BOB NEWS N°003/2008
NOTÍCIAS
Atenção Bibliotecário
Para estar sempre bem informado mantenha atualizado seu cadastro junto às entidades
profissionais:
- CRB-8ª Região São Paulo: www.crb8.org.br
- SINBIESP - Sindicato dos Bibliotecários no Estado de São Paulo: www.sinbiesp.org.br
- ABM - Associação dos Bibliotecários Municipais de Sâo Paulo: Fone (11) 5549-5529

Bibliotecas poderão ser obrigadas a ter bíblia em braile
A Câmara dos Deputados analisa o Projeto de Lei 1138/07, do deputado Eliene Lima (PPMT), que obriga bibliotecas públicas, universitárias e escolares a manter em seus acervos
pelo menos um exemplar da bíblia acessível às pessoas com deficiência visual. A
publicação poderá ser em meio digital, em áudio ou em braile. Para o deputado, a medida
pode ser inserida entre as diretrizes da Política Nacional do Livro (Lei 10.753/03), que
preconiza a manutenção de acervos para garantir acesso à literatura aos deficientes
visuais. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), há cerca
de 3 milhões de brasileiros com algum tipo de deficiência visual, dos quais 188 mil são
cegos.
Fonte: Câmara dos Deputados
Íntegra: http://www2.camara.gov.br/internet/homeagencia/materias.html?pk=116512

Consulta virtual eficaz
Todos os meses, mais de 4 milhões de brasileiros acessam sites relacionados à saúde. Nem
tudo o que encontram, porém, tem respaldo científico. A seguir, especialistas receitam
como
encontrar
informações
confiáveis
na
rede:
R26; Verifique quando o site foi atualizado pela última vez. A medicina evolui
rapidamente e algumas informações sobre tratamentos e remédios ficam ultrapassadas
R26; Procure referências sobre os responsáveis pelo conteúdo da página. Autores com

especializações no assunto tratado e vínculo com instituições de pesquisa reconhecidas
garantem maior credibilidade.
R26; Discuta com um médico as informações encontradas na internet. Mesmo estudos
científicos sérios e conclusivos podem não ser aplicáveis ao seu caso. Isso porque detalhes
como a amostra pesquisada ou o número de evidências semelhantes na literatura médica
podem definir quanto um novo estudo é, de fato, relevante para o paciente. Leigos
raramente conhecem ou prestam atenção a esses dados. Ouvir um especialista evita sustos
à toa e tratamentos inadequados.
Fonte: Veja, 23.01.2008
Para dicas de site e íntegra da notícia acesse:
http://www.crb8.org.br/portal_mis/index?item_id=338

PRÊMIO LAURA RUSSO
Encaminhe sugestão de tema para o VIII Prêmio Laura Russo, edição 2008, por e-mail:
crb8@crb8.org.br, até 08 de fevereiro de 2008.
EVENTOS
Curso de pós-graduação em Planejamento e Gerenciamento de Sistemas de
Informação.
FAINC - Faculdades Integradas Coração de Jesus
Início: 16 de Fevereiro de 2008
Matrículas abertas até 13 de fevereiro de 2008
Local: Rua Siqueira Campos, 483 - Santo André - SP.
Período: aos sábados das 9h00 às 17h00
Informações: www.fainc.com.br

Curso de Pós-Graduação - Desenvolvimento de Competências Gerenciais 2008
Coordenação: Profª. Drª. Valéria Martin Valls
Início: 20 de fevereiro de 2008
Local: Av. Jabaquara, 1314 - próximo ao metrô Saúde
Informações: (11) 3567-4401
Inscrições: www.inbrapec.com.br

Curso - O papel do Arquivo na Gestão do Conhecimento

Profª. Drª. Valéria Martin Valls
Data: 28 de fevereiro de 2008, das 08h30 às 18h00
Local: Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica – ABINEE
Avenida Paulista, 1439 - 6º andar - São Paulo - SP
Informações: biblio_eventos@yahoo.com.br - Barbara Maldonado – Coord. do Evento.

Curso de Pós-Graduação em São Carlos - SP
MBA em Gestão de Unidades de Informação
Duração: 372 horas
Matrículas: até 19 de março de 2008
Informações: Diretoria de Pós-Graduação e Cursos de Extensão da UNICEP
Rua Miguel Petroni, 5111 - Jardim Centenário -São Carlos - SP
Telefone: (16) 3362-2109
E-mail: posgraduacao@unicep.com.br e/ ou pgasser@terra.com.br
Site: www.unicep.edu.br

4° Concurso de Poesias da Biblioteca "Lenyra Fraccaroli"
Data: 14 a 29 de janeiro de 2008
Quantidade: 1 poesia
Tema: Livre
Premiação: 15 de março de 2008, às 13h00
Local: Praça Haroldo Daltro, 451 - Vila Nova Manchester - SP.
Informações: (11) 2295-2295

XIV Seminário Nacional de Bibliotecas Universitárias
Data: 10 a 14 de novembro de 2008.
Local: Centro de Convenções do Anhembi - São Paulo/SP
Informações: www.sbu.unicamp.br/snbu2008
World Library and Information Congress: 74th IFLA General Conference and
Council
Data: 10-14 agosto 2008
Local: Quebec -Canadá
Telefone: +31 (70) 3140884
E-mail: ifla@ifla.org
Site: http://ifla.inist.fr/index.htm

