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CONVITE PARA REUNIÃO DO PROGRAMA  

CIRCUITO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES 

  
Em continuidade à campanha “Biblioteca Escolar Para Todos”, criada para apoiar a Lei 12.244/10,  
que estabelece a obrigatoriedade de toda escola possuir uma biblioteca e bibliotecário em seu 
quadro funcional; o  Conselho Regional de Biblioteconomia da 8ª Região/SP e sua Comissão de 
Bibliotecas Escolares convidam a todos os bibliotecários que atuam em Bibliotecas Escolares, 
CEUs, ONGs, para uma reunião que apresentará o Programa “Circuito de Bibliotecas Escolares”. A 
ação visa fortalecer os vínculos entre os bibliotecários da área educacional por meio da troca de 
experiências, ampliar as percepções sobre o papel da biblioteca escolar na contemporaneidade, 
possibilidades de integrar a biblioteca nos processos de ensino-aprendizagem, estratégias de 
incentivo à leitura, capacitação estudantil no acesso, avaliação e uso da informação e registros de 
memória  de forma crítica, ética e criativa. 
  
  
Dia: 20 de agosto de 2019 
Horário: 10h às 12h. 
Local: Colégio Arquidiocesano de São Paulo 
Rua Domingos de Morais, 2565, Vila Mariana, São Paulo, SP 
Confirmar presença no CRB/8 
Fone: (11) 5082-1404 
E-mail: crb8@crb8.org.br  
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Ministério da Cidadania abre consulta pública sobre reforma da Lei de Direitos Autorais 

O Ministério da Cidadania, por meio da Secretaria Especial da Cultura, abriu nesta sexta-feira (28) 

uma consulta pública sobre a necessidade de se reformar a Lei de Direitos Autorais (LDA). Este é o 

primeiro passo do governo federal para a construção de um anteprojeto de lei para a reforma da 

LDA e para a formulação de uma política pública destinada ao setor que inclua a participação da 

sociedade civil. 

A Lei n° 9.610, de 1998, que regula os direitos autorais no Brasil, completou 20 anos em 2018 com 

apenas uma mudança legislativa, que tratou de dispositivos relacionados especificamente à gestão 

coletiva de direitos autorais. É necessário, portanto, atualizar a lei, em particular para lidar com as 

novas tecnologias e os novos modelos de negócios que surgiram ao longo desse período. Entre as 

áreas diretamente relacionadas ao tema, estão os serviços de streaming de música, livros, filmes e 

seriados; plataformas de disponibilização e compartilhamento de conteúdo por terceiros; 

tecnologias de inteligência artificial, coleta de dados, impressão em 3-D e realidade virtual. 

A União Europeia e países como Canadá e Estados Unidos têm discutido, internamente, a reforma 

de suas legislações de direitos autorais em razão dessas mudanças contemporâneas. 

Recentemente, por exemplo, a União Europeia aprovou uma diretiva sobre Direitos Autorais no 

Mercado Único Digital. “O mundo vai evoluindo e vai se percebendo que há essa necessidade de 

outras abordagens para adequar à nova realidade”, avalia o secretário de Direitos Autorais e 

Propriedade Intelectual do Ministério da Cidadania, Maurício Braga. “E esse processo tem que ser 

o mais democrático possível”, salienta. 

Leia mais 

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

“A biblioteca é de todos”, destaca coordenadora do Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas 

Organizado pela Confederação Nacional dos Municípios (CNM), o programa Bate-papo desta sexta-

feira (5) teve como tema as bibliotecas públicas. Para o debate, foram convidadas a coordenadora 

do Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas (SNBP) do Departamento de Livro, Leitura, Literatura e 

Bibliotecas (DLLLB) do Ministério da Cidadania, Ana Maria da Costa, e a técnica de Cultura da CNM, 

Ana Clarissa de Souza. As convidadas puderam falar sobre o papel das bibliotecas e suas amplas 

possibilidades de trazer conhecimento e desenvolvimento social para os municípios.  

Segundo Ana Maria, as bibliotecas públicas oferecem um leque de serviços diversificados. “Os 

municípios podem aproveitar um espaço que é bem visto pela população para fazer uma série de 

ações, de saúde, de formação, de inserção no mercado de trabalho”, completou. Ela também falou 

sobre a necessidade de os municípios elaborarem planejamentos para a área de livro e leitura, com 

a finalidade de auxiliar no desenvolvimento da comunidade. 

