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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 no site, os inscritos deverão seguir as
instruções do item IV – Da Prestação de Provas.

Prêmio Laura Russo recebe inscrições até 13 de junho
junho
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

Envie sua colaboração ao Bob News
Você, bibliotecário, bem informado e 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 ter notícias “quentes” de nossos colegas leitores.
Envie sugestões de pauta para crb8@crb8.org.br

REPERCUSSÃO na mídia de Retratos da Leitura no Brasil

Três em cada quatro brasileiros não freqüentam bibliotecas
A pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, lançada na última semana pelo
Instituto Pró-livro, mostrou que a biblioteca ainda é vista como um lugar
desinteressante para a população. A maioria dos entrevistados - 67% afirmou que sabe da existência de uma biblioteca pública em sua
cidade, mas 73% declararam que não costumam usar o serviço. A
estimativa indica que três a cada quatro brasileiros não vão a
bibliotecas.
No lançamento da pesquisa, o ministro interino da Cultura, Juca
Ferreira, afirmou que as bibliotecas precisam deixar de ser “depósitos de
livro”. Para a presidente do Conselho Federal de Biblioteconomia,
Nêmora Rodrigues , espaços defasados e com poucos recursos são uma
das causas do desinteresse do brasileiro.
Leia íntegra em http://www.cfb.org.br/html/noticias/noticias_19.asp

Arquivista mergulha na história para ordenar papéis
Trabalho do profissional é facilitar maneira de encontrar documentos
Imagine organizar mais de 100 mil documentos em menos de três
meses. Foi isso que Rafaela Augusta de Almeida, 25, recém-formada em
arquivologia, fez no início deste ano. Ela e um colega trabalharam
durante um trimestre com documentos financeiros. Agora, Rafaela está
organizando o acervo da Secretaria Estadual da Cultura. E, por
"organizar", entende-se: identificar o que são todos os documentos,
eliminar os que não têm mais valor, classificá-los e criar códigos para
que fique mais fácil encontrá-los. O trabalho do arquivista deve ainda ir
além dessa organização. "As pessoas pensam que é pegar os
documentos e colocar no lugar, mas não é", diz Rafaela. "A gente vai
atrás da história da instituição para a qual estamos trabalhando. Temos
que nos aprofundar em detalhes para separar os documentos e montar
o arquivo." Segundo o MEC (Ministério da Educação), há nove
faculdades no país que oferecem o curso de arquivologia – em São
Paulo, só a Unesp de Marília tem o curso, criado em 2003.
Leia íntegra em www.crb8.org.br (e também Arquivo é coisa rara nas
cidades de SP)
Folha de São Paulo (3 de junho)

CCT aprova projeto para disponibilizar
disponibilizar conteúdo de livros pela Internet a
deficientes visuais
Os portadores de deficiência visual obtiveram uma vitória, na Comissão
de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática (CCT). Os
senadores aprovaram, por unanimidade, parecer favorável do senador
Antonio Carlos Júnior (DEM-BA) ao projeto de lei do senador Flávio Arns
(PT-PR) que determina ao Poder Público disponibilizar na Internet portal
com arquivos digitais de livros didáticos, científicos, técnicos e literários.
Para evitar problemas com direitos autorais, a proposta, que altera a Lei
de Acessibilidade (Lei 10.098/00), prevê apenas a liberação de obras
autorizadas pelos detentores dos respectivos direitos autorais e as que
já se encontram em situação de domínio público. Além disso, também
ficou determinado que, para a reprodução em braile, cada usuário terá
direito somente a uma única cópia, e os arquivos deverão possibilitar
ainda a conversão em áudio, mediante a utilização de sintetizador de
voz, ou impressão no sistema braile.
O projeto será ainda analisado pelas Comissões de Educação, Cultura e
Esporte (CE) e de Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH),
nesta última em decisão terminativa.
Agência Senado (4 junho)

