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BOB NEWS
Eleição CRB/8: Bibliotecário, articulearticule-se e monte sua chapa
Definido o calendário da eleição de novos conselheiros do CRB-8 para a gestão 2009-2011. A
inscrição de chapas termina no dia 1 de outubro. Articule-se, monte sua chapa e participe do seu
Conselho. O regulamento (Resolução CFB nº88, de 1º de agosto de 2008) está disponível em
http://www.crb8.org.br/portal_mis/index?item_id=480
Atenção às datas:
1 de outubro: fim para inscrição de chapas.
2ª quinzena de novembro: eleição> O VOTO É OBRIGATÓRIO.
5 de janeiro: posse dos novos conselheiros.

Fórum Internacional sobre Bibliotecas Escolares e 4º Seminário de Biblioteca Escolar
Lesley Farmer, dos Estados Unidos, Maria José Vitorino, de Portugal, e especialistas renomadas do
Brasil como Elizabeth Ramos de Carvalho (IFLA-LAC), Edmir Perroti (ECA/USP/Projeto REBI) e
Ivete Pieruccini (ECA/USP) já confirmaram a participação nos eventos. Consulte o pré-programa
em http://www.crb8.org.br/portal_mis/index?item_id=482
Iniciativa do Conselho Regional de Biblioteconomia 8ª Região e da International Association of
School Librarianship (IASL), os eventos são dirigidos a bibliotecários, especialistas em Educação,
professores e gestores públicos.
Dias 21 e 22 de outubro, na Faculdade Sumaré, em São Paulo.
Taxa de inscrição: R$ 60,00 (incluso almoço).
Inscrições: crb8@crb8.org.br

outubro
utubro no MASP
Entrega do Prêmio Laura Russo acontecerá dia 21 de o
A solenidade de entrega da oitava edição do Prêmio Laura Russo acontecerá dia 21 de outubro no
MASP (Museu de Arte de São Paulo Assis Chateubriand), quando serão divulgados os nomes dos
premiados. O tema em 2008 é “Biblioteca escolar: singular no presente, plural no futuro”.
Compareça!

Os projetos de lei sobre biblioteca escolar e as Eleições são assunto do Boletim CFB
Acesse http://www.crb8.org.br/portal_mis/index.php?option=item_list&sec_id=28&cat_id=1

''Livro na escola não basta para formar leitores''
“Em muitas escolas os livros ficam guardados em armários, em salas de leituras ou são poupados
pelos professores. Isso dificulta o acesso para os alunos. As escolas também estão muito
atreladas aos conteúdos programáticos. Uma rotina escolar deveria ter rodas de leituras de
jornais, leitura de textos literários e leitura dedicada aos projetos didáticos”, disse a diretora de
projetos especiais da Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE) e uma das
coordenadoras do projeto Ler e Escrever, da Secretária da Educação do Estado de São Paulo,
Claudia Arantangy.

... Levantamento realizado em 2007 pelo Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de
São Paulo (Apeoesp), a partir de dados do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos
Socioeconômicos (Dieese), mostrou que apenas 15% das mais de 5 mil escolas estaduais
paulistas têm bibliotecas. Por outro lado, o estudo indicou que 73% das escolas dispõem apenas
de salas de leitura.
Site: Aprendiz (18 agosto)
Leia íntegra da matéria de Vivian Lobato em http://aprendiz.uol.com.br/content/cespithusp.mmp

Saúde distribui livros e remédios de graça até amanhã
amanhã
Até amanhã, quem for retirar remédio em cinco unidades da Farmácia Dose Certa, na capital
paulista, receberá gratuitamente um clássico da literatura brasileira. O projeto “Livro e Saúde”, da
Secretaria de Estado da Saúde, pega carona na realização da Bienal do Livro em São Paulo, e
distribuirá cerca de cinco mil exemplares de diferentes títulos e autores, até o dia 22.
http://www.saopaulo.sp.gov.br/sis/lenoticia.php?id=97796

