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Intercâmbio
O ingresso do CRB-8 nas redes sociais foi importante
para que abríssemos canais de comunicação com os
bibliotecários e todos aqueles que de certa maneira
estão envolvidos com a Biblioteconomia e a Educação.
A experiência tem sido tão prazerosa que queremos
compartilhar cada vez mais informações que possam
agregar valor ao cotidiano de todos: estudantes,
professores, bibliotecários, jornalistas, escritores,
criadores, poetas, pessoas. Por isso, solicitamos
às instituições de ensino em Biblioteconomia e de

Se você quer se atualizar e aprimorar suas
competências, participe do II Encontro Nacional de
Bibliotecários dia 27 de agosto em São Paulo

áreas afins (como editoras, ONGs e empresas de

Dirigido a bibliotecários, profissionais da Educação que trabalham

consultoria) que nos enviem informações sobre cursos,

em instituições de ensino, e estudantes de Biblioteconomia,

lançamentos de livros, eventos, encontros, salas

o II Encontro Nacional de Bibliotecários de Instituições de Ensino

de discussão, enfim, assuntos de interesse à nossa

reúne profissionais de renome como a bibliotecária Rosana Telles,

profissão.

coordenadora da Comissão de Educação do CRB-8, que falará

Alguns colegas já começaram a participar desta

do aluno”, a professora doutora Valéria Valls, que ministrará a

sobre “Biblioteca Escolar: investindo na autonomia informacional

extensa teia de comunicação (como você pode conferir

palestra “Habilidades e competências desejáveis aos profissionais

nesta edição do BOB) enviando colaborações por

de inteligência competitiva”, e o jornalista Galeno Amorim, que

e-mail (crb8@crb8.org.br), inserindo sua opinião no

ilustrará com muitos exemplos efetivos sobre “Como os livros

blog, interagindo, informando, trocando.

podem, verdadeiramente, mudar a vida das pessoas e o próprio

Em junho (dia 18) concedemos entrevista ao vivo
ao Jornal da Câmara (TV Câmara) para falar sobre
a nova lei segundo a qual cada escola, pública ou
privada, deve ter biblioteca respeitando a profissão

mundo em que vivem”. Bibliotecários do CRB-8 têm 10% de

desconto. Conheça toda a programação a partir da pág. 2
CRB-8 nas Redes Sociais
http://crb8sp.blogspot.com/

de Bibliotecário. Assim que a produção do Programa
disponibilizar a gravação, vamos divulgá-la. Fique
http://twitter.com/CRB8sp (@crb8sp)

ligado!
Nesta edição, apresentamos a programação do
II Encontro Nacional de Bibliotecários de Instituições
de Ensino, que acontecerá em São Paulo no dia 27 de
agosto, estamos atentos aos editais do Ministério da
Cultura, e ainda destacamos alguns bibliotecários que

http://www.facebook.com/crbsp
http://www.orkut.com.br/Main#Profile?
uid=15061866742703953715
Estamos como CRB-8 SP

viraram notícia na mídia não por seu trabalho, mas por
motivos pessoais. A matéria sobre os Ceus (Centros
Educacionais Unificados) já está sendo elaborada.
Colabore!

http://picasaweb.google.
com/114624781423665667523
Postamos imagens e fotografias
No blog você acessa notícias em primeira mão

Obrigada e boa leitura!

como: “XXIV CBBD será em Maceió”. Conheça outros
Evanda Verri Paulino

destaques na última página deste BOB.
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Evento: São Paulo

Programa

Prof. Francisco Paletta

8h00 – Welcome coffee e retirada das credenciais

Diretor da Faculdade de Engenharia e da

8h30 – Os livros mudam o mundo!

Faculdade de Computação e Informática da
FAAP - Fundação Armando Alvares Penteado;

As práticas sociais da leitura no Brasil;

Doutor em Ciências pela Universidade de

O papel da leitura na vida das pessoas, independente de idade, situação
econômica ou social ou lugar aonde vivem;

São Paulo USP – IPEN Instituto de Pesquisas

Como os livros podem, verdadeiramente, mudar a vida das pessoas e o
próprio mundo em que vivem, dentro de uma perspectiva cidadã.