Biblioteca já não tem espaço para o acervo
Os 200 anos da imprensa brasileira já não cabem na Biblioteca Nacional.
Seus 16,2 quilômetros de estantes nos seis andares da ala destinada
aos periódicos, no Rio, estão abarrotados e não têm como acomodar as
publicações que não param de chegar. O edifício de 1910 não tem
espaço para guardar o acervo nem para atender os leitores com
conforto e segurança. Construído para receber 500 mil volumes, abriga
hoje 9 milhões de livros, periódicos, mapas, fotos e manuscritos. As
várias reformas executadas ao longo do século 20 esbarram na área do
prédio (13 mil m2) e nas suas características.
A solução para aliviar as prateleiras já existe, mas falta dinheiro para
concretizá-la: é a implementação da Hemeroteca Brasileira. A BN
adquiriu em 1988 uma área de 16 mil m2 na zona portuária. A antiga
Estação de Expurgo, de 1949, tem uma estrutura sólida e espaço para
receber todos os periódicos. O traslado abrirá espaço para o velho
prédio da Cinelândia acolher os 40 mil livros que esperam um lugarzinho
numa estante para serem lidos. Enquanto isso, eles estão empilhados
em depósitos.
Folha de São Paulo (1 junho)

Nada substitui o livro impresso
Parece que o conforto de se sentar na poltrona com um bom livro é
difícil de superar. Ainda que formatos eletrônicos de leitura estejam
agora mais acessíveis, 82% dos americanos continuam preferindo livros
em papel, de acordo com uma pesquisa editora Random House e da
Zobgy. Mas a pesquisa, que avalia os hábitos de leitura e consumo de
livros no país, também constatou que 13% dos leitores de menos de 30
anos estavam dispostos a ler um livro com um aparelho eletrônico, ante
apenas 6% entre os leitores de mais de 65 anos. "Embora o livro em
papel seja claramente preferido, se você observar o número de jovens
abertos a outros formatos consegue antever um pouco do futuro", disse
o pesquisador John Zogby.
Entre os entrevistados, 77% disseram que, quando vão a uma livraria
em busca de um título específico, se sentem tentados a fazer comprar
adicionais, não planejadas, de livros. Mais de metade admitem terem se
deixado influenciar pela aparência, em sua seleção de livros, e a
probabilidade de julgar um livro pela capa é maior entre os leitores de
menos de 30 anos. Mais de um terço deles disseram ter comprado livros
devido a uma recomendação de outros escritores; entre as mulheres, é
mais provável a compra de novos livros de escritores que elas já
apreciam (92%, ante 86% no caso dos homens).
Jornal do Commercio (2 junho)

Biblioteca de Brasília não funciona por falta de livros
Inaugurado em 2006, prédio continua vazio; expectativa é de que
Ministério da Cultura repasse R$ 2 milhões para ampliar o acervo
Quem observa o estacionamento abarrotado de carros em frente à
Biblioteca Nacional de Brasília é induzido a achar que uma das mais
novas construções da capital, a 500 metros da Catedral, vive cheia de
pessoas ávidas por leitura. Ledo engano. Inaugurada duas vezes em
2006, ano de eleições, a biblioteca é hoje um elefante branco, em plena
Esplanada dos Ministérios, sem nenhum livro em suas prateleiras. O
estacionamento é usado por servidores de tribunais superiores e outras
instituições públicas que ficam nas imediações do prédio.
Praticamente sem ninguém - apenas 14 funcionários transitam pela
construção de quatro andares, em formato retangular, e com 120
metros de comprimento -, o prédio custou aos cofres públicos R$ 42
milhões e, passados 17 meses da última inauguração, continua vazio.
Segundo o bibliotecário Antonio Miranda, diretor-interino da biblioteca e
professor da Universidade de Brasília (UnB), ela vai começar a funcionar
no segundo semestre deste ano, até o dia 7 de setembro.

