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BOB NEWS
CRB-8ª EM FOCO

Bibliotecários elegem conselheiros do CRBCRB-8 para o triênio 20092009-2011
3.284 bibliotecários elegeram dia 18 de novembro os novos conselheiros do CRB-8 para o triênio
2009-2011.
Membros efetivos: Evanda A. Verri Paulino, Maria das Mercês Pereira Apóstolo, Guaraciaba de
Almeida Domingues, Flávia da Silveira Lobo, Concília Teodósio, Roberto Julio Gava, Maria Edite de
Souza Bispo, Ana Maria Araujo Lima, Silvia Francisca Lima Gonçalves, Ivone Cavalcante Maciel,
Mônica Cyrillo Blum e João Garcia Neto.
Membros suplentes: Luciana Maria Napoleone, Vânia Martins Bueno de Oliveira Funaro, Sandra
Alves Martins da Rosa, Gabriel dos Santos Alcaide, Tereza Cristina Barros e Marilucia Bernardi.
Conheça quem são e o que propõe:
http://www.crb8.org.br/portal_mis/arquivos/pdf/PROPOSTA%20DE%20TRABALHO_COMPOSICAO
%20DA%20CHAPA.pdf
Atenção
Justificativa eleitoral até 27 de janeiro de 2009
O voto é obrigatório. O bibliotecário que não votou precisa apresentar justificativa no CRB-8 até
27 de janeiro, impreterivelmente. Deve enviar uma carta (por e-mail ou correio) explicando o
motivo pelo qual faltou à eleição e anexar um documento que endosse sua justificativa.
Alguns exemplos: se viajou, uma cópia da passagem ou pedágio, se trabalhou fora da capital,
uma carta da empresa, se doente, um atestado médico, se estiver estudando fora, uma carta da
instituição de ensino.
Mais informações podem ser obtidas pelo tel. 5082-1404 ou e-mail crb8@crb8.org.br, aos
cuidados da Comissão Eleitoral do CRB-8.
EVENTO PROMOVIDO PELO CRB8
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

Câmara Municipal de São Paulo congratula CRBCRB-8
A Câmara Municipal de São Paulo enviou carta ao CRB-8, endereçada à presidente, “em
reconhecimento aos feitos do CRB-8 e à importância do Prêmio Laura Russo para o incentivo e o
aprimoramento biblioteconômico, bem como para o fomento da cultura, da preservação dos
acervos de informação e da multiplicação das bibliotecas no nosso Município e Estado”.
Leia a íntegra da carta em http://www.crb8.org.br/portal_mis/index?item_id=544

Bibliotecários residentes na zona Sul
Atenção bibliotecários residentes na região de Parelheiros, Santo Amaro, Capela do Socorro e
entorno e que não estejam trabalhando, entrem em contato com o CRB-8, pelo telefone (11)
5082-1404, com Ellen.

Biblioteca Municipal
Municipal será reinaugurada nesta sexta
Nesta sexta-feira, dia 28 de novembro, a partir das 16 horas, a Prefeitura de Mogi das Cruzes, em
São Paulo, entregará a revitalização a Biblioteca Municipal Benedicto Sérvulo Santanna (Rua Cel.
Souza Franco, 993, Centro - Mogi das Cruzes).
http://www.pmmc.com.br/ccs/sala- noticias/2008 _novembro/ Aniversario%
20biblioteca%20municipal%20251108.html

Na biblioteca do Congresso,turista não toca em livros
Como turista, você só vai poder dar uma espiada, a partir de um balcão vedado com vidro, na
sala de leitura. A biblioteca do Congresso, no prédio Thomas Jefferson, em Washington é um
passeio que deixa o visitante entre a estupefação e a frustração. Para amenizar a frustração, as
exposições temporárias compensam a ausência de contato com os livros por meio de
computadores acionados pelo toque sobre a tela em que é possível, por exemplo, folhear páginas
virtuais de volumes da biblioteca de Thomas Jefferson ou os rascunhos da Constituição norteamericana. Mesmo para quem não queria ver livro algum, a visita vale pela beleza do prédio, de
1897. A história da biblioteca é marcada por dois incêndios. Antes de ser instalada em um prédio
à parte, ela ficava no Capitólio. Veio a guerra Anglo-Americana e, em 1814, as tropas inglesas
incendiaram o Capitólio. Com a biblioteca reduzida a cinzas, Thomas Jefferson vendeu a sua
coleção de livros ao Congresso. Eram quase 6.500 volumes - parte dos quais o turista pode
folhear virtualmente no tal computador.
Folha de São Paulo (27 novembro)
http://www.loc.gov/index.html