Energéticas e Nucleares; Mestre em

Galeno Amorim

Pós-Graduação em Estratégia e Geopolítica e
e autor do livro “Retratos da Leitura no Brasil”,
é jornalista e autor de mais 12 livros. Presidiu
o comitê executivo do Cerlalc/Unesco (Centro
Regional de Fomento ao Livro na América
Latina e Caribe) e o Ano Ibero-americano da
Leitura no Brasil e é consultor de políticas
públicas do livro e leitura para a Organização

dos Estados Ibero-americanos (OEI) para a Educação, a Ciência e
a Cultura; criou e foi o primeiro coordenador do Plano Nacional
do Livro e Leitura (PNLL), do MEC e Ministério da Cultura e

Engenheiro Eletrônico pela Faculdade de Engenharia Industrial.
12h00 – Intervalo para o almoço
13h30 – Biblioteca Escolar: investindo na autonomia
informacional do aluno
A atuação do bibliotecário como arquiteto de estratégias no preparo do
aluno para alcançar autonomia na busca de informação;
A compreensão do sistema de organização adotado na biblioteca para
capacitar o aluno a lidar adequadamente com a informação;
Como facilitar o engajamento do aluno num processo contínuo de
aprendizagem para o seu desenvolvimento pleno como cidadão.

Rosana Formigoni Telles

foi secretário de Cultura de Ribeirão Preto, onde criou a Feira

Coordenadora da Comissão de Educação

Nacional do Livro e abriu 80 bibliotecas entre 2001 e 2004.

do Conselho Regional de Biblioteconomia
do Estado de São Paulo. Trabalhou, por

9h45 – Coffee break e networking

24 anos, com o modelo americano de

10h00 – Habilidades e competências desejáveis aos

bibliotecas escolares na Associação Escola

profissionais de inteligência competitiva

Graduada de São Paulo. Bibliotecária

Panorama sobre a Inteligência Competitiva;
A Inteligência Competitiva e a tomada de decisões;
O papel dos serviços de informação;
As habilidades e competências do profissional da informação no contexto
da Inteligência Competitiva.

Profa. Dra. Valéria Valls
Coordenadora do curso de graduação –
Biblioteconomia e Ciência da Informação
da FESPSP - Fundação Escola de Sociologia
e Política de São Paulo, possui Doutorado e
Mestrado em Ciências da Comunicação pela

graduada pela FESPSP, com especialização
em Sistemas Automatizados de Informação, PUCAMP; Master in
Curriculum and Teaching, MSU (Michigan State University), e pósgraduação em Gestão do Conhecimento, Senac-SP.
14h50 – Para onde caminha o livro digital?
Conteúdo digital e tecnologia: a mudança na forma como o aluno e
professor interagem no processo de aprendizagem;
Como as editoras educacionais estão lidando com nova realidade do livro
digital.

Guy Gerlach

ECA/USP e Bacharelado em Biblioteconomia

Presidente da Pearson Education do Brasil,

e Documentação pela ECA/USP. É docente

desde 2002. Exerceu o mesmo cargo na

de pós-graduação (FESPSP e INBRAPEC)
e consultora e palestrante em temas relacionados à gestão
(qualidade, conhecimento e informação).
11h00 – Os avanços da era digital – novas oportunidades e
desafios ao profissional da informação
Sociedade do conhecimento e sociedade da informação;
As competências do profissional da era digital;
Os desafios da inovação em gestão de bibliotecas.

Macmillan Publishers, Argentina, e foi diretor
regional da Heinemann para a América Latina.
Iniciou sua carreira no Brasil como professor
e, há 25 anos, atua em editoras educacionais,
sempre ligado ao mercado brasileiro. Em
2005, sob sua direção, a Pearson lançou a
Biblioteca Virtual Universitária.

Fotos: Divulgação

Diretor do Observatório do Livro e da Leitura

Engenharia de Produção, MBA em Marketing,
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Notícias do Ministério da Cultura

Edital de apoio a bibliotecas públicas
recebe inscrições até 5 de julho
O Ministério da Cultura prorrogou o prazo final para as inscrições
15h50 – Desafios no desenvolvimento de projetos nas
bibliotecas

do Edital Mais Cultura de Apoio a Bibliotecas Públicas para 15
de julho. O edital vai beneficiar 300 bibliotecas públicas, com
investimento de R$ 30,6 milhões para a modernização dos

As questões internas das instituições em que as bibliotecas estão
inseridas;
A capacitação de profissionais para o desenvolvimento dos projetos;
Os projetos em diferentes tipos de bibliotecas;
O comprometimento destes profissionais na quebra de paradigmas das
bibliotecas.