Leia mais 

http://www.crb8.org.br/ministerio-da-cidadania-abre-consulta-publica-sobre-reforma-da-lei-de-direitos-autorais/
http://www.crb8.org.br/a-biblioteca-e-de-todos-destaca-coordenadora-do-sistema-nacional-de-bibliotecas-publicas/


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

Ao lado de um cemitério, biblioteca transforma vida de moradores de Parelheiros em SP 

Parelheiros, extremo sul da capital paulista. Uma região muito carente de cultura e lazer é também 

um lugar onde os moradores nunca perderam a esperança. 

Uma iniciativa transformou a vida das pessoas, não só no bairro de Colônia, mas dos vizinhos 

também. Caminhos da leitura é mais que a única biblioteca da região, é um horizonte de um futuro 

melhor pra quem ajudou a criar esse espaço. 

Como é o caso de uma das fundadoras, Cidinéia Chagas, de 27 anos. “O acesso a um livro é um 

pouco difícil, principalmente pôr a gente estar em uma região periférica. A biblioteca e o CEU 

Parelheiros são dois equipamentos culturais, as são poucos pensando no número de habitantes.” 

Leia mais 

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

Unesp: Projeto leva leitura a pacientes internados em Botucatu 

O projeto “Biblioteca sobre Rodas” torna o período de internação no Hospital das Clínicas (HC) de 

Botucatu, no interior do Estado, mais leve por meio da leitura. A iniciativa é conduzida por alunos 

de diversos cursos da Universidade Estadual Paulista (Unesp), que se dedicam a tornar esse 

processo menos traumático para os pacientes. 

A leitura e uma boa dose de atenção são utilizadas pelos estudantes no HC. A visita dos alunos faz 

parte do projeto de extensão, por meio da arrecadação dos materiais impressos (revistas, livros e 

gibis, por exemplo) distribuídos nas enfermarias. 

A ação, que já completou doze anos, é ligada à Faculdade de Medicina da Unesp, do campus de 

Botucatu. Duas vezes por semana, os integrantes do projeto percorrem os corredores do HC com 

exemplares e estão disponíveis ao diálogo para amenizar as dificuldades do ambiente hospitalar. 

Leia mais 

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

Na era da inteligência artificial, Conselho da Justiça Federal lança plataforma que interage com 

usuários no portal 

O Conselho da Justiça Federal (CJF) já entrou na era da inteligência artificial! Lançado na sessão do 

CJF desta segunda-feira (24), o robô Lia (Lógica de Inteligência Artificial) é uma plataforma de 

Inteligência Artificial (IA) criada para responder dúvidas dos usuários no portal do CJF. O 

aprendizado de máquina (em inglês, machine learning) baseia-se na ideia de que sistemas podem 

aprender com dados, identificar padrões e tomar decisões com o mínimo de intervenção humana. 

De acordo com o presidente do CJF e do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministro João Otávio de 

Noronha, usuários, magistrados, advogados e servidores serão beneficiados com o advento do 

sistema que passa por fase de testes e será disponibilizado em breve para o público externo. 

http://www.crb8.org.br/ao-lado-de-um-cemiterio-biblioteca-transforma-vida-de-moradores-de-parelheiros-em-sp/
http://www.crb8.org.br/unesp-projeto-leva-leitura-a-pacientes-internados-em-botucatu/


“A inteligência artificial, hoje, é um programa que nós temos que colocar dentro da Justiça. O STJ já 

iniciou o seu Projeto Sócrates e agora temos também na Justiça Federal”, disse o magistrado, 

antecipando também que convocará em agosto uma reunião com servidores da área de Tecnologia 

da Informação para discutir um padrão de uso da inteligência artificial que se adeque à realidade 

de todos os Tribunais Regionais Federais. 

Leia mais 

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

Acervo do professor Jorge Nagle é doado à Escola de Sociologia e Política 

O acervo composto por 20 mil livros da biblioteca particular do professor Jorge Nagle foi doado à 

Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (FESPSP). A transferência de todos os títulos 

foi feita durante dois anos, com o acompanhamento de Nagle, que faleceu na semana passada, aos 

90 anos. 

