BOB NEWS n° 14 - 10 de abril de 2008
EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DO BIBLIOTECÁRIO – Gratuito
Caconde
25 de abril das 19h00 às 22h00
Tema: Biblioteca e criatividade = desenvolvimento e inovação regional
Palestrante: Elizabeth Franco Biondo, diretora do Departamento de Bibliotecas da
Secretaria de Cultura e Turismo da Prefeitura Municipal de Barueri. Recebeu o VII
Prêmio Laura Russo em 2007.
Tema: Cultura e Educação = crescimento regional
Palestrante: Rui Santo, engenheiro sênior internacional, professor de criatividade
MBA/PECE/USP – Gestão e Engenharia de Produto, desenvolve ferramentas de
criatividade e processo criativo abrangente. Escreve quinzenalmente no site da Catho.
Local: Espaço Cultural Ranieri Mazzilli – Praça da Matriz Caconde/SP
Inscrições gratuitas pelo tel.: (19) 3662-1803/2900 ou
e-mail: educacao@pmcaconde.sp.gov.br
Revista CRB-8 Digital terá espaço para “cases”
Com periodicidade trimestral, cada edição da Revista terá um tema central, sendo o
primeiro: “Criatividade e Inovação”. A coordenadora do projeto, Emília da Conceição
Camargo, afirmou ao Bob News: “Temos a necessidade de criar um espaço interativo
para o registro de cases e de informações voltadas para os negócios, permitindo
enriquecer e compartilhar o conhecimento”.
Favor enviar artigos e “cases” para e-mail: crb8@crb8.org.br (máximo de 10 laudas
(1.400 caracteres por lauda) para artigos e 20 laudas para cases; formato RTF; fonte:
Arial, 12pt. e instruções da
NBR 6023 da ABNT).
USP abriga exposição gratuita com livros raros até 29 de junho
O Instituto de Estudos Brasileiros (IEB), da USP, em parceria com a Biblioteca Mário de
Andrade, abriu uma exposição com obras raras de ambas instituições. São exibidas
pela primeira vez obras como "As Primaveras" (Casimiro de Abreu, 1859) e "O
Guarany" (José de Alencar, 2ª edição). Já do acervo do IEB estarão expostos 40 livros.
Segundo o curador Rizio Bruno Sant'Ana, da Biblioteca Mário de Andrade, o objetivo é
apresentar ao público características que tornam uma obra rara, ou seja, conteúdo,
encadernação preciosa, tiragem limitada, ou ainda por conta da "marginália" (com
anotações do possuidor).
Serviço: de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h; sábados, das 10h às 16h.
Local: Instituto de Estudos Brasileiros: av. Prof. Mello Moraes, tr. 8, nº 140, Cidade
Universitária, tel. (11) 3091-2399. Entrada franca
Folha de São Paulo (9 abril)

Prêmio Finep: inscrições até 28 de agosto
A 11ª edição do Prêmio Finep de Inovação Tecnológica, que a partir deste ano passará
a se chamar Prêmio Finep de Inovação, foi oficialmente lançada pela Financiadora de
Estudos e Projetos.
As inscrições estão abertas até 28 de agosto. Os vencedores receberão apoio para a
implantação de projetos de inovação que variam de R$ 500 mil a R$ 10 milhões. De
acordo com a Finep, neste ano o prêmio pretende privilegiar o perfil inovador de
empresas e instituições de ciência e tecnologia.
O prêmio será realizado em duas etapas: regional e nacional. Ao todo são seis
categorias:
Pequena Empresa, Média Empresa, Grande Empresa, Instituição de C&T,
Tecnologia Social e Inventor Inovador.
