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BOB NEWS
Eleitos
Eleitos novos conselheiros do CRBCRB-8 para 2009
Foi num clima de muita tranqüilidade que ocorreu ontem a eleição de novos conselheiros para a
gestão 2009-2011 do CRB-8. Votaram 3.284 bibliotecários, sendo 2.923 votos válidos, 195 votos
em branco e 166 votos nulos. Conheça agora quem são os novos conselheiros eleitos a partir de
2009: www.crb8.org.br

Assinem e divulguem a petição online para valorização das bibliotecas
bibliotecas escolares
Considerando a carência de políticas públicas para a área de bibliotecas escolares, que garantam a
qualidade dos serviços oferecidos em todas as escolas da rede estadual de ensino, e também a
pertinência dos acervos disponibilizados, como condição básica ao processo de inclusão sóciocultural da população estudantil, o Conselho Regional de Biblioteconomia está encabeçando
abaixo-assinado para ser enviado ao governador José Serra solicitando a implantação de um
Sistema de Informação para o Ensino Público do Estado de São Paulo, a criação de cargos de
Bibliotecário e abertura de concurso público para preenchimento destes cargos.
Para fortalecer esta luta em prol da sociedade, assinem o abaixo-assinado eletrônico, seguindo a
orientação abaixo, e divulguem para seus familiares, amigos e todas as pessoas simpatizantes
desta causa.
Prazo final para adesões: 20 de novembro.
O preenchimento é muito simples:
1) Clique no endereço: http://www.gopetition.com/online/23057.html
2) Leia a mensagem. Clique em "sign the petition" (= assine a petição).
Assim que aberto, complete os dois dados obrigatórios: nome (first name) sobrenome (last
name).
Os demais dados são opcionais (e-mail, endereço, cidade, etc.)
Você pode fazer um breve comentário ("short comments") para fortalecer a discussão.
3) Digite o código de segurança que aparece na página aberta (letras e números coloridos).
4) Clique em "sign" (= assinar).
Pronto, seu nome estará inscrito no abaixo-assinado.
5) Para enviar para outras pessoas, clique em "tell a friend" e mande o e-mail que se abrirá,
solicitando que assine e divulgue para outros.
A escola que não pára em pé
Infra-estrutura educacional brasileira é muito precária e incide negativamente no processo de
ensino-aprendizagem; cerca de cinco mil escolas não contam sequer com luz elétrica
O Brasil é indiscutivelmente um país de contrastes. No momento em que almeja um salto na
qualidade de ensino, planeja informatizar todas as escolas até 2010 e investe na formação e na
capacitação de professores, cinco mil das 168,2 mil escolas de Educação Básica não possuem
acesso a luz elétrica e outras duas mil passam sem água potável.
"As condições estruturais dos prédios escolares é lamentável. Temos escola com infiltração, sem
luz, com janelas quebradas, muros caídos, sem laboratórios ou bibliotecas", ataca o presidente da
Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE), Roberto Franklin de Leão. O que
poderia ser um discurso mais ácido de um líder de categoria reflete, na verdade, o que uma série
de pesquisas realizadas ao longo de 2008 vem acusando. Se os romanos ensinaram há séculos

que uma mente sadia precisa de um corpo são, as escolas brasileiras também precisam cuidar do
próprio esqueleto, se não quiserem que a busca de melhores resultados acadêmicos esbarre nas
limitações estruturais.
Um estudo internacional revelador foi publicado neste ano pela Unesco. Denominada Um olhar
para o interior das escolas primárias, a pesquisa comparou dados de diversos países, entre eles os
relacionados às condições de ensino. Segundo o informe, em quase 12% das escolas não há
lugares suficientes para os alunos se sentarem. O estudo diz textualmente que, no Brasil,
praticamente 50% das crianças do 1º ao 5º ano que estudam em escolas da zona rural e quase
25% das escolas urbanas têm aulas em edificações consideradas ruins. Outros 5,5% ficam em
escolas que não têm luz. Em um país com quase 56 milhões de matrículas na Educação Básica,
sendo 33,2 milhões no ensino fundamental, nenhuma porcentagem é desprezível.
"Uma escola necessariamente precisa ter luz, água, biblioteca operante", diz a pesquisadora Maria
Malta, da Fundação Carlos Chagas
http://www.todospelaeducacao.org.br:80/Comunicacao.aspx?action=5&mID=2018