O professor chegou em Mogi das Cruzes no fim dos anos 1990 para trabalhar na Universidade de 

Mogi das Cruzes. Ali, atuou no Núcleo de Estudos e Pesquisas em Ensino. Gostou tanto de Mogi 

que para cá se mudou. E organizou na casa onde passou a morar, no Socorro, o acervo que 

impressionava quem o conhecia. O conjunto foi doado à Escola de Sociologia e Política em vida, 

como afirma Josiane Pereira, que ajudou a cuidar da biblioteca. 

Josiane havia trabalhado com o também professor José Ênio Casalec, na mesma função: os 

cuidados com os livros. Quando este faleceu, passou a cuidar da biblioteca de Nagle, e deverá 

continuar com essa função e com os cuidados com os pássaros que ele alimentava há 16 anos, na 

pracinha do Socorro. 

Leia mais 

 

Palestra – Pesquisa de Jurisprudência: STF, STJ, TJSP, TRF3, TRT2 

Data: 11 de julho de 2019 

Local: Conselho Penitenciário do Estado de São Paulo – Rua Líbero Badaró, 600, 12 º andar 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Roda de Conversa – Cara e corpo na era digital: acesso ao conhecimento de quem, para quem? 

Data: 13 de julho de 2019 

Local: PINACOTECA DE SÃO PAULO – PINA_ESTAÇÃO - Lg. General Osório, 66 – 11 3335 4990 

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

IX Conferência Internacional sobre Bibliotecas e Repositórios Digitais da América Latita- 

BIREDIAL-ISTEC 

Data: 30 de julho a 2 de agosto de 2019 

http://www.crb8.org.br/na-era-da-inteligencia-artificial-conselho-da-justica-federal-lanca-plataforma-que-interage-com-usuarios-no-portal/
http://www.crb8.org.br/acervo-do-professor-jorge-nagle-e-doado-a-escola-de-sociologia-e-politica/
http://www.crb8.org.br/palestra-pesquisa-de-jurisprudencia-stf-stj-tjsp-trf3-trt2/
http://www.crb8.org.br/roda-de-conversa-cara-e-corpo-na-era-digital-acesso-ao-conhecimento-de-quem-para-quem/
http://www.crb8.org.br/conferencia-biredial-istec/
http://www.crb8.org.br/conferencia-biredial-istec/


Local: Universidade Nove Julho (UNINOVE), localizada na Rua Vergueiro, 235/249 – Liberdade, São 
Paulo 

...................................................................................................................................................... 

Segundo Encuentro Internacional de Bibliotecas Jurídicas y Primera Reunión del Foro Regional de 

Bibliotecarios Jurídicos de América Latina: “Las bibliotecas jurídicas: su posicionamiento en la 

solución de los problemas 

Data: 4 a 6 de setembro de 2019 

Local: Reforma Política de 1977, IIJ-UNAM 

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

Simpósio “CDMC 30 anos: documentação, criação e performance” 

Data: 25 a 28 de setembro de 2019  
Local: CIDDIC – Unicamp  
...................................................................................................................................................…  

II Colóquio Internacional em Convergências em Ciência da Informação, Tecnologia e Educação 

Data: 26 a 29 de setembro de 2019 

Local: Universidade Federal da Bahia 

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

I Congresso de Ensino em Comunicações, Informação e Artes 

Data: 16 a 18 de outubro de 2019 

Local: Escola de Comunicações e Artes – Universidade de São Paulo 

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

II Seminário Nacional de Paleografia 

Data: 20 a 22 de novembro de 2019 

Local: Universidade Federal da Bahia 

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

VI Seminário Internacional: A Arte da Bibliografia 

Data: 05 a 06 de deembro de 2019 

Local: Auditório Tito Sena – FAED/UDESC – Florianópolis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.crb8.org.br/ii-encuentro-internacional-de-bibliotecas-juridicas/
http://www.crb8.org.br/ii-encuentro-internacional-de-bibliotecas-juridicas/
http://www.crb8.org.br/ii-encuentro-internacional-de-bibliotecas-juridicas/
http://www.crb8.org.br/simposio-cdmc-30-anos-documentacao-criacao-e-performance/
http://www.crb8.org.br/ii-coloquio-internacional-em-convergencias-em-ciencia-da-informacao-tecnologia-e-educacao/
http://www.crb8.org.br/congresso-de-ensino-em-comunicacoes-informacao-e-artes-da-eca/
http://www.crb8.org.br/ii-seminario-nacional-de-paleografia/
http://www.crb8.org.br/vi-seminario-internacional-a-arte-da-bibliografia/


 

 

 

 

 


