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BOB NEWS
VIII Prêmio Laura Russo: um reconhecimento às boas iniciativas
"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

Envie sua notícia para o Bob News
Você, bibliotecário, está 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.
Todos são muito bem-vindos!
Envie sugestões de pauta para crb8@crb8.org.br

Seleção Pública de Projetos de Preservação de Acervos
O BNDES apóia a modernização de museus, arquivos e bibliotecas
visando a preservação e segurança de seus acervos e a melhoria das
condições de atendimento e acesso ao público. São apoiados projetos
em seis categorias: catalogação, gerenciamento ambiental, instalação
de sistemas de segurança, higienização e acondicionamento, melhoria
de infra-estrutura e restauração.
As inscrições são gratuitas e poderão ser feitas até 6 de junho.
Informações: http://www.bndes.gov.br/cultura/acervos/edital.asp

Biblioteca Virtual do Centro de Documentação e Informação da
FAPESP Biblioteca Virtual da FAPESP abrange todas as áreas do
conhecimento e permite o acesso a fontes diversas de informação,
procedentes da produção científica e tecnológica gerada com apoio
financeiro da FAPESP e/ou com sua participação.
Inclui mais de 12.000 registros, entre artigos científicos, teses,
trabalhos de eventos, patentes, projetos de pesquisa e honrarias, sendo
grande parte com link para textos completos. O acesso é livre e
gratuito. Possui interface de pesquisa em três idiomas: português, inglês
e espanhol.
Contato: cdi@fapesp.br
http://www.bv.fapesp.br/

Acervo - IPHAN
Após anos de adequação do espaço e aquisição de equipamentos, a
Superintendência de São Paulo do IPHAN (Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional) começa a disponibilizar via Web, o acervo
de sua Biblioteca. Ainda em fase inicial de implantação, a Bibiloteca
inclui em seu acervo, teses e dissertações, periódicos e outros.
Serviço: Biblioteca Luiz Saia
Rua Baronesa de Itu, 639 – Santa Cecília
Cep: 01231-001 – São Paulo/SP
biblioteca.9sr@iphan.gov.br
http://iphansp.phlnet.com.br

SP inscreve 705 mil alunos na Olimpíada de Língua Portuguesa
Portuguesa
A rede estadual paulista levará o maior número de estudantes à
Olimpíada de Língua Portuguesa – Escrevendo o Futuro.
Aproximadamente 705 mil alunos, de 3.512 escolas, foram inscritos. O
objetivo da olimpíada organizada pelo Ministério da Educação é motivar
jovens de escolas públicas de todo o Brasil, fazendo com que reforcem
os seus estudos. Há atividades escolares estaduais, regionais e uma
etapa nacional. O processo já foi iniciado e o seu término está previsto
para novembro.
Fonte: Secretaria da Educação, tel. (11) 3218-2055/2063
http://www.saopaulo.sp.gov.br/sis/lenoticia.php?id=94853

Comissão de Educação do Mercosul reúnereúne-se em Brasília
A Comissão de Educação, Cultura, Ciência, Tecnologia e Esportes do
Parlamento do Mercosul se reuniu primeira vez no Brasil dia 16 de maio,
na Ala Alexandre Costa, em Brasília. Estiveram presentes parlamentares
dos quatro membros permanentes do bloco – Argentina, Brasil, Paraguai
e Uruguai – e um observador do Parlamento da Venezuela, país em fase
de adesão.
Um dos principais temas em debate na reunião foi a proposta de criação
da Universidade Federal da Integração Latino-Americana (Unila), em Foz
do Iguaçu (PR).
Nota 10 – Seção: Notícias (16 maio)

Exposição sensorial no Espaço Braille
Com o objetivo de comemorar o 8º aniversário do Espaço Braille
Professora Alice Ribeiro, acontece a exposição sensorial Longe dos
Olhos, promovida pela Secretaria de Cultura, na Biblioteca Municipal
Monteiro Lobato. As obras estarão disponíveis até o dia 30, a partir das
9h. A entrada é gratuita. A exposição tem por objetivo despertar o
respeito e a valorização da pessoa com deficiência, além de reduzir o
preconceito de comunicação e convivência. Nesta terceira edição, o
público terá contato com obras produzidas pelos alunos do curso de
Educação Artística da Universidade Guarulhos (UnG), que permitem uma
interação com todos os sentidos, exceto a visão.
Biblioteca Municipal Monteiro Lobato
Rua João Gonçalves, 439 – Guarulhos - São Paulo/SP
De segunda a sexta-feira, das 9h às 17h (exceto feriados).
Informações pelos tel. 6409-1355 ou 6408-3767.
Jornal: Olho Vivo – Guarulhos (14 maio)