Agência Fapesp – Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo
Inscrições para o Concurso Prêmio Pesquisador 2008
Estão abertas até 22 de abril as inscrições para o Prêmio Pesquisador 2008, que irá
selecionar até oito projetos de pesquisa em arte e cultura na cidade de São Paulo,
tendo como base de referência o Arquivo Multimeios do Centro Cultural São Paulo
(CCSP). Os trabalhos podem ser referentes às áreas de conservação, ação cultural e
educativa, bibliotecas, acervos e em diferentes linguagens artísticas, visando ao
adensamento de áreas de conhecimento afins ao universo cultural do CCSP. As
inscrições devem ser feitas pelo site
www.centrocultural.sp.gov.br
Fonte: Prefeitura de São Paulo
SMPP terá parceria no 4º Prêmio Educar para a Igualdade Racial
A 4ª Edição do Prêmio Educar para Igualdade Racial: Experiências de Promoção da
Igualdade Racial-Étnica no Ambiente, projeto do Centro de Estudos das Relações de
Trabalho (CEERT) em parceria com a Secretaria Municipal de Participação e Parceria
(SMPP), está com inscrições abertas até dia 5 de maio. Professores e gestores deverão
narrar suas experiências. O principal objetivo do prêmio é sensibilizar, incentivar e
subsidiar professores e profissionais da educação para a inclusão da temática racialétnica nos projetos pedagógicos. Podem concorrer docentes da educação infantil e de
1ª a 4ª série de escolas públicas e privadas.
Além do prêmio de R$ 5 mil, os quatros vencedores farão curso sobre a temática racial
e ganharão kit de livros.
Mais informações na Secretaria de Participação e Parceria, tel. (11) 3113-9708
Fonte: Prefeitura de São Paulo
Feira de troca de livros e gibis em oito Parques da Cidade de São Paulo
A Secretaria da Cultura promoverá até 22 de junho Feira de Troca de Livros e Gibis em
oito parques da cidade.
São eles os parques do Carmo (13 de abril), Chico Mendes (27 de abril), Anhanguera
(11 de maio), Cidade de Toronto (18 de maio), da Luz (08 de junho) e Santos Dias (22
de junho). A feira ocorre sempre aos domingos e o horário de funcionamento é das
10h às 16h. O objetivo do projeto é criar uma oportunidade para que o público possa
renovar sua leitura, sem nenhum custo, trocando algum título que já tenha lido por
outro de seu interesse. Para participar, a única recomendação é que os livros não
sejam didáticos e que estejam em bom estado. Para os gibis não há restrição, serão
bem-vindos exemplares de qualquer época.
Fonte: Prefeitura de São Paulo

Inscrições para Lei de Incentivo à Cultura 2008
A lei de incentivo à cultura deste ano recebe inscrições até 29 de agosto. Estarão
disponíveis aproximadamente R$ 13,5 milhões para projetos de música, dança, teatro,
circo, audiovisual, fotografia, literatura, artes plásticas, artes gráficas, cultura popular,
acervo e patrimônio histórico, arquitetônico e cultural, museus e centros culturais.
O valor concedido a cada projeto ficará entre R$ 30 mil e 500 mil, exceto para os de
patrimônio histórico, cultural e arquitetônico. A inscrição deve ser feita na Secretaria
Executiva da CAAPC (Av. São João, 473 - 10º andar), de segunda a sexta-feira, das
10h às 16h, ou enviados por correio com aviso de recebimento.
Mais informações na Secretaria de Cultura, tel. (11) 3224-0201
Fonte: Prefeitura de São Paulo
Tecnologia faz documento durar mais
Se você pensa que ao armazenar seus documentos digitais, sejam músicas, fotos ou
textos, em CD-Rom ou CD-R terá todos guardados para sempre, está muito enganado.
Os documentos digitais podem ser perdidos com a mesma facilidade com que são
gerados. Por isso, Humberto Celeste Innarelli, analista do Sistema de Arquivos da
Unicamp, decidiu publicar o livro “Arquivística – Temas Contemporâneos”, que mostra
o que ele chamou de 10 Mandamentos da Preservação Digital. Algumas dicas:
1) migrar os documentos de formato tecnológico periodicamente (como foi das fitas
cassete e VHS para o CD e o DVD, por exemplo), além de estar atento com a criação
de backups, a observação de normas de segurança e a manutenção, sempre, da
autenticidade dos documentos.