Leia íntegra em
http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20080531/not_imp181594,0
.php
Estadao.com.br (4 junho)

Má conservação ameaça patrimônio dos acervos
Livros, jornais e documentos que fazem parte da história da Bahia e do
Brasil estão em avançado processo de degradação nas bibliotecas e
arquivos da capital baiana. Dentre os materiais, estão registros do
período colonial, livros raros, jornais de séculos passados e documentos
da história política nacional.
O cenário de descaso pode ser visto em locais como o Arquivo Público
da Bahia, Biblioteca Pública dos Barris e Instituto Geográfico e Histórico
da Bahia (IGHB). Em todos, a reclamação é a mesma: faltam políticas
de governo que assegurem investimentos na preservação do acervo
histórico.
Leia íntegra em
http://www.atarde.com.br/cidades/noticia.jsf?id=893803
A Tarde (31 maio)

Biblioteca do COB fará doação de livros para o Projeto JegueJegue-Livro
A importância do esporte como fator de integração e inclusão social
continua sendo uma das bandeiras do Comitê Olímpico Brasileiro (COB).
Ciente da importância da literatura para a formação do cidadão, o COB,
através de sua biblioteca, doará cerca de 50 exemplares, de 15
diferentes publicações, do seu acervo para o Projeto Jegue-Livro, a
biblioteca ambulante do Município do Alto Alegre do Pindaré, no
Maranhão. Por sua originalidade e abrangência social, o projeto
maranhense sagrou-se vencedor da primeira edição do Prêmio Viva
Leitura, do Ministério da Educação, na categoria biblioteca. O JegueLivro superou cerca de 3.000 outros projetos e experiências de incentivo
à leitura.
"Ficamos cativados pela proposta do Projeto Jegue-Livro. A idéia é muito
criativa e atinge a população de diversas comunidades. Poder ajudar
crianças, jovens e idosos a descobrir os benefícios e os prazeres da
literatura é muito gratificante", comemora Cláudia Machado,
responsável pela biblioteca do COB.

O Projeto Jegue-Livro tem a simplicidade como ponto de partida. Uma
vez por mês, um jegue, com dois jacás coloridos, cheios de livros,
percorre as ruas de bairros e regiões da cidade de Alto Alegre do
Pindaré (MA), propagando conhecimentos através da literatura.
O Selo COB Cultural, que já conta com 27 títulos, é uma parceria entre
o Comitê Olímpico Brasileiro e a Editora Casa da Palavra e desde 2005
promove, divulga e multiplica o conhecimento sobre diversas
modalidades esportivas, em particular as olímpicas.
Site: Comitê Olímpico Brasileiro (2 junho)

Brasil terá telecentros em todos os municípios até o fim do mês, diz Hélio
Costa
Todos os municípios do país estarão conectados à internet por meio de
telecentros até o fim deste mês. A previsão foi feita (dia 2) pelo ministro
das Comunicações, Hélio Costa, durante um encontro sobre a instalação
de banda larga nas escolas brasileiras.
De acordo com o ministro, o governo aprovou um orçamento de R$ 140
milhões, suficiente para comprar 6 mil telecentros, formados por 10
computadores, roteadores (para conexão sem fio), projetor de DVD,
telão e móveis para informática.
“Esses telecentros já foram comprados e estão sendo entregues até o
dia 30 de junho. Todos os 5.640 municípios brasileiros terão recebido
esses equipamentos, o que inclusive alavancou as vendas de
computadores no país.”
Segundo Costa, a operação é do interesse público e vai melhorar a
competição. "Na medida em que o Brasil tiver uma grande empresa de
telecomunicação, vai poder competir na América Latina, na África e em
qualquer país do mundo.”
Agência Brasil (2 junho)

Sancionada lei que torna obrigatório o ensino de Sociologia e Filosofia nas
escolas de ensino médio
Sancionada (dia 2), no Palácio do Planalto, pelo presidente da República
em exercício, José Alencar, a lei que torna obrigatório o ensino das
disciplinas de Sociologia e Filosofia nas Escolas de ensino médio,
públicas e privadas. A lei foi aprovada primeiro na Câmara dos
Deputados, onde o projeto começou a tramitar em 2003, e no dia 8 de
maio deste ano, no Senado. Para tornar obrigatório o ensino de

