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BOB NEWS
CRBCRB-8 – inscrições para seleção pública para bibliotecário fiscal
prorrogadas
O Conselho Regional de Biblioteconomia 8ª Região prorrogou as
inscrições até o dia 21 de maio (que poderão também ser feitas por
procuração) para Seleção de Pessoal para preenchimento das seguintes
vagas: bibliotecário fiscal (uma vaga e reserva), mensageiro (reserva),
auxiliar administrativo (reserva). A jornada de trabalho é de 40 horas
semanais e os benefícios são: vale-refeição, vale-transporte e convênio
médico.
As inscrições devem ser realizadas na sede do Conselho, de segunda à
sexta-feira, das 10h00 às 16h00.
Edital disponível: www.crb8.org.br

bibliotecários
liotecários
VIII Prêmio Laura Russo: um reconhecimento às iniciativas dos bib
"Biblioteca escolar: singular no presente, plural no futuro" será o tema
da sétima edição do Prêmio Laura Russo neste ano. Podem participar
bibliotecários de instituições públicas, privadas e do terceiro setor,
discentes e docentes. São duas categorias: Profissional e Trabalhos
Acadêmicos.
Inscrições: até 13 de junho
Os trabalhos devem ser endereçados à Comissão Permanente de
Divulgação e enviados por correio, e-mail crb8@crb8.org.br, ou
entregues pessoalmente na sede do CRB-8.
Regulamento em www.crb8.org.br

Convite para reunião de trabalho
O CRB-8 convida os bibliotecários interessados para reunião de trabalho,
que será realizada no dia 17 de maio, das 8h30min às 12h30min, para
colaborar na elaboração do programa de políticas públicas e plano de
governo, a ser apresentado às autoridades competentes.

Revista CRBCRB-8 Digital: um espaço exclusivo ao bibliotecário
A primeira edição da Revista Digital do Bibliotecário abordará o tema
“Criatividade e Inovação”. Com periodicidade trimestral, a revista terá
um espaço interativo para o registro de cases e trará informações
voltadas para os negócios.
Artigos e “cases” podem ser enviados para 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).

Um exemplo inspirador de Gestão Integrada da
da Informação
Matéria intitulada “Informação Estratégica”, publicada no Jornal do
Commercio (13 de maio) conta a trajetória das bibliotecárias mineiras
Rosália Paraíso e Fátima Garcia, que há vinte anos já sabiam que
“informação é gestão do conhecimento”.
Formadas no curso de Biblioteconomia na Universidade Federal de Minas
Gerais, elas criaram a central de informações para os engenheiros da
construtora Santa Bárbara e desenvolveram o projeto biblioteconomia
clínica para o Hospital Sarah Kubistchek, antes de criar, em 1985, a
empresa Documentar. Pautada na gestão da informação, a Documentar
funciona numa sala de 30 m2, em Belo Horizonte, e no Rio de Janeiro, e
possui cerca de 500 funcionários que atendem clientes do porte da
Petrobras, Embratel, Itaú, Unilever, Fiat, Vale, Arcellor Mital, entre
outras.
Leia matéria na íntegra em www.crb8.org.br

Apenas 19,4% das escolas públicas do ensino fundamental têm biblioteca
Esta foi uma das conclusões da Avaliação Diagnóstica do Programa
Nacional Biblioteca da Escola, feita em 2005, pela Associação LatinoAmericana de Pesquisa e Ação Cultural em 196 escolas de 19 municípios
brasileiros. A pesquisa motivou a Política de Formação de Leitores do
Ministério da Educação.

