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Boletim Eletrônico do Conselho Regional de Biblioteconomia do Estado de São Paulo 8a Região
Biblioteca Escolar

Eleições

A ferramenta indispensável na gestão
escolar

Enviamos carta e e-mail a todos os partidos políticos
solicitando informações, porque queremos apresentar
no BOB NEWS e rede social os candidatos do Estado
de São Paulo – ao Senado, à Câmara e à Assembléia
Legislativa, que defendam propostas relevantes
para a disseminação do livro e incentivo à leitura.
Queremos fortalecer a divulgação daqueles que
querem contribuir para o crescimento e valorização
da Biblioteconomia no país, a exemplo do vereador
Goulart (PMDB/SP), do deputado Lobbe Neto PSDB/SP)
e do jornalista Galeno Amorim, candidato a deputado
estadual pelo PT. Se você conhece alguém com esse

Quais são as funções da biblioteca escolar? Por que a

perfil, envie-nos informações pelo e-mail

mediação e atuação do bibliotecário é importante para

crb8@crb8.org.br

que a pesquisa escolar seja efetiva? De que maneira

A matéria sobre os Centros Educacionais Unificados

esta ferramenta ajuda na formação de estudantes mais

(CEUs) está sendo elaborada. Alguns bibliotecários,

independentes e cidadãos mais conscientes? Como a

com os quais já tínhamos mantido contato,

biblioteca escolar é instrumento estratégico para se

encontravam-se em férias escolares. Agora sim,

obter a capacitação informacional?

poderemos entrevistá-los para finalizarmos a matéria.

Estes são alguns dos assuntos que serão abordados

Porém, se você quiser participar, ainda há tempo. Entre
em contato por telefone ou envie sua mensagem por

em "Biblioteca Escolar: ferramenta indispensável na

e-mail.

gestão escolar" – evento organizado pela Faculdade
Mozarteum de São Paulo, com o apoio do CRB-8.

Com a aprovação da Lei n0 12.244, sancionada pelo

A entrada é franca, mas a inscrição precisa ser realizada:

presidente da República em 24 de maio, que dispõe

http://www.mozarteum.br/famosp08/web/new_site/web/
eventos_inscricao.asp?ide=200

sobre a universalização das bibliotecas nas instituições
de ensino de todo o País, estamos trabalhando muito

CRB-8 nas Redes Sociais

para nos prepararmos para essa nova demanda de
bibliotecários escolares. Estamos atentos desde a

http://crb8sp.blogspot.com/

formação acadêmica do bibliotecário, a qual necessita
de algumas reformulações e atualizações,
http://twitter.com/CRB8sp (@crb8sp)

ao contato mais pontual com a mídia em geral e mídia
especializada, dirigida aos professores e educadores,
até o diálogo tête-à-tête com eles, nossos parceiros

http://www.facebook.com/crbsp

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

Estamos nas redes sociais. Participe, opine, critique,
colabore! Obrigada e boa leitura!
Evanda Verri Paulino
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Evento Mozarteum

Biblioteca Escolar: ferramenta indispensável na gestão escolar
O Sistema de Bibliotecas Mozarteum (SBM), com o apoio da diretoria administrativa e da coordenação acadêmica
da Faculdade Mozarteum (Famosp), e do CRB-8, realizam o evento "Biblioteca Escolar: ferramenta indispensável na
gestão escolar", nos dias 25 e 26 de agosto, quarta e quinta-feira, no auditório Camargo Guarnieri da Famosp.
Aberto a todos que quiserem participar, o objetivo do evento é promover e conscientizar sobre a importância de
profissionais da Educação e colegas a ingressarem na discussão de práticas e atividades para a formação do saber
no ensino fundamental, fomentando, sobretudo, o hábito da leitura dentro da biblioteca.
No dia 25 de agosto, as professoras da FESP-SP Evanda Verri Paulino e Maria das Mercês Apóstolo, presidente e
vice-presidente do CRB-8, ministrarão palestra, e no dia seguinte Rosana Telles, coordenadora da Comissão
de Educação da entidade, também falará sobre sua experiência. Vale a pena conferir!