2) CDs de baixa qualidade (vendidos pelos camelôs) podem até ser baratos, mas
duram menos de seis meses.
As mídias de marcas conceituadas também duram mais, mas também têm prazo de
validade. A mídia mais segura é a revestida de ouro, ainda assim, a preservação não
estaria totalmente garantida.
3) fazer cópias de segurança, migrar de uma mídia para outra de tempos em tempos e
não utilizar suportes excêntricos – obedecer os que estão disponíveis no mercado –
porque podem se tornar obsoletos e, aí, adeus documentos digitais.
4) colocar mídias do backup em local separado.
5) As mídias digitais podem ser afetadas por diversas variáveis ambientais: poluição
atmosférica, o tempo de uso, a qualidade e a temperatura e umidade relativa do ar.
Da Agência Anhanguera (31 março)
Museus terão R$ 160 milhões este ano no País
O governo federal anunciou investimento de R$ 160 milhões este ano nos museus
ligados à Política Nacional de
Museus (PNM), crescimento de cerca de 15% em relação ao que foi investido em 2007
(R$ 140 milhões). Em 2005, o valor investido era de R$ 95 milhões, segundo relatório
do governo. Parte da estratégia de distribuição de recursos tem sido por meio de
editais. Entre 2004 e 2007, os editais destinaram R$ 37 milhões para 294 projetos,
contemplando museus de 26 Estados e DF. Destes, 47% são em cidades do interior e
57% nas capitais.
Segundo cadastro do Iphan, existem hoje 2,5 mil instituições museológicas no País.
O Estado de São Paulo (8 abril)

São Paulo fará Plano Municipal de Educação
A Secretaria Municipal da Educação de São Paulo pretende colocar em execução, a
partir de maio, uma agenda de
seminários, reuniões e debates para, até o fim do ano, fechar um Plano Municipal de
Educação. A proposta é convidar sindicatos, professores, diretores, pais, organizações
não-governamentais e especialistas para discutir e elaborar consensos sobre o que
seria um plano de longo prazo para a educação na cidade. Apenas 43% dos municípios
brasileiros desenvolveram um plano municipal, segundo o Sistema de Informações dos
Conselhos Municipais da Educação.
Em maio entrará no ar um site com todas as informações sobre o plano. Qualquer
pessoa poderá enviar e debater as propostas.
Leia a íntegra da matéria: http://www.estadao.com.br/geral/not_ger152447,0.htm
O Estado de São Paulo (7 abril)
Em São Paulo, 42% das escolas ficam em áreas 'vulneráveis'
A violência coloca em risco 42% das escolas da rede estadual no município de São
Paulo. Dos 1.096 colégios estaduais da capital paulista, 461 ficam em regiões de ''alta
vulnerabilidade'', como o governo denomina as áreas com os piores indicadores
socioeconômicos. Nessas unidades trabalham 41% (30 mil) de um total de 73 mil
servidores estaduais da educação da cidade – sendo a maioria professor, segundo
levantamento da Secretaria Estadual da Educação.
Para compensar o ''perigo'', os funcionários recebem um benefício chamado Adicional
Local de Exercício (ALE).
O bônus corresponde a 20% do salário base – sem gratificações –, que chega até R$
300. No Estado de São Paulo, segundo a secretaria, cerca de 95 mil servidores (32%)
dão expediente em 1.782 escolas da rede localizadas em áreas de difícil acesso, com
pouco saneamento básico e elevado índice de violência.