"O foco das ações do ministério é a criação de leitores e o incentivo à
leitura entre os estudantes", afirmou a coordenadora-geral de Estudos e
Avaliação do MEC, Jane Cristina da Silva, que esteve reunida, até dia 9
último, com 150 gestores educacionais dos municípios com mais de 163
mil habitantes.
Leia a íntegra da matéria em
http://www.fomezero.gov.br/noticias/grandes-cidades-debatemincentivo-a-leitura
Fonte: Ministério da Educação (MEC)

Declaración DE SALAMANCA
Declaración aprobada por los docentes e investigadores españoles y
portugueses en Información y Documentación reunidos en Salamanca.
Se trata de un manifiesto que pretende impulsar las acciones de
colaboración y cooperación entre los profesionales españoles y
portugueses.
Íntegra: http://www.crb8.org.br/portal_mis/index?item_id=423

Artigo do The New York Times
Times
Leia artigo do The New York Times (http://tinyurl.com/5vdesl)
comentando sobre o outro lado da biblioteconomia, com sites sobre
bibliotecários em filmes (http://tinyurl.com/3n9vgu - web archive),
bibliotecários em quadrinhos (http://tinyurl.com/49sh7f) e outros
“lances alternativos" como histórias de detetives envolvendo
bibliotecários (http://bibliomysteries.com/).

Hora do conto no Raio de Luz
Um grupo de bibliotecários da Fundação Universidade Federal do Rio
Grande (Furg) criou a hora do conto para as crianças (3 a 15 anos) do
Lar da Criança Raio de Luz.
O trabalho voluntário realizado todos os sábados desde junho de 2007
criou um espaço de incentivo è leitura, proporcionando momentos de
criação e interação em grupo.
A bibliotecária e estudante Alesxandra Aléxis comentou que percebeu
que a leitura em voz alta e o relato de histórias oferecem motivação
para a leitura pessoal e independente, além da integração do ouvinte na
história o que estimula a criatividade e a oportunidade de opinar,
auxiliando a comunicação verbal tornando os indivíduos seguros e
independentes.
Do jornal Agora (jornal do Sul)

Programa Nacional de Incentivo à Leitura recebe propostas de cursos
O PROLER (Programa Nacional de Incentivo à Leitura da Fundação
Biblioteca Nacional / Ministério da Cultura)/Casa da Leitura receberá até
23 de maio propostas de cursos voltados para reciclagem e
aperfeiçoamento de professores, bibliotecários e profissionais envolvidos
com formação de leitores. Os cursos serão realizados na Casa da
Leitura, na cidade do Rio de Janeiro, entre os meses de junho e outubro.
Os cursos deverão privilegiar: Formação de Mediadores de Leitura e
Novas Tecnologias, ter um mês de duração, com uma aula semanal,
sendo a carga horária total de no mínimo oito horas e no máximo 12
horas.
Mais informações: http://www.bn.br/proler e-mail casadaleitura@bn.br
ou tel. (21) 2557-7437

Prêmio Telecom Portugal 2008
Djair Rodrigues de Souza, da Unifesp, é o primeiro bibliotecário a
participar do 1º corpo de jurados do Prêmio Telecom Portugal 2008, que
tem como objetivo selecionar os 50 entre os mais de 300 livros
concorrentes.
Em 2003, a Portugal Telecom criou o Prêmio Portugal Telecom de
Literatura Brasileira para prestigiar e divulgar a produção literária
brasileira. Em 2007, o Prêmio estendeu-se a todos os livros escritos em
língua portuguesa editados no Brasil, garantindo maior intercâmbio
literário entre os países lusófonos.
Informações em
http://www.premioportugaltelecom.com.br/2008/lista_juri.asp

Recomendações do III Encontro Internacional sobre Acesso à Informação
Encontra-se disponível no site da Federação Brasileira de Associações de
Bibliotecários, Cientistas da Informação e Instituições
(www.febab.org.br) as recomendações do III Encontro Internacional
sobre Acesso à Informação e Promoção de Serviços Bibliotecários em
Comunidades Indígenas da América Latina e IV Congresso LatinoAmericano de Biblioteconomia e Documentação, realizado em março.
Programa Cyted abre edital para apoio a projetos em diversas áreas

