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BOB NEWS
Concurso de Seleção de Pessoal do CRBCRB-8
O Conselho Regional de Biblioteconomia 8ª Região informa que as
provas objetivas para preenchimento dos cargos de mensageiro, auxiliar
administrativo e bibliotecário fiscal serão realizadas no dia 7 de junho,
às 9h00, à Rua Maracajú, 58 – Vila Mariana, São Paulo.
Conforme edital publicado, os inscritos deverão seguir as instruções do
item IV – Da Prestação de Provas.

Oitava edição do Prêmio Laura Russo
O tema deste ano do Prêmio Laura Russo será a "Biblioteca escolar:
singular no presente, plural no futuro". Podem concorrer bibliotecários
de instituições públicas, privadas e do terceiro setor, discentes e
docentes, nas 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

Bibliotecário, envie sua notícia para o Bob News
Você, bibliotecário pró-ativo, envie notícias para o CRB-8 para possível
publicação nos veículos de comunicação da entidade: Bob News, site e
Boletim Informativo. Nós já recebemos informações de diversas fontes
(jornais, revistas, Internet, blogs), mas, gostaríamos de receber notícias
“quentes” de nossos colegas leitores.
Envie sugestões de pauta para crb8@crb8.org.br

Portal De Olho na Educação traz clipping diário sobre Educação
Quem quiser receber diariamente as principais notícias sobre Educação
de todo País pode acessar a seção “Educação na Mídia” do portal De
Olho na Educação, que reúne notícias sobre os temas publicados nos
principais veículos de comunicação do Brasil.
O cadastro é gratuito, bastando enviar um e-mail para
contato@todospelaeducacao.org.br, com o título “Notícias do dia”.
Lançado em novembro de 2007, o De Olho na Educação é o portal de
conteúdo do Todos Pela Educação. Além da seção “Educação na Mídia”,
o site também traz Indicadores, Análises, Glossário e Bons Exemplos da
Educação brasileira.
www.deolhonaeducacao.org.br
REPERCUSSÃO na mídia de "Retratos da Leitura no Brasil"
Os principais veículos de comunicação publicaram o resultado da
pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, divulgada pelo Instituto Pró-Livro
nesta semana. (Acesse em www.crb8.org.br “Retratos da Leitura....” e
leia a íntegra de algumas das matérias publicadas)
Destacamos, porém, trecho da matéria publicada em O Globo (24 maio)
“É importante investir em ações para formar professores e
bibliotecários, para que sejam agentes de fomento à leitura. A leitura
decresce a partir da saída dos leitores da escola, e o uso de bibliotecas
se concentra basicamente na vida escolar”, afirma Galeno Amorim,
diretor do Observatório do Livro e da Leitura, entrevistado por Raquel
Bertol, de O Globo (matéria intitulada “Ler hábito da infância” disponível
na íntegra em www.crb8.org.br).
O Observatório coordenou a segunda edição da pesquisa Retratos da
Leitura no Brasil, encomendada pelo Instituto Pró-Livro, com apoio das
entidades do livro (CBL, Snel e Abrelivros), que abrange um universo de
172 milhões de brasileiros (92% da população) e foi executada pelo
Ibope no final de 2007, entrevistando 5 mil pessoas em 311 municípios
no final de 2007. A margem de erro é de 1,4%.
A pesquisa, maior estudo já realizado no país sobre comportamento
leitor da população, teve o objetivo de conhecer a percepção da leitura
no imaginário coletivo, o perfil do leitor e do não leitor
de livros, as preferências e motivações dos leitores e os canais de
acesso ao livro.