3,3 milhões de estudantes levam para casa, a partir de segundasegunda-feira, 3 livros de escritores clássicos
Secretaria de Estado da Educação distribuirá até 10 de dezembro cerca de 10,5 milhões de livros.
Todos os 3,3 milhões de estudantes de 5ª a 8ª e de Ensino Médio da rede estadual de ensino
começam a receber segunda-feira, 17 de novembro, três livros de escritores clássicos. Os livros
serão dos alunos, que poderão levá-los para casa. Trata-se de inovador projeto de incentivo à
leitura da Secretaria de Estado da Educação, que no total distribuirá cerca de 10,5 milhões de
livros.
Cada aluno receberá três títulos diferentes, de acordo com sua série ( veja lista abaixo ). Com
investimento de cerca de R$ 34 milhões, o projeto, chamado de Apoio ao Saber, atenderá toda a
rede estadual até 10 de dezembro. Os títulos são considerados clássicos da literatura infantojuvenil nacional.
Todos os livros serão entregues nas escolas, que devem repassá-los aos estudantes. Serão
embalados em uma caixa especial para preservação durante o transporte. As escolas das
Diretorias de Ensino mais distantes da Capital serão as primeiras a receberem os livros.
"É um grande esforço da Secretaria para que a leitura faça parte da vida cotidiana dos alunos do
Estado. Os livros são um incentivo para que o estudante e sua família iniciem um acervo e
descubram o prazer da leitura", afirma a secretária de Estado da Educação, Maria Helena
Guimarães de Castro.
Envolverde (17 novembro)

Mestres e doutores encontram novos caminhos na internet
O farmacêutico Ricardo Nantes garante que produção intelectual pode ser rentável. Muito
rentável. Faz quatro anos que ele iniciou timidamente a venda de cursos online, a princípio a
partir de seus próprios conhecimentos; mais tarde, com a colaboração de fornecedores de
conteúdo.
Desde então o negócio não pára de crescer. É na velocidade da Internet que os cursos são
disponibilizados e atualizados no www.portaleducacao.com.br . São mais de 250 cursos que vão
de biologia, psicologia e enfermagem até fisioterapia, nutrição, veterinária, esporte, idiomas,
odontologia — todos hospedados no Portal Educação. A manutenção dos conteúdos é garantida
por fornecedores, pessoas físicas e jurídicas. O projeto é vencedor na categoria fornecedores do
Prêmio Eco entre as empresas de pequeno porte.
Valor Econômico (18 novembro)

MEC quer implantar ensino em todas as escolas do País
O Ministério da Educação (MEC) vai elaborar um Plano Nacional de Implantação da Lei 10.639/03,
que torna obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileiras nas Escolas. O principal
objetivo é induzir os sistemas de ensino a acelerar o processo por meio de metas e planejamento
de projetos. A proposta irá se basear em relatório elaborado por uma comissão formada por
entidades da área educacional e do movimento negro que se reuniram em seis encontros
regionais.
De acordo com o documento, que foi apresentado na última semana ao ministério e que será
levado ao ministro Fernando Haddad na próxima quinta-feira (20) data em que se comemora o

Dia da Consciência Negra a principal dificuldade para implantar a lei é a falta de institucionalidade
e continuidade das ações. O secretário de Educação, alfabetização e Diversidade do MEC, André
Lázaro, concorda com a crítica, mas defende que a responsabilidade não é apenas da pasta. Para
ele, as redes estaduais e municipais precisam investir mais na questão.
De Olho na Educação (18 novembro)