Programa Cyted abre edital para apoio a projetos em diversas áreas
Propostas para o Programa Ibero-Americano de Ciência e Tecnologia
para o Desenvolvimento (Cyted) podem ser enviadas até 10 de junho e
devem se inserir em áreas como agroalimentação, saúde,

desenvolvimento industrial, mudanças globais e tecnologias da
informação e comunicação.
Leia em: http://www.agencia.fapesp.br/boletim_dentro.php?id=8799

Na escala de 0 a 10, ensino médio em São Paulo tira nota 1,4
A Secretaria de Estado da Educação de São Paulo divulgou o primeiro
Índice de Desenvolvimento da Educação de São Paulo (Idesp), criado
com base nas notas dos alunos no Sistema de Avaliação de Rendimento
Escolar do Estado de São Paulo (Saresp) e também na taxa de crianças
matriculadas na série adequada para a idade. O pior índice foi
observado nas classes de ensino médio das escolas da rede estadual: a
média é de 1,41 numa escala de 0 a 10. A meta é que todas as escolas
cheguem na nota 5 até 2030.
A situação está um pouco melhor nas escolas de ensino fundamental.
Segundo a assessoria de imprensa da Secretaria da Educação, as
escolas de 1ª a 4ª série têm Idesp de 3,23, sendo que a meta é que
todas cheguem a nota 7 até 2030. Já nas escolas de 5ª a 8ª série, o
Idesp é de 2,54, sendo que a meta é chegar em 6, perto do que teriam
países como Reino Unido, Finlândia e Coréia.
Leia íntegra da matéria em
http://g1.globo.com/Noticias/Vestibular/0,,MUL4702855604,00NA+ESCALA+DE+A+ENSINO+MEDIO+EM+SP+TIRA+NOTA.ht
ml?id=newsletter
Do G1 (SP) da Agência Estado (15 maio)

Brasil gasta 57% do "mínimo" recomendado para ensino médio
No Brasil, o valor gasto por aluno na rede pública não é suficiente para
custear recursos mínimos para as escolas – como bibliotecas,
professores com ensino superior e material didático. A falta de dinheiro
na educação foi traduzida em cifras por pesquisadores brasileiros em
parceria com as organizações internacionais Unicef, ActionAid e Save
the Children.
Segundo o índice CAQi (Custo Aluno Qualidade Inicial), a estrutura
básica para o ensino médio custaria, em 2005 R$ 1.645 anuais. No
entanto, o Ministério da Educação gastou 57% desse valor: R$ 939 em
2004. Nesse caso, o déficit chega a 75%.
Dados do Censo Escolar de 2006 mostram que 73% das escolas de
ensino fundamental no país não têm bibliotecas e apenas 28% têm
quadra poliesportiva.

Em estudo da OCDE (Organização para Cooperação e Desenvolvimento
Econômico), que reúne 34 países desenvolvidos e emergentes como
Turquia, México e Chile, o Brasil é o que menos investe por aluno.
Da seção: Educação (8 de maio) do UOL

Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação da UFRGS promove
primeiro Curso de Especialização em Bibliotecas Escolares e
Acessibilidade do Brasil
Na modalidade em Educação Aberta e a Distância, mediado por
computador, o curso é promovido pelo Departamento de Ciências da
Informação (DCI) da Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação
(FABICO) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).
Objetivo: propiciar a construção dos saberes e o acesso ao
conhecimento gerando o exercício de atuação profissional e contribuindo
no processo de ensino e de aprendizagem das instituições educacionais
para que propiciem o acesso à informação, a acessibilidade para todos,
o uso das Tecnologias de Informação e de Comunicação (TICs), a
formação de leitores, o exercício da cidadania e da inclusão social,
educacional e digital à comunidade escolar para a competência
informacional.
Início: julho (previsão). Carga horária: 555 horas. Número de vagas:
70 (mínimo).
Seleção: 1 a 4 de julho.
Fone: (51) 3308 5143 (DCI) - (51) 3308 50 67 (Secretaria) e-mail:
ebea_ead@ufrgs.br
Pós-graduação lato sensu: http://www.ufrgs.br/fabico/ebea/