Sônia Maria Mazza
Gestora da Informação da Prefeitura Municipal de Curitiba, atua

equipamentos, a instalação dos espaços em distritos, bairros
periféricos ou zonas rurais e a adequação do local, acervo,
programação e atendimento às pessoas portadoras de
deficiências. Prefeituras municipais podem se candidatar à verba
em uma das três categorias, que varia de R$ 85 mil a R$ 115
mil para cada projeto e governos estaduais podem participar da
categoria de apoio a bibliotecas acessíveis, no valor de R$ 85 mil.

na Gerência de Bibliotecas e Faróis do Saber, no gerenciamento

Confira o edital em http://www.cultura.gov.br/site/2010/04/30/

da informação e organização dos espaços de bibliotecas da Rede

edital-mais-cultura-de-apoio-a-bibliotecas-publicas-2010/

de Bibliotecas, no desenvolvimento de projetos, na capacitação
de agentes de leitura e na gestão do sistema de bibliotecas. É
graduada em Gestão da Informação pela Universidade Federal
do Paraná e em História Natural pela Universidade Católica do
Paraná.

Projetos de incentivo ao livro e à leitura
podem ser inscritos até 22 de julho
Edital de Fomento à Produção, Difusão e Distribuição

16h45– Coffee break e networking
Workshop: 17h00 às 19h00
Folksonomia: organizando a informação na era digital
As necessidades de organização da informação na era digital;
O surgimento da folksonomia como abordagem para contextos em que
as estruturas de classificação precisam evoluir rapidamente;

de Livros em Formato Acessível
O edital de fomento à produção, difusão e distribuição de livros
em formato acessível prevê o repasse de recursos financeiros
a entidades privadas, sem fins lucrativos, para projetos desta
natureza, compreendidos como livros convertidos por meio

Apresentação de casos práticos de utilização, benefícios e desafios da
utilização da folksonomia;

de técnicas especializadas de adaptação, que proporcionem

Como a folksonomia pode ser utilizada em conjunto com sistemas de
classificação tradicionais.

presentes na obra, nos formato Daisy, Braille, livro falado (voz

David Kato

descrição ou narração das possíveis representações gráficas
humana ou sintetizada) ou outro formato que permita o acesso
de pessoas com deficiência visual ao seu conteúdo, excetuados os

Sócio da TerraForum com larga experiência

livros didáticos.

em planejamento estratégico, implementação
Foto: Divulgação

de projeto de inovação, gestão do

O Ministério da Cultura informa que essa iniciativa tem como

conhecimento e portais corporativos. É

objetivo estimular a instalação e o aperfeiçoamento de estruturas

graduado em Administração pela FEA-USP,

de produção, reprodução e distribuição de livros em formato

tem capítulos publicados nos livros Hands

acessível e outras ações que potencializem esses atos, garantindo

on Knowledge Co-Creation and Sharing

a constituição de uma rede descentralizada, com vistas a suprir as

(organizado pelo Information Society

demandas e particularidades regionais, em conformidade com os

Technologies Programme da União Européia) e no Inovação -

Editais de Fomento ao Livro e à Leitura do Ministério da Cultura,

Quebrando paradigmas para vencer.

a Lei do Livro (Lei n° 10.753/2003), o Plano Nacional do Livro e
Leitura, a Lei de Acessibilidade (Lei n° 10.098/2000), o artigo 46 da

19h00 - Encerramento
II Encontro Nacional de Bibliotecários de Instituições de
Ensino
Data: 27 de agosto de 2010
Horário: 8h30 às 19h00
Local: Hotel Sonesta (Av. Ibirapuera, 2.534 - Moema,
São Paulo/SP)
Inscrições e mais informações: www.humus.com.br
Central de Atendimento: (11) 5535-1397
e-mail: humus@humus.com.br

Lei n° 9.610/1998 e a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com
Deficiência, promulgada pelo Decreto 6.949, de 25 de agosto de
2009.
Os proponentes poderão concorrer às seguintes categorias:
I - Infraestrutura de produção de livros em formato acessível;
II - Produção e distribuição de livros em formato acessível;
III - Capacitação e difusão em livros em formato acessível.
Consulte o Edital em: http://goo.gl/VdIV
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Clipping
Os bibliotecários nem sempre aparecem na mídia por causa de seu trabalho, de um prêmio conquistado, de
um projeto criativo. Às vezes, eles são entrevistados por outros e bons motivos. Acompanhe alguns exemplos
recentes de profissionais que viraram notícia.
Globo Repórter Rede Globo (21 de Maio)