Bibliotecas públicas da capital têm 1,68 livro por habitante
Estudo feito em 37 regiões da cidade pela ONG Movimento Nossa São Paulo mostra
que somente oito oferecem aos moradores mais de 2 livros por habitante nas bibliotecas
municipais. Nas áreas carentes da periferia a situação é ainda mais dramática. São Paulo possui
1,68 livro por habitante disponível em bibliotecas municipais.
Jornal: Diário de S.Paulo (20 agosto)
Matéria disponível no site http://www.crb8.org.br/portal_mis/index?item_id=486

Você sabe o que estão ensinando a ele?
Este é o título da matéria que divulga uma pesquisa encomendada pela revista Veja à CNT/Sensus
que mostra que para os brasileiros tudo vai bem nas escolas. “Mas a realidade é bem menos
rósea: o sistema é medíocre”, conclui a reportagem.
Leia matéria na íntegra em http://www.crb8.org.br/portal_mis/index?item_id=487

Decifrando a matemática
A simples pronúncia das palavras álgebra, aritmética ou geometria é o suficiente para arrepiar os
cabelos de boa parte dos alunos em uma sala de aula. A constatação não é de hoje. Pelo
contrário, geração após geração, a matemática tem lugar cativo no posto de disciplina mais
detestada pelos estudantes. E não é só isso. Talvez por ocupar o topo da lista das menos amadas,
ela não é assimilada como deveria – fato que também se confirma a cada ano. De acordo com
levantamento do Programa Internacional de Avaliação de Alunos (Pisa), divulgado pela
Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), os brasileiros obtiveram
notas que os colocam na incômoda 53ª posição em matemática, num total de 57 países avaliados.
As provas foram realizadas em 2006 com estudantes de 15 anos e divulgadas no ano passado.
Mas, afinal, por que essa disciplina continua sendo tão difícil de aprender – e ensinar – no Brasil?
... Se em escolas particulares os professores encontram dificuldades para atrair os alunos e
desmistificar a matemática, os problemas crescem em progressão geométrica no ensino público.
Nele, a educação brasileira vive um trinômio perverso: má-formação de professores, baixos
salários e péssimas condições de ensino. “O educador é solitário. Ele ensina sem biblioteca, sem
laboratório, sem internet e sem tempo para se reciclar, por causa de sua carga horária pesada”,
diz Suely. Na análise de Buarque, há também a contrapartida do estudante. “Criança pobre não se
alimenta bem. Portanto, é mais complicado ainda assimilar a matéria”. Com dificuldades maiores
ou menores, essa disciplina cheia de números e símbolos ainda é o bicho papão das salas de
aulas, apesar do empenho em torná-la menos assustadora e mais atraente.
Revista: Isto É (20 agosto)
Leia matéria na íntegra em
http://www.terra.com.br/istoe/edicoes/2024/decifrando-a-matematicaterror-dos-estudantes-adisciplina-comeca-a-ser-99150-1.htm

Disseminando a leitura
Terminou neste domingo, dia 17, o II Fórum do Plano Nacional do Livro e Leitura, que reuniu em
São Paulo cerca de 500 profissionais e interessados na promoção e incentivo à leitura, na
valorização das bibliotecas e na disseminação da informação. Além de uma retrospectiva de dois
anos do PNLL, analisando avanços e dificuldades encontradas, foram apresentadas e discutidas as
experiências de promoção e incentivo à leitura nas diversas regiões do Brasil, assim como
projetos da França, Chile e Colômbia. E o público tomou conhecimento, por meio de pôsteres
digitais, de alguns dos projetos cadastrados no PNLL. Conjuntamente, foi realizado o I Seminário
Internacional de Bibliotecas Públicas e Comunitárias, idealizado pela Secretaria de Estado da
Cultura de São Paulo, o que contribuiu para a integração de pessoas que aderiram ao desafio de
disseminar a leitura no País.
Boletim PNLL (19 agosto)