Envie sua notícia para o Bob News
Você, bibliotecário, está sendo convidado a enviar informações para o
CRB-8 para possível publicação nos veículos de comunicação da
entidade: Bob News (esta newsletter semanal), site e Boletim
Informativo (impresso). Recebemos informações de diversas fontes
(jornais, revistas, Internet, blogs), mas, é claro, que gostaríamos muito
de receber notícias diretamente de nossos colegas leitores,
principalmente daqueles mais distantes fisicamente, do interior do
Estado. Serão todos muito bem-vindos!
Envie sugestões de pauta para crb8@crb8.org.br

EVENTOS
SÃO PAULO
Colóquio Internacional: Bibliotecas digitais - a caminho de novos
modelos técnicos, econômicos e jurídicos
Promoção: Goethe Institut SP
Data: 29 de maio de 2008
Local: Museu de Arte de São Paulo
Apoio: CRB-8ª, Aliança Francesa, FEBAB
Entrada gratuita/inscrição obrigatória/tradução simultânea
Contato: Goethe-Institut São Paulo
(11)3296-7001 – Ana Teresa ou Bethe / biblioteca@saopaulo.goethe.org
Inscrições: febab@febab.org.br ou pelo tel/fax: (11) 3257-9979
Exposição Obras Raras em Acervos Públicos
Data: até 28 de junho.
De segunda a sexta, das 9 às 18h, e aos sábados, das 10 às 16h.
Visitas de grupos com agendamento: (11) 3091-2399
http://www.ieb.usp.br/
Curso: Técnicas avançadas para publicação e gestão de
documentos digitais
Instrutor: Luiz Augusto Bellusci Cavalcante
Data: 28 de maio de 2008, das 8h30 às 17h30.
Realização: Content Digital. Tel. (11) 3666-9005 ou 3826-6932
Inf.:
http://www.contentdigital.com.br/cursos/docdigi_completo_20maio2008
.asp
Reunião SPisis
Data: 28 de maio de 2008, às 14h.
Local: Sede do CRB-8/SP
Palestra "Histórias em quadrinhos – um passeio pelos diversos
gêneros das HQs na Alemanha"
Com Tim Dinter, artista gráfico e cartunista alemão
Data: 19 de maio, 2ª feira, 19h.
Local: Goethe-Institut São Paulo, Rua Lisboa 974 – Pinheiros.
Inscrições gratuitas e antecipadas: biblioteca@saopaulo.goethe.org

Palestras de Reciclagem Profissional
Como obter fluência, objetividade e precisão na comunicação
verbal e escrita: abordando a linguagem jurídica
Profa. Débora Fiuza de Figueiredo Orsi.
Data: 6 de junho de 2008, das 8h30 às 17h30.
Local: Espaço ABINEE
Av. Paulista, 1439 - 6º andar - São Paulo (Estação Metrô Trianon-Masp)
Inscrições e Informações: Redata Organização da Informação
Tel.: (11) 3399-2188 / e-mail: eventos@redata.com.br
20º Bienal Internacional do Livro
Data: 14 a 24 de agosto, das 10h às 22h.
Local: Parque de Exposições Anhembi – São Paulo
Informações:
http://www.feirabienaldolivro.com.br/2008/codigo/home.asp?resolucao
=1024
IX ENANCIB - Encontro Nacional de Pesquisa em Ciência da
Informação
Promovido pela ANCIB (em São Paulo)
Realizado pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação
da ECA/USP
Tema central: Diversidade cultural e Políticas de informação
Data: 28 de setembro a 1 de outubro.
A submissão de trabalhos está aberta até 30 de maio.
Informações: http://www.enancib2008.com.br
XIV Seminário Nacional de Bibliotecas Universitárias
Data: 10 a 14 de novembro.
Local: Centro de Convenções do Anhembi – São Paulo/SP
Informações: www.sbu.unicamp.br/snbu2008
e-mail: snbu2008@unicamp.br
OUTROS ESTADOS
Colóquio Internacional: Bibliotecas digitais – a caminho de novos
modelos técnicos, econômicos e jurídicos Brasil/França/Alemanha
Promoção: Goethe Institut SP
Dias 26 e 27 de maio de 2008 – Rio de Janeiro
Local: Teatro da Maison de France (av.Presidente Antônio Carlos, 58 –
RJ)
Inscrição gratuita e obrigatória: CRB/7: crb7@crb7.org.br
Haverá tradução simultânea nos eventos