Jornal da Tarde (Cad. Esportes - 2 de Junho)

Paulista perde a memória por causa de
anestesia dentária

Bibliotecário que sofreu grave acidente com
pólvora hoje é campeão paulista de jiu-jítsu

A repórter Graziela Azevedo entrevistou a bibliotecária

A sugestão de publicar esta matéria foi enviada pelo bibliotecário

Natal Luz que, aos 22 anos, teve a primeira reação

Sadrac Leite Silva: "Com muita garra, ele desafiou as dificuldades

alérgica grave ao receber uma anestesia dentária.

e se tornou campeão", justifica.

Ela entrou em coma e voltou sem memória!
Natal ainda teve mais dois comas por causa de anestesias. Depois,
vieram as reações à mandioca e às frutas.
Assista ao programa em http://g1.globo.com/globo-reporter/

noticia/2010/05/paulista-perde-memoria-por-causa-de-anestesiadentaria.html

Revista Nestlé com você (Junho 2010)

O prazer de fazer o que se gosta
Atividades realizadas como forma de lazer,
os hobbies são poderosas ferramentas para quem
busca qualidade de vida.
Preparar uma receita especial, dobrar papéis coloridos e criar
um pássaro, dedilhar no violão das notas das músicas de que
gosta... Pequenos prazeres como esses, quando executados com
frequência em meio à rotina, podem fazer toda a diferença na
vida de uma pessoa. Afinal, viver é também se divertir. E ter um
hobby é uma forma de diversão que conduz à boa qualidade de
vida. Inspire-se!

Acesse o blog do CRB-8 http://crb8sp.
blogspot.com/ e leia matéria completa deste
campeão. Aproveite para também revelar o
seu hobby e seus assuntos de interesse, além
da Biblioteconomia. Lá você também tem
notícias em primeira mão!
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Atualização e Ação

Grupo de bibliotecários de informação
jurídica realiza mais um curso
Por Roseli Miranda e Andréia Gonçalves
Neste último sábado (19 de junho), a nossa colega Cátia Martins
representou, de forma brilhante, nosso Grupo de Informação e
Documentação Jurídica de São Paulo (GIDJ) no CRB-8 ministrando
a palestra "Documentação Jurídica em Formato Digital". A palestra
foi um grande sucesso e as inscrições foram esgotadas nos três
primeiros dias. Queremos parabenizá-la pelo excelente trabalho
e por sua valiosa ajuda, compartilhando a sua experiência e
conhecimento.

tivemos número de inscrições recorde e já há fila de espera para
outras palestras em novas datas.
Em 2011, esse trabalho deverá ter continuidade e para que se

Salientamos que o trabalho voluntário de cada um dos membros

torne uma tradição no Conselho Regional de Biblioteconomia do

está consolidando a presença do GIDJ no mercado biblioteconômico,

Estado de São Paulo, precisaremos do apoio e da adesão de novos

como também contribuindo para o aperfeiçoamento profissional

participantes no GIDJ. Vamos continuar a contar com a colaboração

dos profissionais da nossa categoria. Desde a primeira palestra,

e participação de todos.

Bibliotecários de Tupã apresentam
escritores para atrair o público
A Biblioteca Municipal “Prof. Tobias Rodrigues”, localizada
na Estância Turística de Tupã-SP, conta com o trabalho e a
criatividade dos bibliotecários Alessandro Rasteli, Valentina
Machado e Tarciso Vieira. Mensalmente, eles convidam toda a
comunidade a visitar a biblioteca com o projeto “Autor do Mês”,
com o objetivo de expandir o conhecimento literário dos usuários,
bem como atrair maior público oferecendo informação e lazer.
O projeto é subsidiado pela Secretaria Municipal da Cultura e
Turismo e expõe as obras de escritores nacionais e internacionais,
informativos de caráter biográfico e bibliográfico e arte em
No Dia Nacional do Livro Infantil (22 de abril), a biblioteca

banner eletrônico relacionada aos estilos literários. Os próximos

promoveu durante o mês o projeto Monteiro Lobato, com

autores serão: Zíbia Gasparetto (julho), Paulo Coelho (agosto),

exposição e dinâmicas infantis, despertando o interesse de

Caio Fernando Abreu (setembro), Graciliano Ramos (outubro),

crianças e adultos, além de receber a visita das

Raduan Nassar (novembro) e Cecília Meireles (dezembro).