PROGRAMAÇÃO
25 de agosto: quarta-feira
Horário

Conteúdo

Palestrantes

19h30

Abertura

Professora Maria Ângela Di Biasi e Professora Janete Sartori

19h45min

Teoria da leitura

Professora Maria das Mercês Pereira Apóstolo, FESPSP:
diretora do CRB-8ª Região; Bacharel em Biblioteconomia,
FaBCI/FESP, 1991.
Especialista em História Social, FFLCH/USP, 1997.

21h

Intervalo

21h15min

Relatos de experiências com
bibliotecas escolares

Professora Evanda Verri Paulino, FESPSP: presidente do
do CRB-8ª Região; Bacharel em Biblioteconomia,FaBCI/
FESP, 1997; Especialista em Técnica para o Tratamento e
Disseminação da Informação em Empresas, FESPSP, 1970.

26 de agosto: quinta-feira
Horário

Conteúdo

Palestrantes

19h45

Hora do conto: espaço para
ensino-aprendizagem de
competências informacionais

Professora Rosana Formigoni Telles: coordenadora da
Comissão de Educação do CRB-8ª Região; consultora para
implantação de programas de capacitação informacional em
bibliotecas escolares; Bacharel em Biblioteconomia, FESPSP;
Especialista em Sistemas Automatizados de Informação,
PUCCAMP; Master in Curriculum and Teaching, MSU;
Pós-graduada em Gestão do Conhecimento, Senac-SP.

21h

Performance do conto:
Pomba enamorada ou uma
história de amor.
De Lígya Fagundes Telles

Com Mahê Machado e Airton Santos.
Direção: Fábio Vinasci

Serviço

Biblioteca Escolar: ferramenta indispensável na gestão escolar
Quando: 25 e 26 de agosto, das 19h30min às 22h
Onde: Teatro FAMOSP, Rua Nova dos Portugueses, 365, Imirim, São Paulo/SP
Inscrições gratuitas pelo site: http://www.mozarteum.br/famosp08/web/new_site/web/eventos_inscricao.
asp?ide=200
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Prêmio Laura Russo 2011

Concurso para criação de troféu do Prêmio
conta com 10 inscrições

Biblioteconomia paulista: construindo
caminhos

Até o fechamento desta edição (5 de agosto), o CRB-8 recebeu

Para prestar homenagem aos profissionais que se destacaram e

dez inscrições de designs, profissionais e interessados em

ajudaram a elaborar esse campo de saber é que a diretoria do

participar do Concurso para criação de troféu do Prêmio Laura

CRB-8 definiu o tema “Biblioteconomia paulista: construindo

Russo, que será adotado em todas as edições a partir de 2011.

caminhos” para o X Prêmio Laura Russo, a ser entregue em

Até o final deste mês, os inscritos deverão apresentar projeto

2011. Se hoje o bibliotecário é cada vez mais procurado e

original de design do troféu.

valorizado, é também graças à dedicação de muitos profissionais
que garimpavam – sem contar com as facilidades tecnológicas

Os participantes confirmados por ordem de chegada:

anseios mais antigos da humanidade, sugerem ações simples e

Flávia Passarelli Lopes
Fernando Zanforlin
Kátia Regina Yassuda
Rodrigo de Souza Milagres
Kátia Regina Yassuda
Eduardo Soares da Cunha
Renata Viegas Cardamoni
Cláudia Tarpani (com dois trabalhos)
André Weibert

pontuais para agrupar pessoas e agregar conhecimento a este

Iniciativa do Conselho Regional de Biblioteconomia do Estado

ramo científico que hoje dialoga com outros campos do saber.

de São Paulo, o Prêmio Laura Russo foi criado em 1998 e tem

da Internet e das redes sociais – manualmente as informações
estratégicas que gradualmente contribuiriam para estruturar o
conhecimento atual. De outro lado, há muitos profissionais ativos
os quais, antenados com as novas ferramentas, parecem trafegar
na mesma velocidade das TIs; e ainda outros que, sensíveis aos

como objetivo reconhecer bibliotecários, estudantes e instituições

"Os trabalhos deverão abordar os aspectos acadêmicos e
profissionais dos biografados e não apenas a sua história de vida,
dando-se relevância à sua contribuição para o corpus científico da
Biblioteconomia", reitera Maria das Mercês Pereira Apóstolo,

que desenvolveram ações significativas de incentivo à leitura, à
pesquisa, à organização de bibliotecas e outros espaços culturais
gerenciados por bibliotecários.