Biblioteca disponibiliza periódicos para empréstimo domiciliar
Os alunos da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (FESPSP) podem dispor dos
periódicos disponíveis nas bibliotecas da instituição para empréstimo domiciliar.
http://www.fespsp.org.br/noticias.detalhes.asp?seq=762

Livraria Cultura assina acordo com Google
A Livraria Cultura se uniu ao Google para disponibilizar um serviço de "degustação on-line" de
livros. O usuário poderá acessar o site www.livrariacultura.com.br e ler trechos de obras literárias,
por meio da ferramenta batizada de Google Preview. Segundo a livraria, trata-se da primeira loja
do mundo a oferecer o mecanismo, que permitirá acessar o conteúdo dos mais de 1 milhão de
livros já digitalizados pela ferramenta do Google.
Folha de S. Paulo (20 agosto)

Oficina Brasil oferece biblioteca e cyber café nas lojas
Sete unidades da OFICINA BRASIL – rede de franquias de serviços automotivos, com 50 unidades
já disponibilizam biblioteca e cyber café gratuitamente aos clientes que aguardam a realização dos
reparos que estão sendo feitos em seus automóveis. A idéia partiu de seu fundador e presidente
Carlos Coimbra, que resolveu montar uma pequena biblioteca na unidade própria da rede, com
alguns dos títulos mais vendidos nas livrarias. O resultado, segundo ele, foi muito positivo, pois os
clientes começavam a ler ou a navegar na Internet e não viam o tempo passar.
Portal VP (14 agosto)
ITATIBA

Biblioteca "Chico Leme" recebe doação de livros da Secretaria da Educação
A Biblioteca "Chico Leme" recebeu da Secretaria Municipal da Educação, na última semana, 412
livros infantis, infanto-juvenis e de referência (para pesquisa). Além do aumento do acervo, a
doação também proporcionou um aumento no número de visitantes e de retirada de livros. "O
movimento aumentou cerca de 30%", afirma a bibliotecária-chefe, Ana Lúcia Davelli.
Atualmente a biblioteca "Chico Leme" possui um acervo de aproximadamente 58 mil títulos. São
cerca de 200 empréstimos de livros e 300 visitantes, em média, diariamente. "Com a doação da
Secretaria da Educação temos recebido muito mais visitas, principalmente de jovens. Os novos
livros agradaram bastante", diz Ana Lúcia.
A Biblioteca "Chico Leme" tem um espaço amplo e confortável, com acervo organizado por
assunto, o que facilita a pesquisa. Os usuários também têm acesso a uma videoteca, onde podem
encontrar vídeos educativos e recreativos, além de CDs e DVDs. O material pode ser usado na
própria videoteca ou, dependendo do título, está disponível para empréstimo. A biblioteca
também possui uma sala especial para acesso à Internet.

O espaço possui, ainda, duas salas temáticas, uma de História e Geografia, e outra de
Matemática, Física, Química e Biologia, permitindo que os usuários percorram livremente as
estantes, manuseiem os materiais e possam fazer seus trabalhos escolhendo eles próprios suas
fontes de pesquisa.
Portal Novidade (18 agosto)
BAURU

Biblioteca Municipal realiza projeto
projeto ‘Viagem Literária’ em Pederneiras
A Biblioteca Municipal “Paula Rached” realiza hoje, dia 21, o primeiro encontro do projeto “Viagem
Literária”, em Pederneiras (26 quilômetros de Bauru).
Promovido em parceria com a Secretaria de Estado da Cultura, o encontro tem por objetivo
enriquecer as ações educativas incentivando o público a ter uma proximidade maior com as
bibliotecas.
Em Pederneiras, a Biblioteca Municipal receberá a atriz e contadora de histórias Lídia Engelberg,
que irá se utilizar apenas da voz, do corpo e do espaço para contar três histórias: A Bruxa
Salomé; Gretel, A Esperta; e Matinta Pereira. Num segundo momento, as crianças participam da
história utilizando de panos e perucas coloridos que ficam à disposição do público.
Segundo a bibliotecária municipal Adriana Camargo Couto, a programação é dividida em quatro
blocos: o primeiro em agosto, com programação infanto-juvenil (contação de histórias, encenação
com tema literário etc.); o segundo em setembro, com bate-papo com escritor consagrado sobre
suas referências literárias; o terceiro em outubro, com bate-papo com cronista sobre a produção
de crônicas e temas variados; e, por último, em novembro, oficinas de criação literária.
A oficina de contação de histórias com a atriz Lídia Engelberg será hoje, dia 21, às 15h, na
Biblioteca Municipal Paula Rached, localizada na rua Benjamim Monteiro, 146.
Jornal da Cidade (19 agosto)
OUTROS ESTADOS
MT