Criação da universidade lusoluso-afroafro-brasileira é aprovada
A Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados aprovou,
no último dia 12, o Projeto de Lei 3891/08, do Executivo, que cria a Universidade Federal da
Integração Luso-Afro-Brasileira (Unilab). O objetivo da instituição será formar recursos humanos
que possam desenvolver a integração entre o Brasil e os demais países da Comunidade dos Países
de Língua Portuguesa (CPLP), especialmente os africanos. Além do Brasil, integram a CPLP:
Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor Leste.
Os cursos da Unilab serão ministrados preferencialmente em áreas de interesse mútuo do Brasil e
dos demais países da CPLP, com ênfase em temas que envolvam formação de professores,
desenvolvimento agrário, processos de gestão e saúde pública, entre outros.
A Unilab será instalada na cidade de Redenção (CE), a 63 Km de Fortaleza. Redenção foi a
primeira cidade brasileira a libertar todos os escravos, em 1883. Atualmente, a cidade tem cerca
de 26 mil habitantes, segundo dados da prefeitura.
O projeto ainda será analisado, em caráter conclusivo, pelas comissões de Educação e Cultura; de
Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Da Agência Câmara.

Universidades terão mais R$ 420 milhões para investir em pesquisa
Universidades e instituições públicas receberão mais R$ 420 milhões, nos próximos três anos,
para melhorar sua infra-estrutura de pesquisa. Os recursos poderão ser utilizados na compra de
equipamentos, de material de apoio e na expansão ou reforma das instalações físicas. Trata-se do
maior desembolso da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), por meio do fundo setorial
Proinfra, nos últimos sete anos.
Duas chamadas públicas (editais) serão lançadas hoje pela Finep e pelo Ministério de Ciência e
Tecnologia, ao qual ela está vinculada. A primeira chamada, no valor de R$ 360 milhões, apoiará
projetos de criação, modernização e recuperação de laboratórios de instituições de ensino e
pesquisa. Na segunda chamada, serão destinados R$ 60 milhões para a implantação e
modernização da infra-estrutura de pesquisa de novas instituições, criadas a partir de 2002, e de
campi localizados fora dos grandes centros urbanos - numa tentativa de atrair doutores para o
interior.
Valor Econômico (19 novembro)
OUTROS ESTADOS
CE

Caminhos para o livro
Um ciclo de debates sobre livro e da leitura esquentou a 8ª Bienal Internacional do Livro do
Ceará. Na pauta, questões sobre o futuro do mercado editorial no Nordeste
Como aumentar a base de leitores no Brasil? De que maneira inserir pequenas livrarias e autores
do Norte e Nordeste no mercado editorial e minimizar o monopólio das grandes editoras? Como
contemplar a diversidade cultural na escolha dos livros didáticos e paradidáticos? De que forma
equacionar políticas de proteção aos pequenos empresários? Essas e outras questões centrais
para o desenvolvimento da cadeia produtiva do livro no país foram discutidas no Ciclo de Debates:
questões do livro e da leitura, nos dias 14 e 15 deste mês, durante 8° Bienal Internacional do
Livro do Ceará.
Realizado pelo Ministério da Cultura, Fórum dos Secretários de Cultura do Nordeste, Sindicato do
Comércio Varejista de Livros do Estado do Ceará (Sindilivros) e Câmara Cearense do Livro (CCL),
o encontro reuniu entidades, livreiros, editores e escritores de vários Estados, com objetivo de
iniciar estratégias voltadas ao fortalecimento da política editorial e livreira no Nordeste. A
programação foi dividida em cinco mesas, focadas especialmente na organização política.
Diário do Nordeste (19 novembro)