classes especiais da Escola Estadual Prof. Ester Veris Cerpe.

www.tupa.sp.gov.br

Biblioteca escolar em ritmo de copa
O clima da Copa contagiou a Biblioteca Escolar Pe. Moreau, do
Colégio Santa Maria, onde atua a bibliotecária Marilúcia Bernardi.
Sua equipe reuniu informações sobre futebol, história das copas
do mundo, curiosidades sobre os países participantes e jogadores,
e montou uma exposição que também incluiu alguns trabalhos
Além da Exposição, os estudantes também podiam jogar futebol
de botão e de moeda. “A adesão foi geral e todos se divertiram,
mas a satisfação maior da equipe da Biblioteca foi vê-los aqui
para uma partida, deixando o computador para escanteio”,
revela Marilúcia.

Fotos: Divulgação

sobre a África elaborados pelos alunos na disciplina de Geografia.
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CENSO PROFISSIONAL

Deu no Blog do CRB-8
Acesso livre ao RDA

Conscientização e valorização

Os colegas Concília Teodósio e Fabrício S. Assumpção nos
informam que teve início o período de acesso aberto ao conteúdo
do RDA. O acesso livre será até 31 de agosto de 2010.
Mais informações: http://www.rdatoolkit.org

Criação da Unidade de Bibliotecas
DECRETO Nº 55.913,DE 14 DE JUNHO DE 2010: Cria a Unidade de

Bibliotecas e Leitura, e altera o Decreto nº 50.941, de 5 de julho
de 2006, que reorganiza a Secretaria da Cultura. Acesse o link no
blog. Informação de Maria Imaculada Cardoso Sampaio

Permutando experiências
"O bibliotecário pode e deve diversificar sua profissão, como por
ex.: tornar-se Bibliotecário-Relações Públicas. Quando trabalhei
na PMSP, recebia autorização para a retirada de doações de
livros, revistas, folhetos culturais e materiais didáticos, que eram
distribuídos para os acervos de Bibliotecas, como as de BragançaPaulista, Fundação Cásper Líbero, Curso Objetivo (S.P.) e agora a
Biblioteca da Unifeob em São João da Boa Vista. Enriquecendo a
gama de Documentos Culturais, revendo amigas, estabelecendo
contatos com instituições como a Fundação Getúlio Vargas, a
FECAP, essa integração profissional, é uma vivência magnífica,
gratificante, pois conseguimos nos atualizar, ativar as mudanças
e melhorias da profissão e inteiração das novas tecnologias.
Não deixa de ser uma inovação na área, foi daí que partiu a
idéia... explorando novos horizontes e estreitando vínculos
informacionais. Espero que os Bibliotecários e as Bibliotecárias

O prazo para participar do Censo Profissional
dos Bibliotecários foi prorrogado para 30 de
julho. A ação tem o objetivo de conhecer
a categoria e viabilizar um projeto político
para a valorização da profissão em âmbito
nacional.
Todos os profissionais inscritos no Sistema
CFB/CRBs deverão participar desse Censo
que abarca dois módulos: o cadastro, com
informações sobre o perfil profissional, e o
de competências, que inclui a identificação
das qualificações do bibliotecário brasileiro.
Para participar, entre em contato com o
CRB-8 por telefone 5082-1404 ou e-mail
crb8@crb8.org.br para obter uma senha
individual de acesso, que poderá ser alterada
após o ingresso no instrumento eletrônico.
De posse da senha, o bibliotecário poderá
através do site www.cfb.org.br, clicar no link
CENSO PROFISSIONAL (lado esquerdo).
É importante responder a todas as questões.

aprovem! Grata pela oportunidade, Carmen Lucia Troiani.

EM DEFESA DO BIBLIOTECÁRIO
O CRB-8 atua para orientar, fiscalizar, representar e defender o exercício da profissão de bibliotecário.
Escreva, colabore, sugira, critique. Participe!

www.crb8.org.br

crb8@crb8.org.br

tel. 5082-1404
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