Projeto institui a Política Estadual do Livro
Mato Grosso contará com a Política Estadual do Livro para o incentivo à leitura e da produção
literária no Estado. O projeto de Lei nº 495/08 do deputado estadual Alexandre Cesar (PT)
estabelece as diretrizes desta política, cujo objetivo maior é colocar a leitura ao alcance de todos,
inclusive de deficientes visuais.
"Esta iniciativa se deve ao fato de que consideramos a leitura a base do conhecimento.
Atualmente não temos nenhum tipo de incentivo para a classe literária mato-grossense, o que é
de se estranhar, pois sempre pregamos que a literatura é o cerne de todas as outras artes e da
cultura. Portanto, o que se pretende com a apresentação deste projeto é criar em Mato Grosso
uma política pública séria de difusão do livro, incentivo à publicação, e proporcionar o acesso à
leitura de qualidade, transformando o habito de ler em algo cotidiano", justifica o parlamentar.
Site: Jornal O Documento (18 agosto)
BA

Estudos do Ministério da Cultura advertem para o baixo nível de leitura do baiano e para carência de
bibliotecas
bibliotecas públicas no Estado
Salvador tem apenas um grande espaço público municipal. Com o intuito de minimizar essa
deficiência e levar o interesse pelos livros ao cotidiano das pessoas, a Fundação Pedro Calmon,
através do Projeto Biblioteca Móvel conduz uma van cheia de livros, revistas e jornais para
proporcionar aos soteropolitanos um domingo de leitura. O projeto patrocinado pela Secretaria de
Cultura do Estado (Secult) e Secretaria de Esportes, Lazer e Entretenimento do Município (Smel)
passou pelo Dique do Tororó. A biblioteca de extensão consegue atender por domingo uma média
de 70 pessoas.

Uma equipe composta de uma bibliotecária, duas pedagogas e dois professores de Educação física
estimulavam além da leitura, a prática de brincadeiras e jogos de mesa entre as crianças. Xadrez,
dominó e jogos de memória, amarelinha, pula cordas, entre outros eram estimulados pelos
educadores físicos. Cerca de 1.500 livros ficavam à disposição de quem passava pelo Dique
ontem. Todos depositados dentro do veículo no modelo de uma biblioteca formal.
“O projeto serve para inserir o livro na rotina de lazer dos baianos. Aqui temos livros para todo
tipo de público, desde as crianças aos adultos”, disse a bibliotecária Leide Machado mostrando os
clássicos, os de história (infanto-juvenil), os de filosofia, sociologia e de disciplinas do ensino
médio.
De Olho na Educação (18 agosto)
TO

Biblioteca escolar e o profissional bibliotecário
“O profissional bibliotecário é um educador de forma geral. Cabe a ele exercer real influência
sobre a qualidade do programa geral da escola e, diretamente, sobre a programação total da
biblioteca. “Cabe ao profissional em atuação na biblioteca torná-la objeto de reflexão e espaço de
participação para todos os segmentos da escola e da comunidade na qual ela se insere.”
O bibliotecário precisa agir para favorecer práticas de leitura de diferentes fontes de informação,
propiciar espaços de leitura e minimizar a exclusão social. Lembrando a importância da
aculturação digital para todos.”
Jornal: O Girassol (15 agosto)
Leia íntegra do artigo de Irene Góes Corrêa em defesa do bibliotecário em
http://www.ogirassol.com.br/pagina2.php?editoria=opiniao