Calendário do Concurso

vice-presidente e coordenadora da sub-comissão de
Comunicação do CRB-8.

Envio das propostas: 31 de agosto

Ficha de inscrição e regulamento disponíveis no site www.crb8.

Divulgação do resultado: 30 de setembro

org.br (em Notícias inseridas em maio de 2010).

Regulamento disponível www.crb8.org.br (em Notícias

Inscrições para Prêmio Laura Russo 2011: até 22 de outubro

inseridas em maio de 2010).
Solicite mais informações e tire suas dúvidas enviando
mensagem para: concursotrofeu@crb8.org.br

Bibliotecários empreendedores
A nova edição da Revista CRB-8 Digital está disponível em http://revista.crb8.org.br trazendo artigos de alguns
agraciados na última edição do Prêmio Laura Russo.
Para incrementá-la, a equipe editorial inaugurou a coluna "Estante", na qual são apresentadas
resenhas de livros voltadas para o tema abordado.
A Revista CRB-8 Digital promove a atualização e disseminação de conhecimento, mediante divulgação
de trabalhos de profissionais sobre novos processos, produtos e serviços, bem como de inovações
desenvolvidas pela comunidade biblioteconômica e seus relatos de experiências.
Consulte as normas de publicação: www.crb8.org.br ou solicite esclarecimentos pelo e-mail
crb8@crb8.org.br PARTICIPE!
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GIDJ/SP

Grupo de Informação e Documentação Jurídica inaugura site
A adesão é gratuita e a conduta ética é exigida para garantir
a harmonia e coesão do grupo
O Grupo de Informação e Documentação Jurídica de São Paulo (GIDJ/SP), formado por cerca
de 110 profissionais, realizou dia 29 último a festa de lançamento do site www.gidjsp.com.br
no escritório Mattos Filho Advogados, em São Paulo. Criado em junho de 2002, o grupo tem
o objetivo de congregar bibliotecários e documentalistas que tenham interesse na área de informação e documentação jurídica no
Estado de São Paulo, visando incentivar o intercâmbio de experiências; promover o entrosamento e a comunicação de seus membros;
difundir notícias, programas e eventos de interesse da área; promover cursos, seminários e eventos e estimular o desenvolvimento do
profissional da informação e da profissão na sociedade.
O intercâmbio entre os membros é diário e intenso. “Nos
comunicamos todos os dias por meio eletrônico e nos reunimos
periodicamente”, afirma a coordenadora Maria Lucia de Borba
Rolim destacando que a adesão ao grupo é gratuita. As palestras
ministradas no CRB-8 – parceiro do GIDJ – têm sido muito
procuradas por profissionais que querem se atualizar e aprimorar
seu desempenho. Portanto, os bibliotecários que já atuam na

Festa de lançamento do site (da esquerda para a direita):
a coordenadora Maria Lucia de Borba Rolim CRB-8/5891,
a secretária Elza Kawara Velasque CRB-8/5532, e os conselheiros
Roseli Miranda CRB-8/6599, Marcos Rogério Gonçalves
CRB-8/6564 e Cátia Martins Jorge Murata CRB-8/7210

área Jurídica ou pretendem ingressar devem ficar atentos aos
assuntos que serão abordados nas próximas palestras e ligeiros
para efetuar sua inscrição e garantir a participação.

Compete ao GIDJ/SP

Ciclo de Palestras GIDJ/SP e CRB-8

Desenvolver a eficiência profissional, mediante o intercâmbio de
experiência;

28/08

A organização da Informação Jurídica na Biblioteca e no
Arquivo com Roseli Miranda / Andréa Gonçalves

Criar e implementar metodologias que estimulem este intercâmbio,
para funcionar de forma cooperativa;

25/09

Arquivo: Gerenciando a digitalização de documentos
jurídicos com Eleonor Gomes e Andréia Lira

23/10

Produtos e serviços informacionais na área jurídica com
Cássio Andretta e Roseli Miranda

06/11

O bibliotecário na gestão do escritório jurídico com Regina
Celi de Souza

27/11

O profissional bibliotecário e sua atuação na biblioteca
jurídica com Marcos Rogerio Gonçalves

Estimular a pesquisa nos campos da biblioteconomia,
documentação e informação jurídica, visando o aprimoramento das
técnicas de gestão da informação;
Divulgar amplamente as atividades do grupo entre profissionais da
área de informação jurídica;
Arrecadar recursos para a sua própria manutenção.