PR

Vinte e dois municípios debatem a educação
Como avançar na qualidade dos cuidados e da educação das crianças de 0 a 5 anos, em creches e
pré-escolas é o desafio que está em debate na segunda edição do Seminário de Educação Infantil,
promovido pela Prefeitura de Curitiba, no Canal da Música, no Mercês. A abertura foi feita pelo
prefeito Beto Richa, ontem, com a participação de 800 profissionais da área.
O encontro segue até o dia 20, reunindo educadores, professores, pedagogos e profissionais do
ensino de Curitiba, das regiões metropolitana e litorânea do Paraná. O vice-prefeito e secretário
municipal da Saúde Luciano Ducci participou da abertura do seminário.
Diante de representantes de 21 municípios, além de Curitiba, o prefeito Beto Richa fez uma
avaliação dos avanços obtidos na educação infantil nos últimos quatro anos. Destacou a abertura
recorde na cidade de quase 10 mil novas vagas, contratação de mais de dois mil profissionais,
ampliação em 300% nos recursos para as creches conveniadas, além da implantação de
programas que deram mais qualidade no atendimento às crianças. “São bons resultados
alcançados em um curto espaço de tempo, graças ao trabalho árduo e esforço cotidiano de todos
os servidores envolvidos com a educação”, disse Richa.
EVENTOS
PROMOVIDO PELO CRB8
Curso: Gestão do Conhecimento
Marta Valentim, bibliotecária, professora dra. UNESP/Marília
Local: FATEA, Avenida Peixoto de Castro, 539
Dia 28 novembro, das 9h00 às 18h00
Inscrições: crb8@crb8.org.br
Parceiro: FATEA
Palestra: “O direito na Espanha e a importância do bibliotecário"
Carmen Bolaños Mejías, profesora del Departamento de Historia del Derecho Español
Facultad de Derecho Universidad Nacional de Educación a Distancia
Dia: 11 de dezembro de 2008, às 19h00.
Local: CRB-8 (Rua Maracaju, 58 – Vila Mariana)
Inscrições: crb8@crb8.org.br
SÃO PAULO
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
Palestra comemorativa aos 10 anos de atividade da Rede de Bibliotecas e Serviços de
Informação em Arte da Cidade de São Paulo (Redarte-SP).
Mediadoras da informação, repositórios, museus de livros: as bibliotecas de arte na era digital,
por Joachim Brand, diretor da Biblioteca de Arte (Kunstbibliothek) dos Museus Estatais de Berlim
(Staatliche Museen zu Berlin), instituição pertencente à Fundação do Patrimônio Cultural
Prussiano (Stiftung Preußischer Kulturbesitz - SPK)
Data: 27 de novembro de 2008, das 19h30 às 21h30
Local: Itaú Cultural – Sala Vermelha – Av. Paulista 149 – São Paulo (Estação Brigadeiro do metrô)
Evento gratuito: não é necessário se inscrever antecipadamente – 80 vagas
Idioma: Alemão com tradução simultânea
Informações: http://www.goethe.de/ins/br/sap/pt3861599v.htm
Realização: Instituto Itaú Cultural, Rede de Bibliotecas e Serviços de Informação em Arte em São
Paulo
Apoio: Goethe-Institut São Paulo

Excelência no atendimento em unidades de informação
Instrutora: Adriana M. Souza
Data: 27 de novembro, das 8h30 às 17h30
Local: R. Bela Cintra 967, cj. 81
Realização: Content Digital
Fones: (11) 3666-9005 ou 3826-6932.
Programação completa: http://www.contentdigital.com.br/cursos/exauin.asp
II Encontro de Gestão da Informação e do Conhecimento em Acervos Esportivos no
Estado de São Paulo
Tema: Informação esportiva: importância do registro do conhecimento por profissionais e
organizações que trabalham com e pelo esporte, como contribuição à memória nacional.
Data: 27 e 28 de abril de 2009
Informações: http://www.crb8.org.br/portal_mis/index.php?item_id=67&menu_id=12
Cursos de autoformación on-line
En esta sección SEDIC ofrece materiales para la autoformación de profesionales en temas de
especial actualidad y de acceso gratuito. Los materiales han sido creados por especialistas
contrastados. Desde el año 2002 se ha seleccionado un tema anualmente. Hasta 2007 tuvieron el
formato de unidades para un seguimiento individual. En 2008 se optó por el formato de
comunidad de prácticas.
http://www.sedic.es/f_cursosvirtuales-autoformacion.asp
OUTROS ESTADOS
SC
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
MS
XVIII CBBD – Congresso Brasileiro de Biblioteconomia, Documentação e Ciência da
Informação
Data: 5 a 8 de julho de 2009
Local: Centro de Convenções de Bonito – MS
Mais informações pelo tel. 3257-9979 ou http://www.febab.org.br
OUTROS PAÍSES
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
FEBAB
Títulos novos para venda, o catálogo está disponível no site www.febab.org.br
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