Leia a íntegra da matéria: http://www.estadao.com.br/geral/not_ger152436,0.htm
O Estado de São Paulo (7 abril)
EVENTOS
I Encontro de Gestão da Informação e do Conhecimento em Acervos
Esportivos no Estado de São Paulo
Tema: Bibliotecas, Centros de Documentação e Informação Esportiva e Acervos
Esportivos: importância de sua
atuação para o desenvolvimento da comunidade esportiva nacional.
Data: 28 e 29 de abril de 2008.
Local: Auditório do Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa 'Mal. Mário Ary Pires' COTP, da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Recreação de São Paulo.
Av. Ibirapuera, 1.315 - Vila Clementino – São Paulo/SP
Inscrições: seme.biblioteca@prefeitura.sp.gov.br
Curso de PHL 81
Instrutor: Hilda Maria Fiuza Abras Reinehr
Data: 28, 29 e 30 de abril de 2008
Local: Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP – Biblioteca
End: Rua Botucatu, 862 – Vila Clementino – São Paulo/SP
Carga Horária: 24h.
Inscrições até 20 de abril pelo e-mail: hilda@biblioonline.com.br

InterLogos 2008 – Vitória/ES
Seminário sobre A Gestão dos Saberes e do Conhecimento na Inovação e
Desenvolvimento Sustentável
Data: 26 e 27 de junho de 2008, das 9h00 às 18h00
Local: FAESA – Auditório
Algumas palestras:
1. A Empresa Essencial – uma apologia do Simples
Um modelo de sustentabilidade de empresas baseado em Gestão de Conhecimento e
qualidade de vida;
2. Inteligência Competitiva na prática: a experiência dos Correios no Espírito Santo;
3. Os Arquivos e os desafios de um mundo em mudanças;
4. Resgate da Memória na Gestão do Conhecimento;
5. Biblioteca Virtual: a construção de serviços e produtos em ambientes digitais nas
bibliotecas brasileiras como instrumento de difusão do conhecimento;
6. Modelos de planejamento de sistemas de da informação, aspectos essenciais;
7. A Era da Conectividade e Convergência na Gestão da Informação e Conhecimento;
8. Digitalização Registrada – Agora você pode descartar documentos com segurança
através de ordenamento jurídico para descarte definitivo de documentos.
Informações: (27) 3223-4537 ou (27) 9907-5955 ou (27) 9249-2367
e-mail: todeskabadke@gmail.com ou interlogos2008es@gmail.com
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
CURSOS MODAL
Informações e reservas: cursos@modalnetworks.com ou tel. (11) 5587-3674
Gerando etiquetas com Label Pro
Data: 11 de abril (9h00 às 13h00)
DSPACE
Instrutor: Alisson de Castro
Data: 26 de abril (9h00 às 16h00)
DublinCore/Metadados
Instrutor: Alisson de Castro
Data: 28 de abril (9h00 às 16h00)
OFICINA TEMÁTICAS LIVRES – FESP/SP
Temas brasileiros em comemoração aos 75 anos da FESPSP
Informações e inscrições: (11) 3123-7810
http://www.fespsp.org.br/oficinas/
Oficina especial Dia do Índio
Dia 19 de abril de 2008, das 14h00 às 17h00
Oficina especial Descobrimento do Brasil: "Sobre portugueses e descobertas"
Dia 22 de abril de 2008, das 14h00 às 17h00

Oficina especial dia da educação
Dia 28 de abril de 2008, das 14h00 às 17h00
MÓDULO: TEMAS BRASILEIROS
Como falar em público
Dia 12 de abril de 2008, das 14h00 às 17h00
Literatura e sociedade no Brasil
Dia 17 de abril de 2008, das 14h00 às 17h00
Simbolismos Católicos e Sociedade Brasileira
Dia 25 de abril de 2008, das 14h00 às 17h00
A questão racial no Brasil
Dia 29 de abril de 2008, das 14h00 às 17h00
Normalização de trabalhos acadêmicos
Dia 30 de abril de 2008, das 14h00 às 17h00