Prefeitura reforma bibliotecas em Sapopemba e Parque São Lucas
O prefeito de São Paulo entregou ontem duas bibliotecas públicas municipais reformadas, ambas
na Zona Leste. A biblioteca conta com aproximadamente 28 mil exemplares, constituídos por
livros didáticos, paradidáticos, dicionários, enciclopédias, jornais, revistas, recortes, mapas e
atlas, e é dotada de computadores. (...) Ao final da matéria, ele afirma:“Todas as nossas
bibliotecas estão sendo reformadas, e novas estão sendo instaladas, especialmente nos CEUs”,
disse o prefeito. Ele afirmou também que haverá contratação de funcionários. “Evidentemente,
por conta dessa expansão, nós precisaremos dotar as bibliotecas de recursos humanos”.
Diário Oficial (27 de novembro)
Íntegra do artigo anexo.

Quatrocentona, biblioteca dos monges passa por informatização
Nos últimos seis anos, 12 mil dos 100 mil títulos do tradicional Mosteiro de São Bento já foram
catalogados
Oásis de repouso, tranqüilidade e oração no meio do caótico e barulhento centro de São Paulo, o
Mosteiro de São Bento esconde, dentro de seus domínios, uma rica biblioteca, possivelmente a
mais antiga da cidade. São 100 mil títulos, sobretudo dedicados à área de Humanidades, como
Religião, Filosofia, Literatura e História. Nos últimos seis anos, esse vasto acervo - recheado de
obras raras - passa por um processo de reorganização e informatização. Um trabalho de
formiguinha capitaneado por André de Araújo, de 29 anos, bibliotecário profissional contratado
pelos monges.
Íntegra em:
http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20081123/not_imp282135,0.php
Para acessar a dissertação de mestrado do bibliotecário André “Biblioteca, o universo dos livros
entre beneditinos e a bibliografia histórica”:
http://www.enancib2008.com.br/cd/6%20-%20Trabalhos%20em%20PDF/GT3/1%20%20Oral/1901%20-%20Dos%20livros%20e%20da%20leitura%20no%20Claustro%20%20elementos%20de%20uma%20história%20monástica.pdf

A educação como valor
valor social
O ministro Fernando Haddad disse que transformar a educação em um valor social é um trabalho
semelhante ao processo de construção do Estado Nacional
Em entrevista ao O POVO, o ministro diz que é preciso transformar a educação em um valor
social. “Num valor que a família mais humilde abrace como uma causa sua. Isso vai exigir intensa
mobilização, transparência e divulgação dos resultados. Enfim, é um trabalho semelhante ao
processo de construção do Estado Nacional”. E acrescenta: “Assim como a democracia é um valor
que é cultuado hoje, vamos fazer com que a educação seja um valor cultuado por todos os
cidadãos.” (...) A certa altura da entrevista, ele diz:
OP – Com a formação integral, os índices e a aprendizagem melhorariam?
Fernando Haddad – Sempre digo que não tem bala de prata na educação. Não existe um remédio
para todos. Não existe uma panacéia para todos os males que atingem a área de educação. Nós
temos de trabalhar em várias frentes... Programas de formação continuada vão ajudar.
Bibliotecas nas escolas também vão ajudar.
Site: O Povo (24 novembro)

Unesco afirma que há grande atraso na garantia universal da educação
A Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco) lançou, nesta
terça-feira (25), um alerta sobre o grande atraso dos governos no objetivo de fazer com que toda
a população mundial tenha acesso à educação em 2015 e afirmou que, por isso, milhões de
crianças estão "condenadas a viver na pobreza".
A Unesco advertiu que os governos não fizeram o suficiente no combate às desigualdades na
educação, apesar de terem prometido em 2000 que iriam se empenhar para superá-las em 2015.
O documento, divulgado em Paris e apresentado simultaneamente em Genebra e em Santiago do
Chile, destaca que o acesso à educação ainda depende de "inaceitáveis desigualdades" fundadas
na renda, no sexo, na etnia ou no local de residência. Por isso, em 2006 (último ano do qual se
têm dados), havia 75 milhões de crianças (55% meninas) sem escolarização e 776 milhões de
adultos (dois terços mulheres) analfabetos. A Unesco afirma que a "indiferença política", os
governos e o "fracasso dos doadores" são parcialmente culpados.
Portal: G1 (25 novembro)