Sociologia e Filosofia no currículo do ensino médio, o Congresso
Nacional alterou o artigo 36 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação
(LDB), Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. A obrigatoriedade,
segundo a lei, entra em vigor a partir da sua publicação no Diário Oficial
da União (DOU).
Site: De Olho na Educação (3 junho)

Machado na França
O livro infantil "Conto de Escola", de Machado de Assis, publicado no
Brasil pela Cosac Naify, será adotado na França. A obra foi selecionada
pelo Ministério da Educação Nacional, para alunos de oito a dez anos.
Folha de S.Paulo – Coluna: Mônica Bergamo (30 maio)

Sociedade Legião Brasileira vai pedir R$ 190 mil a empresas, que poderão
abater 3% no ICMS
A biblioteca Padre Euclides e as instalações da Sociedade Legião
Brasileira (SLB), no Centro de Ribeirão Preto, devem ganhar
investimentos ainda neste ano.
Um projeto que prevê a reforma das salas e a aquisição de livros foi
aprovado pelo governo do Estado. A instituição deve receber recursos de
cerca de R$ 190 mil. O projeto faz parte do Programa de Ação Cultural
(PAC), da Secretaria do Estado da Cultura, e o dinheiro será levantado
pela própria SLB.
As empresas que aderirem ao programa poderão descontar até 3% do
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e reverter o
dinheiro para uma conta da SLB — que só pode começar a investir os
recursos no prédio quando atingir 35% do valor total do orçamento.
Uma das maiores raridades que a SLB guarda é o acervo histórico, com
cerca de 8 mil obras que compunham a biblioteca particular do Padre
Euclides da Cunha, fundador da Instituição. Os livros datam do início do
século 19 até metade do século 20 —obras que ajudam a remontar
parte da história do Brasil desse período.
Gazeta de Ribeirão (1 junho)

EVENTOS
SÃO PAULO
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, 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
Seminário de Comunicação Científica
Indicadores e Visibilidade das Revistas
Data: 13 de junho, às 9h00
Local: Auditório da FEA 5
Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade
Av. Prof. Luciano Gualberto, 908 - Cidade Universitária
Inscrições e informações: divulgacao@sibi.usp.br - (11) 30911545/1573
Do Papiro à Informação Digital
"Abordagem histórica das práticas de documentação e leitura com base
em 3 eixos: Suporte, Momento Histórico e Contexto Cultural."
Data: 17 de junho de 2008, das 19h30 às 21h00
Local: FAAP - Rua Alagoas, 903 - Higienópolis/SP - Prédio 5 - 3° andar Sala 5 306
Informações e inscrições: http://pos.faap.br/mastergestao
fci.divulgacao@faap.br / (11) 3662-7391
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
20° Bienal Internacional do Livro
Data: 14 a 24 de agosto de 2008, das 10h00 às 22h00.
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.
Informações: http://www.enancib2008.com.br
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
e-mail: snbu2008@unicamp.br
OUTROS ESTADOS
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
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
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 de 2008
Inscrições até 30 de maio de 2008
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
OUTROS PAÍSES
Conservación Preventiva del Patrimonio Bibliográfico y
Documental Planes de Emergência
Data: 14 a 18 de julho de 2008
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

LANÇAMENTO
Livro "Interfaces Digitais da Educação: @lucin{ações}
Consentidas"
Profª Dra Brasilina Passarelli da Escola de Comunicações e Artes da
Universidade de São Paulo.
Data: 17 de junho
Às 19h00 haverá palestra com a autora e às 20h00, lançamento.
Local: Fnac Pinheiros - Fórum (3° andar)
Avenida Pedroso de Moraes, 858 - Pinheiros - SP.
Telefone: (11) 3579-2000
DICAS
Livros de Biblioteconomia
A FEBAB tem vários títulos da área para venda.
Informações: febab@febab.org.br
Loja Virtual ACERVO
A ACERVO disponibiliza em sua Loja Virtual www.acervo.srv.br/loja
livros NOVOS e USADOS das áreas de Arquivologia, Biblioteconomia e
Documentação. Alguns livros estão com PREÇO ESPECIAL. Não deixe de
visitar.
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