Convidados que prestigiaram a festa de lançamento do site do Grupo de Informação e Documentação

Fotos Divulgação

Jurídica de São Paulo (GIDJ/SP): www.gidjsp.com.br
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Clipping

Coordenadora da Comissão de Educação do CRB-8 propõe um novo modelo
de atuação da Biblioteca Escolar na revista Direcional Educador de agosto

Um antídoto para a baixa qualidade de ensino: com a
aprovação da Lei 12.244, em 24 de maio, a qual dispõe sobre a
universalização das bibliotecas nas instituições de ensino do Brasil
respeitada a profissão de bibliotecário, o CRB-8 – por meio do
esforço das Comissões de Divulgação e de Educação – conquistou
três páginas da revista Direcional Educador, de agosto. Publicação
mensal do grupo Direcional com circulação nacional, a revista
especializada é dirigida a diretores, educadores, coordenadores
e todos os profissionais que atuam na área da Educação. Leia a
íntegra do artigo da coordenadora da Comissão de Educação,
Rosana Telles, em www.crb8.org.br
Biblioteca VITRINE: uma parceria para ser vista
Algumas instituições que se candidataram para o projeto

Biblioteca VITRINE do CRB-8 estão sendo avaliadas. Porém,
Rosana Telles alerta que as inscrições para esse projeto
permanecem abertas: “Queremos dar a essas bibliotecas
maior visibilidade e contribuir para a valorização delas e dos
bibliotecários que nelas trabalham”.
Para se inscrever, solicite o formulário eletrônico por meio do
e-mail crb8@crb8.org.br. E para manter-se muito bem informado
sobre "biblioteca escolar" e outras ações da Comissão de
Educação, siga-a em http://twitter.com/CRB8sp (@crb8sp)
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Registros
Colóquio entre acadêmicos: no dia 20 de agosto,
haverá reunião entre os coordenadores dos cursos

CENSO PROFISSIONAL

de Biblioteconomia no CRB-8 para discutir sobre
as ações necessárias na formação do bibliotecário

Prazo estendido para 30 outubro

decorrentes da aprovação da lei federal 12.244.

O questionário do Censo Profissional é extenso e o
tempo para preenchê-lo é curto. Esta é a realidade de
todos os bibliotecários. Porém, um esforço extra de
cada profissional faz-se necessário para realizarmos
um diagnóstico da nossa realidade.
A partir dela, poderemos trabalhar melhor para
defender políticas públicas que favoreçam a profissão
do bibliotecário. A lei federal 12.244, sancionada
pelo presidente da República em 24 de maio, é um
exemplo do resultado do trabalho realizado pelo
Sistema CFB/CRB.
O Censo Profissional 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 e
obtenha uma senha pessoal de acesso, que poderá ser
alterada após o ingresso no instrumento eletrônico.
De posse dela, o bibliotecário poderá entrar no site
www.cfb.org.br e clicar no link CENSO PROFISSIONAL
(lado esquerdo). É importante responder a todas
as questões. COLABORE! SUA PARTICIPAÇÃO É
FUNDAMENTAL!

O blog do CRB-8 caminha de vento em popa! Por
meio dele você se mantém atualizado. Eis alguns
exemplos de notícias postadas:
» No caderno "Sabático", caderno especial do
Estadão (31/ julho), o pesquisador Robert
Darnton, presente da Festa Literária de Paraty,
comenta sobre a preservação dos textos digitais:
"um problema que preocupa a grande maioria
dos bibliotecários de todo o mundo"
» Programa de Educação Continuada Online para
Profissionais da Informação.
» Mercado de trabalho: empresas investem
na valorização de seu patrimônio cultural e
contratam profissionais especializados em
Biblioteconomia.
» Pindamonhangaba inaugura biblioteca na escola
estadual José Ailton Falcão, localizada no Jardim
Araretama.
» A Biblioteca Pública de Valinhos receberá o
projeto “Viagem Literária”, da Secretaria do
Estado da Cultura.
» Braúna: município vai ganhar biblioteca pública.
Participe deixando seu comentário no blog http://
crb8sp.blogspot.com/ ou enviando sua notícia para
nossa blogueira, professora Mercês:

mercesap@gmail.com

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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