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Bibliotecas municipais de São Paulo perderam 10% do acervo em 2017 

As bibliotecas municipais de São Paulo perderam, juntas, mais de 200 mil livros em 

2017. O acervo total das 54 instituições era de pouco mais de 2 milhões de 

exemplares no início do ano passado e caiu para menos de 1,8 milhão em 

dezembro, segundo dados da Coordenadoria do Sistema Municipal de Bibliotecas. 

Nos últimos dois anos, o acervo da cidade foi reduzido em mais de 400 mil livros 

para a menor quantidade registrada desde 2009, quando se iniciou a série histórica 

de dados da Prefeitura. 

Leia mais 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Prêmio Jabuti completa 60 anos e aposta em novo modelo: “vamos fazer 

escola” 

Completando seis décadas de aniversário, o Prêmio Jabuti retoma em 2018 com um 

novo modelo que pretende aproximar ainda mais a literatura dos leitores. 

Considerada a maior premiação literária do País, em 2018 duas grandes 

novidades são o aumento no valor do livro do ano e a implementação de uma nova 

categoria, que é dedicada às ações de incentivo à leitura. 

Leia mais 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Psicóloga alerta sobre a importância da leitura na educação infantil 

Na atualidade, em meio a tantas tecnologias, há os que pensam que livro é coisa do 

passado. Quem sabe o poder que tem uma história bem contada, os benefícios que 

ela poderá proporcionar, com certeza dirá que não existem tecnologias que 

substitua o prazer de tocar as páginas de um livro e, por meio delas, descobrir um 

universo de encantamento. Utilizar a literatura requer dos pais e dos educadores 

muita sensibilidade para ser primeiramente afetado e, posteriormente, afetar o 

outro, no universo de sentidos e de significados. 

Leia mais 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

http://www.crb8.org.br/bibliotecas-municipais-de-sao-paulo-perderam-10-do-acervo-em-2017/
http://www.crb8.org.br/premio-jabuti-completa-60-anos-e-aposta-em-novo-modelo-vamos-fazer-escola/
http://www.crb8.org.br/psicologa-alerta-sobre-a-importancia-da-leitura-na-educacao-infantil/


Biblioteca da USP recebe 2 mil mangás de universidade japonesa 

Em 2017, a biblioteca do Centro de Estudos Japoneses Teiiti Suzuki, localizada na 

Casa de Cultura Japonesa da USP, foi notificada de que receberia uma doação de 

mil mangás da Universidade de Meiji, do Japão. Neste mês de maio, a mesma 

biblioteca foi novamente informada sobre mais uma doação de mil mangás. No dia 

21 passado, houve uma solenidade da formalização dessa parceria entre as duas 

instituições. 

Leia mais 

 
 

VI Encontro Regional de Gestão do Conhecimento 

Data: 05 de junho de 2018 

Local: Anfiteatro Bento Padro Jr, UFScar – São Carlos  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

III Seminário do Grupo de Pesquisa MHTX 

Data: 7 e 8 de junho de 2018 

Local: Escola de Ciência da Informação da Universidade Federal de Minas Gerais 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2ª Feira de Livros da Cultura 

Data: 7, 8 e 9 de junho de 2018 

Local: Galeria Olido, Praça das Artes e Biblioteca Mário de Andrade 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ciclo de Palestras – CRB8 -GIDJ/SP: “Inovação na Gestão da Informação 

Jurídica” 

Data: 9 de junho de 2018 

Local: Conselho Regional de Biblioteconomia 8ª Região 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

XVI Curso de Segurança de Acervos Culturais 

Data: 11 a 15 de junho 

Local: Museu de Astronomia e Ciências Afins 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

2° Edição ERECIN Norte/Nordeste 2018 

Data: 11 a 15 de junho 

Local: Universidade Federal de Sergipe 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

V Seminário de Estudos da Informação 

Data: 14 a 15 de junho 

Local: Universidade Federal Fluminense 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

http://www.crb8.org.br/biblioteca-da-usp-recebe-2-mil-mangas-de-universidade-japonesa/
http://www.crb8.org.br/vi-encontro-regional-de-gestao-do-conhecimento/
http://www.crb8.org.br/iii-seminario-do-grupo-de-pesquisa-mhtx/
http://www.crb8.org.br/2a-feira-de-livros-da-cultura/
http://www.crb8.org.br/ciclo-de-palestras-crb8-gidjsp-inovacao-na-gestao-da-informacao-juridica/
http://www.crb8.org.br/ciclo-de-palestras-crb8-gidjsp-inovacao-na-gestao-da-informacao-juridica/
http://www.crb8.org.br/xvi-curso-de-seguranca-de-acervos-culturais/
http://abecin.org.br/eventos/Index.php/ERECIN_Norte-Nordeste-2018/ERECIN_2018
http://www.crb8.org.br/v-seminario-de-estudos-da-informacao/


Pós-graduação – Livros, Crianças e Jovens: Teoria, Mediação e Crítica 

Processo seletivo | 2º semestre de 2018 

Opções de data da prova: 

 Sábado, 16 de junho, das 9h00 às 12h00 

 Quinta-feira, 28 de junho, das 19h00 às 22h00 

 Sábado, 30 de junho, das 9h00 às 12h00 

Valor da inscrição: R$ 120,00 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
 

 

 

 

 

http://www.crb8.org.br/3285-2/