EVENTOS
SÃO PAULO
Curso para Contadores de Histórias
A Biblioteca Temática em Contos de Fadas Hans Christian Andersen promove, de 6 de setembro a
13 de dezembro, um curso básico de formação para contadores de histórias. As aulas acontecem
aos sábados, das 9h às 13h, e as inscrições devem ser feitas entre 11 e 23 de agosto na
biblioteca (Av. Celso Garcia, 4.142 - Tatuapé). Mais informações pelo telefone 2295-3447. A
atividade é gratuita.
Cursos ACERVO
Organização de arquivo básico – VIA INTERNET – 26 a 29 de agosto
Papelada em Casa: Como Organizar? – VIA INTERNET – 26 a 29 de agosto
Como organizar e implantar Centro de Documentação/CEDOC – São Paulo/SP – 28 e 29 de agosto
Organização de arquivo jurídico – 29 e 30 de agosto
Biblioteca em Casa: Como Organizar? – VIA INTERNET - 28 a 31 de agosto
Informações e inscrições: (11) 2821-6100 / www.acervo.com.br / acervo@acervo.com.br
Palestras de reciclagem
Comunicação Oral no Trabalho: 29 de agosto.
Ambos ministrados pela Profa. Dra. Tatiana Piccardi.
Desconto de 5% para quem se inscrever nos dois módulos.
Informações: http://www.redata.com.br/site/eventos.htm
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

Seminário Internacional “O Mundo dos Trabalhadores e seus Arquivos”
Data: 9 a 11 de setembro
Local: Central Única dos Trabalhadores (CUT) – São Paulo
Tema: palestras relacionadas com o tema “O mundo dos trabalhadores e seus arquivos”,
proferidas por Jaime Antunes da Silva (AN/RJ), Jorge Ruiz Dueñas (ALA/MX), Ana Maria de
Almeida Camargo (ARQ/SP), entre outros.
Informações: (11) 2108-9247 / seminarioarquivos@cut.org.br / www.arqsp.org.br
Realização: Central Única dos Trabalhadores (CUT) / Arquivo Nacional / Associação LatinoAmericana de Arquivos.
Palestras GT de Documentação em Celulose e Papel (gratuita)
"Processo de informatização do Centro de Documentação M&G - Mossi & Ghisolfi", Cleide Pinto –
Bibliotecária da M&G - Fibras e Resinas Ltda.
“Motivação e determinação: o diferencial do profissional de sucesso!”, Regina Vaz – Especialista
em Relacionamentos Humanos, consultora empresarial e sócia-proprietária da empresa Consulte
Brasil.
Data: 15 de outubro, das 15h00 às 17h00.
Local: Congresso da ABTCP 2008 - mezanino sala 5 - Transamérica Expo Center. Avenida Dr.
Mário Villas Boas Rodrigues, 387 - Santo Amaro - CEP 04757-020 - SP.
Inscrições: preencha o convite eletrônico disponível no site do evento:
www.abtcp2008congressoexpo.org.br, na página da exposição.
Informações: Raquel Guimarães – bibliotecagb@aracruz.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
IX Encontro Regional dos Estudantes de Biblioteconomia, Documentação, Ciência e
Gestão da Informação – Regiões Sudeste e Centro-Oeste.
Data: 20 a 23 de novembro.
Local: Campus da Cidade Universitária – Universidade de São Paulo
Site: http://infocultura.info/erebd/
Blog: erebdusp2008.blogspot.com
e-mail: erebd.usp@gmail.com
BARUERI
V Premio Barueri Literatura Conto e Poesia
Inscrições: até 17 de outubro em bibliotecas municipais, Ganha Tempo e postos de Informações
(Bulevar)
São 3 categorias: autores locais com mais de 14 anos, autores locais de até 13 anos e autores
não residentes em Barueri.
Tel. 4199-1612

