BOB NEWS N°006/2008
ESPECIAL
Prezados bibliotecários, estudantes e simpatizantes
Conforme divulgação no último BOB NEWS o Conselho Regional de Biblioteconomia (CRB-8)
mobiliza a comunidade em prol das bibliotecas públicas e infanto-juvenis na cidade de São Paulo.
O CRB-8 estará recolhendo até 20/02/2008 todos os abaixo-assinados que chegarem para
encaminhar aos canais competentes. Na internet, o Prof. Dr. Edmir Perrotti encabeça lista
eletrônica pedindo a revogação do Decreto 49172/2008.
Os bibliotecários, estudantes, simpatizantes à causa devem seguir os seguintes procedimentos:
1) Clique no endereço: http://www.gopetition.com/online/16989.html
2) Leia a mensagem. Clique em "sign the petition" (= assine a petição).
Após aberto, complete os dois dados obrigatórios: nome (first
Name, sobrenome (last name)
Os demais dados são opcionais (e-mail, endereço, cidade etc)
Você pode fazer um pequeno comentário ("short comments"). É bom e
estimula os outros que receberem.
3) Digite o código de segurança que aparece na página aberta (letras e
números coloridos)
4) Clique em "sign" (= assinar). Pronto, seu nome estará inscrito no
abaixo-assinado
5) Para enviar para outras pessoas:
clique em "tell a friend" e mande o e-mail que se abrirá,
solicitando que assine e divulgue para outros.

ARTIGOS PUBLICADOS NA MÍDIA SOBRE O ASSUNTO
Sem público, bibliotecas fecham
Com um decreto publicado no dia 1º de fevereiro véspera do Carnaval no Diário Oficial de São
Paulo, o prefeito Gilberto Kassab (DEM) fechou quatro das 61 bibliotecas que existiam na cidade.
Renato Santiago Da agência folhapress
(Jornal do Commercio 18/02/2008)
Educação sp: Prefeitura fecha bibliotecas por falta de frequentadores
Com um decreto publicado no dia 1º de fevereiro --véspera do Carnaval-- no Diário Oficial de São
Paulo, o prefeito Gilberto Kassab (DEM) fechou quatro das 61 bibliotecas que existiam na cidade.
Renato Santiago
(Folhapress - Cotidiano 18/02/2008)
Educação sp 2: Prefeitura fecha quatro bibliotecas (Folhapress - Cotidiano)
SÃO PAULO, SP, 18 de fevereiro (Folhapress) - A capital vai perder quatro das suas 55
bibliotecas públicas municipais. A Prefeitura de São Paulo decidiu fechar os espaços de leitura
infanto-juvenil Chácara do Castelo e Zalina Rolim, na Vila Mariana (zona sul), Arnaldo de
Magalhães Giácomo, no Tatuapé (zona leste), e Cecília Meireles, na Lapa (zona oeste).
(Folhapress - Cotidiano 18/02/2008)
Prefeitura fecha duas bibliotecas e muda função de mais duas
(Jornal Destak SP - 19/2/2008)
http://www.destakjornal.com.br/noticia.asp?ref=20359
Falta de público ameaça 4 bibliotecas municipais
(Metro - 19/2/2008 )
http://metropoint.metro.lu/20080219_MetroSaoPaulo.pdf
Para íntegra dos artigos, acesse nosso site: http://www.crb8.org.br