VIII CINFORM – Encontro Nacional de Ensino e Pesquisa em
Informação
Local: Salvador/BA
Data: 16 a 18 de junho
Inscrições e submissões de trabalhos: www.cinform2008.ici.ufba.br
InterLogos ES 2008 em Vitória/ES
Seminário sobre A Gestão dos Saberes e do Conhecimento na
Inovação e Desenvolvimento Sustentável
Data: 26 e 27 de junho de 2008
Local do Evento: FAESA (auditório) Av. Vitória – Vitória/ES
Horário: 9h às 18h.
Informações: (27) 3223-4537 (14h às 18h) (27) 9907-5955 ou (27)
9249-2367 ou
e-mail: interlogos2008es@gmail.com
Microfilmagem e Digitalização de Documentos
Prof. Leonardo Machado Borges.
Local: Museu da República (Rua do Catete, 153, Catete) Rio de
Janeiro/RJ
Dias 28 e 29 de maio, das 9h às 17h.
Prazo para inscrição: 23 de maio
Informações tel. (21) 3852-2541; e-mail: aab@aab.org.br; site:
www.aab.org.br
Mestrado Profissional em Gestão da Informação (pós-graduação)
Local: Londrina/PR.
Período: 8 de agosto.
Inscrições até 30 de maio.
Informações tel.: +(43) 3371-4665 (Secretaria de Pós-Graduação);
e-mail: mpgi@uel.br; site: www.uel.br/ceca/spg/cinf/minformacao.htm
Colóquio Mediações e Usos de Saberes de Informação: um
Diálogo França-Brasil
Rede Franco-Brasileira de Pesquisadores em Mediações e Usos Sociais
de Saberes e Informação – MUSSI
Palestrante: Prof. Yves Jeanneret, da Universidade de Avignon et du
Vaucluse

Local: Rio de Janeiro/RJ
Período 4 a 7 de novembro.
Prazo para envio dos trabalhos 30 de junho.
Informações http://extralibris.org/ci
Memória 2008 – Seminário sobre Museologia, História e
Documentação.
ABOTTC / Instituto Metodista Granbery / MPF – Movimento de
Preservação Ferroviária
Local: Juiz de Fora/MG
Período 5 a 7 de junho.
Informações Site: www.granbery.edu.br/memoria2008; e-mail:
memoria2008@granbery.edu.br
OUTROS PAÍSES
Conservación Preventiva del Patrimonio Bibliográfico y
Documental - Planes de Emergência
Data: 14 a 18 de julho.
Local: Centro Cultural de España en San Salvador (El Salvador)
Informações:
http://143.107.73.105/crescer/noticias/CURSOELSALVADOR.doc
VI Coloquio Iberoamericano “Del Papiro a la Biblioteca Virtual”
Data: 23 a 27 de março de 2009
Local: Biblioteca da Casa de las Américas / Havana – Cuba.
Informações:
http://papiro.casadelasamericas.org/Convocatoria%202009.pdf
DICAS
Livros de Biblioteconomia
A FEBAB tem vários títulos da área para venda.
Informações: febab@febab.org.br
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