFLA “O tráfico ilícito do patrimônio bibliográfico na América Latina e Caribe” 

Data: 28 de novembro de 2018 

Local: Biblioteca Nacional  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

XIII Encontro Nacional de Acervos Raros 

Data: 29 e 30 de novembro de 2018 

Local: Biblioteca Nacional 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

http://www.crb8.org.br/vii-seminario-internacional-o-papel-da-biblioteca-e-da-leitura-no-desenvolvimento-da-sociedade/
http://www.crb8.org.br/vii-seminario-internacional-o-papel-da-biblioteca-e-da-leitura-no-desenvolvimento-da-sociedade/
http://www.crb8.org.br/seminario-politicas-publicas-em-arquivos-de-universidades/
http://www.crb8.org.br/5o-congreso-de-bibliotecas-universitarias-y-especializadas/
http://www.crb8.org.br/i-seminario-internacional-sobre-preservacao-do-patrimonio-cultural-no-territorio-trinacional-i-sippat/
http://www.crb8.org.br/i-seminario-internacional-sobre-preservacao-do-patrimonio-cultural-no-territorio-trinacional-i-sippat/
http://www.crb8.org.br/iii-seminario-de-informacao-e-documentacao-em-arte-da-redarte-sp/
http://www.crb8.org.br/ii-jornada-ifla-o-trafico-ilicito-do-patrimonio-bibliografico-na-america-latina-e-caribe/
http://www.crb8.org.br/xiii-encontro-nacional-de-acervos-raros-convocatoria-para-apresentacao-de-trabalhos/


10º Congresso Regional de Informação em Ciências da Saúde – CRICS10 

Data: 04 a 06 de dezembro de 2018 

Local: Centro de Convenções Rebouças (CCR)  - São Paulo 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

V Seminário Internacional A ARTE DA BIBLIOGRAFIA 

Data: 8 de dezembro de 2018 

Local: Auditório Manuel Vereza / CCJE / UFPE 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.crb8.org.br/10o-congresso-regional-de-informacao-em-ciencias-da-saude-crics10/
http://www.crb8.org.br/v-seminario-internacional-a-arte-da-bibliografia/