SANTOS
Conhecida como a Bienal do Livro da Baixada Santista, a FENALBA reúne cerca de 120
empresas entre editoras, distribuidoras, livrarias e selos diversos
Paralelamente, acontece o Salão do Estudante trazendo expositores de escolas, universidades,
cursos livres e de idiomas, justamente em um período propício a rematrículas escolares.
Café Cultural – Espaço que aproxima grandes nomes da literatura, teatro, cinema e televisão do
público.
Palco das Artes – Revela e divulga artistas da região.
Para o visitante, a FENALBA é um evento completo, que reúne em um mesmo ambiente, cultura,
lazer, diversão e entretenimento.

Para o expositor, é o cenário ideal para fazer bons negócios, atingindo objetivos comerciais como
o fortalecimento da marca, a proximidade com o consumidor e a venda direta.
Entre em contato com o nosso departamento comercial e reserve já o seu espaço.
Informações: Tel. (13) 3261-3131 ou promofair@promofair.com.br / www.fenalba.com.br

OUTROS ESTADOS
SANTA CATARINA
XXVII Painel: Biblioteconomia em Santa Catarina
Espaço Político e Atuação do Bibliotecário Catarinense
Data: 27 e 28 de novembro
Local: Auditório da Faculdade SENAC Florianópolis
Informações: www.acbsc.org.br / acb@acbsc.org.br

RIO DE JANEIRO
8° CRICS – Congresso Regional de Informação em Ciência da Saúde
Data: 14 a 19 de setembro
Informações: http://www.crics8.org/php/index.php
III Congresso Mundial de Usuários de CDS/ISIS
Data: 14 a 16 de setembro
Informações: www.eventos.bvsalud.org/agendas/isis3
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
Data: 4 a 7 de novembro
Informações http://www.coloquiomussi.cict.fiocruz.br/

OUTROS PAÍSES
6to Congreso Argentino de Archivística
Temática: “Sistemas de Archivos: Sistema de Archivos del Poder Legislativo, Sistema de Archivos
del Poder Ejecutivo y Sistema de Archivos del Poder Judicial, Sistema de Archivos Municipales”.
Data: 15, 16 y 17 de octubre
Local: Complejo Cultural Auditorio “Ing. Juan Victoria” de la Provincia de San Juan, sito en calle
25 de Mayo 1215, Foyer Norte, Oeste, República Argentina.
Realização: Federación de Archiveros de la República Argentina (F.A.R.A) y la Comisión
Organizadora.
Do Mundo Archivístico: www.mundoarchivistico.com
IV Encuentro Internacional de Catalogadores
"La Organización de la Información Frente a los Cambios de las Normas Internacionales de
Catalogación"
Data: 22 al 24 de octubre
Local: Bogotá, Colombia
Para mayor información, consultar www.ivencuentrodecatalogadores.org
I Seminario Iberoamericano sobre Potencialidades en Investigacion y Docencia en las
Ciencias Bibliotecologica y de la Informacion
Data: 10 y 11 de noviembre
Organizadores: Universidad Nacional Autonoma de Mexico, Centro Universitario de
Investigaciones Bibliotecologicas, Universidad Carlos III de Madrid.
Lugar y fecha: El Seminario se llevara a cabo en el Salon de Seminarios del CUIB, ubicado en la
Torre II de Humanidades, piso 13, Ciudad Universitaria, Mexico, D. F.
Informações e inscrições: jmrobles@cuib.unam.mx / http://cuib.unam.mx

VI Colóquio Iberoamericano “Del Papiro a la Biblioteca Virtual”
Data: 23 a 27 de março de 2009
Local: Biblioteca da Casa de las Américas, em Havana/Cuba.
Informações: http://papiro.casadelasamericas.org/Convocatoria%202009.pdf
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