Programas oferecem bolsas para brasileiros na França
Nove programas oferecem oportunidades de bolsas para intercâmbio na França. As englobam
todas as áreas do conhecimento. Cada uma delas possui particularidades e requisitos próprios de
seleção. Mas, em geral, as bolsas não são reembolsáveis e os candidatos aprovados recebem
auxílio financeiro mensal. Das opções, três delas encontram-se com as inscrições abertas: AUF
(Agence Universitaire pour la Francophonie), Eiffel e Thales Academia. Brasileiros interessados em
estudar na França também podem optar pelo Erasmus Mundus - External Cooperation Window programa da união européia. Para participar, em geral, é preciso comprovar bom desempenho
acadêmico e apresentar o projeto de estudos a ser desenvolvido na França e, ainda, uma carta de
motivação. Além disso, são exigidos conhecimentos intermediários na língua francesa e, para os
estudantes das áreas de Humanas, a exigência é de francês em nível avançado. Algumas
universidades oferecem cursos intensivos do idioma antes do início das aulas.
Para orientação personalizada, da busca de cursos até a inscrição, os estudantes brasileiros
podem contatar a CampusFrance – agência de informação do governo francês sobre estudos
superiores -, pelo site www.brasil.campusfrance.org
Site: Aprendiz (19 novembro)

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
"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.
...
O caso das bibliotecas é mesmo emblemático. Afinal, desde a Antigüidade esses espaços vêm
sendo reverenciados como lócus da cultura, da valorização do saber e do prazer em exercitar a
imaginação e a curiosidade. Mas, segundo um estudo preparado em dezembro do ano passado
pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, hoje quase 18 milhões de alunos do
ensino fundamental (53,9% do total) e quase 2,7 milhões de jovens (30,2%) do ensino médio
simplesmente não têm acesso a bibliotecas. Pior, os dados não levam em conta milhares de
escolas que possuem bibliotecas fechadas, por falta de pessoal.
Íntegra em: http://revistaeducacao.uol.com.br/textos.asp?codigo=12553

Vida reconquistada
Aos 21 anos, Alex Costa Santos se prepara para ser o dono do próprio destino. A aprovação no
vestibular, sonho de boa parte dos jovens, representa muito mais para o garoto que há dois anos
e três meses mora nas ruas de Brasília. É a conquista da cidadania. O jovem teve fome e medo do
futuro. Também fez uso de diversos tipos de drogas. Entre um cachimbo de crack e uma lata de
tinner, aproveitava para ler. “Os caras reclamavam comigo porque eu gostava de ter minha
viagem na companhia dos livros. Não ficava lá trocando idéia com eles”, lembra. A fonte de
cultura vinha das bibliotecas instaladas nas paradas de ônibus da cidade. Passava horas lendo
tudo o que aparecia, desde poesia até textos de livros didáticos.
http://www.brasilquele.com.br/texto_ler.php?id=4228&secao=1

O analfabetismo como herança
Em entrevista ao Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária
(Cenpec), Jéferson Assumção, coordenador geral do livro e leitura no Ministério da Cultura, fala
sobre os objetivos e avanços do Plano Nacional do Livro e Leitura (PNLL), sobre as causas do
baixo índice de leitura no País e propõe ações para incentivar o brasileiro a ler mais. "O grande
empecilho é que o Brasil tem uma herança de analfabetismo enorme", diz.
http://www.brasilquele.com.br/texto_ler.php?id=4233&secao=22

