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Educação aprova proposta para incentivar construção e ampliação de bibliotecas públicas 

A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados aprovou proposta para que a União, os 

estados, o Distrito Federal e os municípios sejam obrigados a destinar verbas orçamentárias para a 

manutenção e aquisição de acervo para bibliotecas públicas, inclusive as de instituições de ensino 

públicas.  

Leia mais 

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

Mercado de livros enfrenta fase de mudanças 

Em meio a uma crise econômica generalizada, o mercado livreiro vem precisando se adaptar 

no Brasil, onde os hábitos de consumo estão mudando. Livrarias pequenas e grandes vêm 

fechando suas portas, e o setor editorial encolheu 21% entre 2006 e 2017, embora venha 

mostrando sinais de recuperação nos últimos meses.   

Leia mais 

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

Temer assina Lei Castilho 

Lei sancionada por presidente nesta quinta-feira cria a Política Nacional de Leitura e Escrita como 

estratégia para promoção do livro, a literatura, a escrita e as bibliotecas no Brasil  

Leia mais 

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

Doutoranda da UFMG é premiada por projeto que associa literatura e realidade aumentada 

A doutoranda em linguística aplicada Tâmara Milhomem ficou em segundo lugar no 

concurso Ideias inovadoras em educação e trabalho, promovido pelo Ministério da Educação 

(MEC), com o projeto O clube de leitura na biblioteca “viva”: conexões entre a realidade 

aumentada e a literatura clássica.   

Leia mais 

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

http://www.crb8.org.br/educacao-aprova-proposta-para-incentivar-construcao-e-ampliacao-de-bibliotecas-publicas/
http://www.crb8.org.br/mercado-de-livros-enfrenta-fase-de-mudancas/
http://www.crb8.org.br/temer-assina-lei-castilho/
http://www.crb8.org.br/doutoranda-da-ufmg-e-premiada-por-projeto-que-associa-literatura-e-realidade-aumentada/


Qual a situação das bibliotecas escolares no Brasil 

Esta pesquisa, realizada na Universidade de São Paulo, analisa a situação das bibliotecas escolares 

no Brasil e as políticas públicas dedicadas a elas, principalmente a partir da Lei 12.244 de 2010, que 

determina a obrigatoriedade da criação de bibliotecas nas instituições de ensino nacionais. Entre 

as conclusões, a pesquisadora destaca a necessidade de que  bibliotecas escolares extrapolem a 

noção de acervo e representem organismos voltados ao diálogo e à construção do conhecimento 

adequados ao cenário informacional contemporâneo. 

Leia mais 

 

 

I Seminário de Pesquisa e Documentação em Sítios de Memória 

Data: 23 e 24 de julho de 2018 

Local: Fundação Casa de José Américo 

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

Curso: O Latim em Obras Raras: uma introdução 

Data: 23 a 27 de julho de 2018 

Local: Biblioteca Nacional 

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

Palestra: Olhares que constroem coleções: reflexões sobre algumas bibliotecas particulares 

paulistas 

Data: 28 de julho de 2018 

Local: Auditório Prestes Maia – Câmara Municipal de São Paulo 

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

38º Aniversário da Biblioteca Pública Municipal Raimundo de Menezes 

Data: 28 de julho de 2018 

Local: Biblioteca Pública Raimundo Menezes  

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

As contribuições dos franceses de Gabriel Naudé & Suzanne Briet para a Biblioteconomia 

Data: 31 de julho de 2018 

Local: Auditório Tito Sena – FAED – UDESC  

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

http://www.crb8.org.br/qual-a-situacao-das-bibliotecas-escolares-no-brasil/
http://www.crb8.org.br/i-seminario-de-pesquisa-e-documentacao-em-sitios-de-memoria/
http://www.crb8.org.br/curso-o-latim-em-obras-raras-uma-introducao/
http://www.crb8.org.br/palestra-olhares-que-constroem-colecoes-reflexoes-sobre-algumas-bibliotecas-particulares-paulistas/
http://www.crb8.org.br/palestra-olhares-que-constroem-colecoes-reflexoes-sobre-algumas-bibliotecas-particulares-paulistas/
http://www.crb8.org.br/38o-aniversario-da-biblioteca-publica-municipal-raimundo-de-menezes/
http://www.crb8.org.br/as-contribuicoes-dos-franceses-de-gabriel-naude-suzanne-briet-para-a-biblioteconomia/


1º Encontro de Editores Científicos da UNICAMP (ENECAMP) 

Data: 13 de agosto de 2018 

Local: Auditório da Biblioteca Central César Lattes  

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

III Seminário Paraense de Documentação e Informação Jurídica 

Data: 21 a 22 de agosto de 2018 

Local: Auditório Nathanael Farias Leitão – MPPA 

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

III Seminário Nacional sobre Patrimônio Histórico 

Data: 23 a 24 de agosto de 2018 

Local: Teatro Dante Barone – Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul 

 

 

 

 

 

 

http://www.crb8.org.br/1o-encontro-de-editores-cientificos-da-unicamp-enecamp/
http://www.crb8.org.br/iii-seminario-paraense-de-documentacao-e-informacao-juridica/
http://www.crb8.org.br/iii-seminario-nacional-sobre-patrimonio-historico/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