O exemplo de ensino que vem da montanha
A escola foi reinventada no meio de um vale em Campos de Jordão. Não
tem aulas, classes ou disciplinas. O professor não é necessariamente um
professor. Há crianças dentro e fora, umas tocam flauta, outras correm
no gramado, outras escutam histórias em inglês. A Escola Municipal
Rural Antônio José Ramos, que estava fadada a desaparecer há dois
anos, se transformou num modelo de pedagogia inovadora por meio de
uma parceria público-privada. Em meados de 2006, eram sete alunos. A
Prefeitura de Santo Antônio do Pinhal (a 15 km de Campos e com 7 mil
habitantes) não tinha como manter estrutura, funcionários, educadores.
Foi então que a Fundação Semco, do empresário Ricardo Semler, propôs
assumir a unidade e implementar um método que já desenvolvia em sua
escola particular na Capital. Hoje, são 45 alunos, de 3 a 7 anos, e a
prefeitura se esforça para lidar com pedidos dos que querem transferir
seus filhos para lá.
Leia matéria do Jornal da Tarde (18 maio) na íntegra no site
www.crb8.org.br

Portal Inovação tem nova versão
versão
Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial estréia novo portal
com ferramentas para estimular a cooperação em inovação entre
academia, setor privado e governo.
Leia em: http://www.agencia.fapesp.br/boletim_dentro.php?id=8863

Em semana curta (feriado), o BOB NEWS deu um rápido
giro pelos Estados
DF: Mais da metade das bibliotecas já têm Internet
O Projeto de Inclusão Digital das Bibliotecas Públicas do Distrito Federal
já entregou 226 computadores e, atualmente, mais da metade das 22
bibliotecas existentes já possuem acesso à internet. A inclusão digital
desses espaços vem sendo executada por meio de convênio feito entre a
Secretaria de Cultura e o Ministério da Ciência e Tecnologia. Cada
biblioteca recebeu cerca de 10 a 15 computadores para uso da
população.
O projeto prevê também um sistema de gerenciamento de acervo que
poderá interligar todas as bibliotecas. A idéia é montar um mobiliário
necessário para o funcionamento de telecentros nas bibliotecas.
Site ComuniWeb (16 maio)

PE: Biblioteca comemora um ano com música e teatro
O projeto Biblioteca Leitura nos trilhos do Metrô Recife completa um ano
com uma programação especial nesta sexta-feira, quando os
passageiros vão poder conferir recitais poéticos, apresentações teatrais
e musicais. Os dez associados da biblioteca que mais retiraram livros
desde a inauguração da biblioteca também serão premiados.
Esta Biblioteca possui um acervo de 2.360 livros e um total de quase 3
mil sócios.
Site Pernambuco.com (16 maio)

CE: Para matar a fome de livro
Em visita a Fortaleza, o ministro da cultura, Gilberto Gil, assinou um
acordo com o governo estadual para a instalação de bibliotecas públicas
em todos os municípios cearenses
A promessa agora é endossada pelo Ministério da Cultura (MinC). Até o
fim do ano, o governo estadual deve acabar com a falta de bibliotecas
públicas em todos os 29 municípios cearenses que ainda não
disponibilizam desse equipamento cultural. A palavra é do próprio
ministro Gilberto Gil, que esteve ontem em Fortaleza para assinar a
adesão do governo ao programa Mais Cultura. A iniciativa destina R$ 4,7
bilhões para políticas públicas na área cultural até 2010 e é focada na
implementação de ações descentralizadas, o que tem levado o ministro
a apelidar o programa de "Fome Zero do espírito".
"Ainda existem quase 600 municípios sem bibliotecas e 450 deles estão
na região Nordeste. É preciso contar com a colaboração dos governos
locais pra trabalhar esses programas em conjunto", disse Gil em
entrevista coletiva.
Jornal O Povo – Fortaleza (17 maio)

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
Seminário “Gestão de Bibliotecas nas Instituições de Ensino –
informação digital e inteligência competitiva”
Data: 26 de junho de 2008
Local: Hotel Sonesta - Av. Ibirapuera, 2534 - SP
Informações e inscrições: (11) 5535-1397
atendimento@humus.com.br / www.humus.com.br
Reunião SPisis
Data: 28 de maio de 2008, às 14h.
Local: Sede do CRB-8/SP

Palestra 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
20° 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
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
www.aab.org.br
Curso: Bibliotecas Digitais – Versão 5.0 – 11/2007
Carga horária: 20 horas/aula
Período: 21 a 24 de julho de 2008, das 13h00 às 18h00
Endereço: UniverCidade – Unidade Carioca (Estação do Metrô-Carioca).
Inscrições: Datacoop – Rua da Quitanda, nº 19 – sala 401 – Centro
e-mail: wilsy@datacoop.com.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
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 www.granbery.edu.br/memoria2008
e-mail: memoria2008@granbery.edu.br
OUTROS PAÍSES
Conservacíon Preventiva del Patrimônio 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 Colóquio 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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