Europeana cai por excesso de procura
A biblioteca européia digital Europeana, que quinta-feira foi aberta ao público, teve de encerrar
menos de 24 horas depois, devido à "excessiva popularidade", e só deverá voltar a abrir na
metade de dezembro. A "triste decisão" de encerrar a Europeana foi tomada quinta-feira à tarde,
quando o tráfego chegou aos 20 milhões de cliques por hora, explicou um porta-voz da Comissão
Européia. "A procura foi demasiada, a Europeana não estava preparada". Os criadores da Eupeana
tinham previsto um tráfego de cinco milhões de visitantes por hora. Esta biblioteca virtual, que
pretende ser a resposta européia ao Google, conta com livros, mapas, gravações, fotografias,
documentos de arquivo, pinturas e filmes do acervo das bibliotecas nacionais e instituições
culturais dos 27 Estados-Membros da EU.
Agência Lusa (21 novembro)

Borges no Brasil: bibliotecas sem livros
Em 1941 o bruxo argentino Jorge Luis Borges escreveu A Biblioteca de Babel e contou o mistério
do Livro total. Seria "o compêndio perfeito de todos os demais", receptáculo de todo o
conhecimento humano. O tesouro estaria perdido. Pobre Borges. Não viveu o suficiente para ver
que são inesgotáveis as horríveis imaginações da mente. Em Brasília e Goiânia existem bibliotecas
muito mais cerebrinas. Burocratas da cultura, associados a empreiteiros e governantes letrados,
criaram as bibliotecas sem livros, um desafio para filósofos e delegados de polícia. Os dois
templos do nada foram projetados por Oscar Niemeyer e inaugurados em 2006 (ano eleitoral).
Deveriam custar algo mais que R$ 40 milhões cada uma. A Biblioteca Nacional de Brasília fica a
500 metros da catedral. Tem cinco andares e 14 funcionários, mas está fechada. Seu acervo 50
mil livros ainda não foi catalogado. Os donatários esclarecem que o prédio tem capacidade para
250 mil volumes. A biblioteca irmã tem três pisos, 1.200 m² e fica em Goiânia, no Centro Cultural

Oscar Niemeyer. Está fechada porque o governo não pagou ao empreiteiro que, por sua vez,
apresentou contas que somam R$ 65 milhões. Ao contrário do que sucedeu em Brasília, tem
acervo, mas os livros estão encaixotados, pois a instituição não tem funcionários.
Por Elio Gaspari na Folha de São Paulo (23 novembro)

Personalidade Literária Brasileira de 2008
O Portal Amigos do Livro está promovendo até o dia 31 de dezembro uma enquete que vai eleger
a Personalidade Literária de 2008. Estão concorrendo Machado de Assis (Centenário de Morte);
Guimarães Rosa (Centenário de Nascimento); Lygia Fagundes Telles (A dama da literatura
brasileira); Paulo Coelho (100 milhões de livros vendidos); João Ubaldo Ribeiro (Prêmio Camões);
José Mindlin (Bibliófilo brasileiro) e Laurentino Gomes (Autor do livro 1808). Para votar basta
acessar o portal Amigos do Livro, um endereço para estudo, pesquisa, divulgação e promoção do
livro e do hábito da leitura. http://www.amigosdolivro.com.br/home.php
Publishnews (25 novembro)

Biblioteca Circulante é transferida para Biblioteca Mário de Andrade
No dia 5 de dezembro, a Biblioteca Circulante, que funciona na Chácara Lane (R. da Consolação,
1.024) desde 1995, começa a ser transferida para a Biblioteca Mário de Andrade. Em razão da
mudança, os serviços prestados pela Biblioteca Circulante serão temporariamente suspensos e a
previsão de restabelecimento do atendimento é para março. Os usuários que realizarem
empréstimos com data de devolução posterior a 5 de dezembro devem dirigir-se à Biblioteca
Mário de Andrade. O novo espaço proporcionará a ampliação do acervo de 40 mil para 60 mil
títulos, assim como espaço para leitura e pesquisa e acesso a terminais on-line de consulta ao
acervo.