REPERCUSSÃO na mídia do "Estudo Unesco"

Brasil tem o maior índice de repetência entre 11 países
As diferenças regionais brasileiras na educação começam no acesso a
recursos financeiros e materiais. Um estudo do Instituto de Estatísticas
Educacionais da Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência
e Cultura (Unesco) mostra que há uma variação desfavorável de 34,7%
nos recursos disponíveis para escolas das regiões Norte e Nordeste em
confronto com o Sul e Sudeste.
É a maior desigualdade entre os oito países com dados comparáveis.
Chamado Um Olhar dentro das Escolas Primárias, o relatório da Unesco
comparou dados de 11 países em desenvolvimento – Brasil, Argentina,
Chile, Uruguai, Paraguai, Peru, Tunísia, Malásia,
Índia, Sri Lanka e Filipinas.
Há falta de professores, material didático e infra-estrutura em geral. O
Brasil tem, além da desigualdade de acesso aos recursos, a maior
repetência escolar entre os 11 países: 18,6% dos estudantes primários
brasileiros repetem o ano. O segundo colocado, Peru, tem apenas 8,8%.
A média entre os 11 é de 6,3% de repetência.
O Estado de São Paulo (29 maio)

Brasil tem ensino mais desigual entre 8 países
Há falta de estrutura, como bibliotecas e equipamentos, e de
professores.
A Unesco chamou a atenção para o fato de que nenhum dos 11 países
pode dizer que tinha uma biblioteca em cada escola. Na Argentina,
Malásia, Brasil, Tunísia e Uruguai, dois terços dos alunos estudavam em
escolas em que a maioria dos professores ensinava ali há mais de cinco
anos, o que é considerado um índice muito alto de rotatividade. No
Brasil, foi indicado que havia um déficit de quase 40% de professores
efetivos.
Portal G1 e Agência Estado (29 maio)

Educação brasileira avança, mas precisa atrair professores
professores talentosos
“Apesar de ocupar as últimas colocações nos rankings internacionais de
ensino, o Brasil mostra progressos na educação”. A afirmação é do
diretor do Programa Internacional de Avaliação de Alunos (Pisa) –
exame mundial de aprendizagem -, Andreas Schleicher, que participou
nesta semana de um seminário em São Paulo (SP).
Schleicher disse que um dos pontos positivos do país é a aplicação de
diversos sistemas de avaliação. Atualmente, a qualidade da educação
brasileira é medida pela Prova Brasil e pelo Sistema de Avaliação da
Educação Básica (Saeb), ambos federais, além dos exames estaduais.
Segundo ele, esses são instrumentos importantes para direcionar as
políticas públicas educacionais.
O diretor do Pisa, porém afirmou que o país ainda precisa avançar em
diversos aspectos. Um deles é conseguir atrair para a carreira docente
os melhores profissionais da sociedade. “O desafio é atrair bons
profissionais para as escolas”, disse.
Leia íntegra em http://aprendiz.uol.com.br/content/cronesoden.mmp
Site Aprendiz (27 de maio)

Minibiblioteca inaugurada em Perus
O Ponto de Leitura Parque Anhangüera, uma minibiblioteca pública em
Perus, Zona Oeste da Capital foi inaugurada e terá acervo de cerca de
dois mil itens, entre obras de literatura, enciclopédias, histórias em
quadrinhos, revistas e jornais. Também serão oferecidos serviços de
pesquisa local e online. A iniciativa é da Secretaria Municipal de Cultura
e foi criada para possibilitar o acesso à leitura a moradores de regiões
carentes de bibliotecas públicas. O espaço fica na Rua Amadeu Caego
Monteiro, 209, Parque Anhangüera, Perus.
Jornal da Tarde (28 maio)

EVENTOS
SÃO PAULO
Práticas de Gestão da Informação e do Conhecimento
Data: 5 de julho de 2008, das 8h30 às 15h00
Local: Faculdade Dehoniana
Av. Francisco Barreto Leme, 550 - Vila São Geraldo - Taubaté - SP
Informações: (12) 3672-3853 / joaobosco@jbro.com.br
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
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
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
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
MestradoProfissional 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
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

BOB NEWS
Produção: CRB-8 e Arbeit Editora e Comunicação
Rua Maracaju, 58 - Vila Mariana- São Paulo / SP - Tel (11) 5082 1404
Sugestões são bem-vindas! Envie para crb8@crb8.org.br
Visite nosso site www.crb8.org.br