“Quem conta um conto, aumenta um ponto”
A Umapaz (Av. IV Centenário, 1.268 - Portão 7A - Parque Ibirapuera) promove nos dias 14 e 28
de novembro e 5 e 12 de dezembro a oficina de linguagem "Quem conta um conto, aumenta um
ponto", sempre das 14h às 18h. O curso pretende abrir espaço para uma aprendizagem afetuosa
e significativa, favorecendo o desenvolvimento da comunicação oral e escrita. Histórias contadas,
cantadas e desenhadas em ciranda mobilizam memórias e suas relações simbólicas. As Inscrições
gratuitas por e-mail: inscricoesumapaz@prefeitura.sp.gov.br

Viriato Corrêa inaugura seu acervo de literatura fantástica
A Biblioteca Pública Viriato Corrêa (R. Sena Madureira, 298 - Vila Mariana) inaugura no sábado
(29), às 17h, seu novo acervo, dedicado à literatura fantástica. Entre os autores disponíveis estão
Edgar Allan Poe, Julio Cortazar, Ray Bradbury, HG Wells e Phillip Dick. A biblioteca também
oferecerá uma série de atividades, como oficinas, exibição de filmes e apresentação de peças.
Programação em: http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/noticias/?p=5633

Brasileiro mostra menos resistência a revista onon-line
Os brasileiros são mais inclinados a comprar sua revista favorita exclusivamente no formato online do que europeus, canadenses e americanos, que se mostram mais apegados ao papel. Ao
lado dos demais países do Bric - Índia, China e Rússia -, o Brasil apresenta um percentual maior
de consumidores dispostos a pagar pelo conteúdo, prática que agrada pouco os leitores dos países
mais ricos. Seja qual for a nação, porém, mais de 65% dos consumidores odeiam os pop-ups (as
"janelas" com propaganda on-line que saltam à tela do computador). Essas são algumas das
conclusões da pesquisa "The medium is the message", apresentada pela PricewaterhouseCoopers
nesta terça-feira em São Paulo, durante o II Fórum da Associação Nacional de Editores de
Revistas (Aner). Conduzido pelo Centro de Excelência em Mercado Editorial da Price, o
levantamento, concluído em junho, realizou entrevistas on-line com 5.036 consumidores, de 12 a
65 anos, em dez países (Brasil, Canadá, China, França, Alemanha, Índia, Holanda, Rússia, Reino
Unido e Estados Unidos). O objetivo foi identificar quais as tendências de consumo de mídia,
especialmente de revistas, para os próximos cinco anos.
Valor Econômico (26 novembro)

OUTROS ESTADOS
RJ

No Rio, as atividades da Biblioteca do Congresso dos EUA
A americana Debra McKern é a responsável, desde o início deste ano, pelo escritório brasileiro da
Biblioteca do Congresso, que funciona discretamente há meia década no no prédio do Consulado
dos EUA no Rio, na Rua México. Recentemente, Debra abriu as portas desta seção da grande
Biblioteca — uma das cinco no mundo fora dos EUA — para apresentar a professores e
pesquisadores o seu trabalho. Seu objetivo é aumentar o intercâmbio com os brasileiros. Nesta
entrevista, conta como funciona o serviço no Rio. Uma curiosidade: aqui do Rio, Debra continua a
usar a biblioteca perto de onde morava nos EUA - não a do Congresso -, mas a biblioteca do seu
bairro. Através do site dessa biblioteca, consegue acessá-la para fazer o download de audiobooks,
por exemplo. Diferentemente do sistema brasileiro, nos EUA as bibliotecas locais recebem seus
recursos principalmente das localidades: em orçamentos participativos, os moradores decidem o
quanto querem destinar em impostos às bibliotecas, que compram os livros do seu acervo sem
intermediários. Dessa forma, as bibliotecas precisam ser sempre atraentes para que continuem a
obter recursos dos cidadãos.
http://oglobo.globo.com/blogs/prosa/post.asp?cod_post=135859

O pão e o livro
Uma festa com bibliotecas móveis espalhadas por bairros populares do Rio de Janeiro marcou a
abertura da campanha Natal Sem Fome de Livros, que vai receber doações de brinquedos e livros
em cerca de 500 postos no Brasil todo.
Por Galeno Amorim

Passageiros do Metrô Rio ganham biblioteca na Estação Siqueira Campos
No dia 26 de novembro, a concessionária Metrô Rio, o Instituto Brasil Leitor e a VisaNet Brasil, por
meio da marca Visa, inauguram a segunda unidade da biblioteca Livros & Trilhos, desta vez na
Estação Siqueira Campos, em Copacabana. A primeira foi aberta em dezembro de 2006 na
Estação Central e já registra mais de 5.800 sócios e mais de 45 mil empréstimos. “As bibliotecas
instaladas dentro do metrô provam que o brasileiro quer e gosta de ler. Facilitar o acesso aos
livros era o que faltava para incentivar a leitura em um mundo moderno e apressado”, explica
William Nacked, Diretor Geral do Instituto Brasil Leitor, criador e gestor do projeto.
Por Galeno Amorim

Primavera com Ruy Castro
O escritor e jornalista Ruy Castro é o patrono da oitava edição da Primavera dos Livros, de quintafeira a domingo, nos jardins do Museu da República, no Catete, no Rio de Janeiro. Este ano serão
86 estandes, 3 mil títulos e descontos de até 50%, informa a Liga Brasileira de Editoras (Libre),
que organiza a feira. Ruy Castro falou na abertura oficial, quinta, às 17h; na sexta, às 10h,
aborda a importância da leitura; e no sábado, às 17h, dá palestra sobre bossa nova, o tema da
Primavera. A Primavera dos Livros estará aberta na quinta-feira, a partir das 19h e, de sexta a
domingo, das 10h às 22h. A entrada é franca.
Informações: http://www.primaveradoslivros.com.br/
PR

Concurso de redação premia
premia escola com livros para biblioteca
As escolas estaduais Santos Dumont, Santa Rosa, Professora Dirce C. do Amaral e Emiliano
Perneta, em Curitiba, concorrem nesta sexta-feira (21) ao prêmio Conversa Entre Amigos
Solidários (CAS), concurso de redação promovido pelo programa de incentivo à leitura Conversa
Entre Amigos. A escola vencedora ganhará R$ 1.500,00 em livros novos para renovação do
acervo de sua biblioteca.
Dos 3.604 alunos matriculados nas quatro escolas, 1.046 participaram do concurso. As redações
foram inspiradas em três contos do escritor paranaense Miguel Sanches Neto, que foi um dos
jurados do concurso. Os contos foram “Dias de Chuva”, para os alunos de 5ª. e 6ª. séries,
“Hóspede Secreto”, para os alunos de 7ª. e 8ª. séries, e “O Bom Filho”, para os alunos de ensino
médio.
Site: Paranashop (19 novembro)

Pilha de livros virtuais
Uma biblioteca virtual que publica conteúdo enviado por editoras, universidades e também pelos
internautas, ou seja, algo como um Flickr ou um YouTube, só que voltado para a leitura. Assim
pode ser definido o portal NeoReader, que ainda está em fase beta e em vias de chegar à versão
final. Livro, revista, artigo, poesia, crônica, manual, qualquer coisa que seja digitalizada pode ser
enviado para o portal, em qualquer formato Office. Assim que chegam lá, os arquivos são
convertidos para PDF. Para que os internautas tenham acesso aos conteúdos, o portal oferece um
aplicativo gratuito de visualização e de upload de material. A partir desse software, qualquer
material impresso pode ser transportado e hospedado na internet e categorizado, para facilitar a
pesquisa. Lá já estão revistas, livros e boa parte do conteúdo que já caiu em domínio público como as obras de Machado de Assis. http://www.neoreader.com.br/
O Globo (25 novembro)

Primeira livraria só de poesia nasce em Portugal
Conforme notícia publicada no TSF Rádio Notícias, de Portugal, nasceu em Lisboa, nesta segundafeira, a primeira livraria dedicada exclusivamente à poesia. O proprietário da “Poesia incompleta”
propõe-se vender livros novos, raros e esgotados de centenas de poetas em mais de 20 línguas.
Publishnews (25 novembro)

Porto Editora cria site da Língua Portuguesa
A Porto Editora está apresentando o Português Exato, um site que pretende esclarecer todas as
dúvidas relacionadas com o idioma, incluindo as mudanças introduzidas pelo Acordo Ortográfico.
No portal é possível ter acesso aos links Conversor do Acordo Ortográfico, Dúvidas Resolvidas e
Analisador Morfológico. O primeiro módulo converte qualquer palavra escrita na grafia atual para
a versão do Acordo. [O conversor foi desenvolvido com base na gramática de Portugal].
http://www.portuguesexacto.pt/
Publishnews (26 novembro)
EVENTOS
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
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
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