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

Política e cidadania: indissociáveis
Diante da avalanche de denúncias de corrupção e
manipulação, é natural que a gente fique perplexa e
queira rechaçar qualquer assunto ligado à política. Mas,

Eleições 2010

Os candidatos da leitura, do livro, da
biblioteca
Com o objetivo de identificar candidatos à Câmara dos
Deputados e à Assembléia Legislativa engajados em

afinal, o que é política? “Política é cidadania”, define

defender políticas públicas na área da leitura, do livro e

o filósofo e professor Mário Sergio Cortella. “Existe

da biblioteca, o Conselho Regional de Biblioteconomia do

uma tendência a excluir a relação direta entre política
e cidadania, criando uma rejeição curiosa à política
e valorizando cidadania, como se fossem termos
diversos”, analisa.

Estado de São Paulo enviou carta e e-mail aos
27 partidos políticos brasileiros.
Somente um partido respondeu (DEM) indicando quatro
candidatos, dois a deputado federal e dois a deputado

Esse esforço para distanciar política e cidadania não
traz qualquer benefício, ao contrário. Segundo Cortella,

estadual. Consultados, estes candidatos ou deram respostas
evasivas ou simplesmente não responderam às nossas
indagações mais objetivas.

ambas as palavras e ações se identificam: “Embora
a origem etimológica seja diferente, os dois termos
propõem que se pense na ação da vida em sociedade
(ou seja, em cidade). E foi nesse sentido que a direção

Já outros candidatos procuraram o CRB-8 ou foram indicados
por bibliotecários. Suas propostas foram analisadas,
garantindo-se uma seleção crítica e ética.

do Conselho Regional de Biblioteconomia do Estado

Desde que decidiu assumir o desafio de garimpar candidatos

de São Paulo assumiu para si a responsabilidade de

alinhados aos interesses da Biblioteconomia, o CRB-8

consultar todos os partidos políticos (sem exceção)

também procurou consultar e ouvir a opinião dos colegas

sobre os candidatos empenhados em defender
propostas ligadas ao setor dos livros, da leitura e das
bibliotecas. Nosso objetivo é apresentar candidatos,

bibliotecários, professores e educadores.
O resultado dessa pesquisa pluripartidária você conhece
nas páginas 4 e 5.

acrescentar informações, suscitar a discussão, sem
medo do debate, do diálogo, do questionamento,
de fazer política e exercer nossa cidadania.

CRB-8 nas Redes Sociais
http://crb8sp.blogspot.com/

E para ajudar a nossa reflexão sobre política, cidadania
e educação, termos indissociáveis, entrevistamos

http://twitter.com/CRB8sp (@crb8sp)

a diretora do "Todos pela Educação", movimento
apartidário cujas ações acompanhamos e respeitamos.

http://www.facebook.com/crbsp

Vote consciente!

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

Evanda Verri Paulino

http://picasaweb.google.
com/114624781423665667523
Postamos imagens e fotografias
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Entrevista Todos pela Educação

Para a diretora do Movimento, a Educação precisa ser tema
prioritário e urgente na agenda do Brasil
Criado há quatro anos, o Todos pela Educação sensibiliza a iniciativa privada, se aproxima da
grande mídia com informação e análise de qualidade, desenvolve e divulga campanhas de
conscientização, conquista maior investimento em Educação, e luta para ver as cinco metas cumpridas até 2022.
Às vésperas das eleições, a diretora-executiva Priscila Cruz concedeu entrevista exclusiva ao BOB News.
Quais foram as principais conquistas
do Movimento Todos pela Educação
desde setembro de 2006, quando
foi criado?

retirada gradativa da Educação da DRU Desvinculação das Receitas da União, que
deve ocorrer até 2011.
Em relação ao Estado de São Paulo,

Priscila Cruz Estruturada em três pilares

por exemplo, no que diz respeito à

– geração de conhecimento técnico,

aprendizagem, que corresponde à nossa

mobilização e comunicação e articulação

Meta 3, no relatório divulgado em 2008

institucional – a estratégia de atuação

(esta Meta é calculada apenas a cada dois

do Todos Pela Educação engloba o

anos pois utiliza dados Saeb/Prova Brasil

monitoramento e análise dos indicadores

para seu cálculo), o Estado apresentou

educacionais; a maior inserção do tema
Educação Básica na mídia; e o fomento
ao debate e à mobilização – cujo principal
eixo é a articulação "Eu, Você, Todos Pela

números acima da média do Brasil, porém,
“O direito à aprendizagem ainda está longe
de ser assegurado”, afirma Priscila Cruz,
do Movimento Todos pela Educação

não havia atingido todas as metas para
aquele ano. Para que a população possa
acompanhar estes e outros dados do

Educação", um conjunto de ações que tem

aprendizagem escolar, conclusão das

como objetivo contribuir decisivamente

Estado e da cidade de São Paulo, assim

etapas da Educação Básica e volume

para que a Educação passe do patamar

como de todas as Regiões, Estados e

e gestão dos investimentos públicos

de importante para tema prioritário e

Municípios de todo o Brasil, o Todos Pela

em Educação. O Brasil, como um todo,

urgente na agenda do nosso País. Mais

Educação mantém um banco de dados de

tem avançado, mas ainda não no ritmo

recentemente, o Todos Pela Educação

Educação sempre atualizado em seu site

necessário. Em relação à Meta 5, o

teve papel ativo em algumas importantes

www.todospelaeducacao.org.br.

Brasil ainda investe pouco em Educação.

conquistas, como o fim da DRU

Enquanto o Brasil investe hoje cerca

(Desvinculação das Receitas da União)

de US$ 1.500 por aluno/ano, países

para a Educação, com retirada gradativa

vizinhos, como Chile e México, investem

até 2011, disponibilizando mais recursos

US$ 2.000; já a Comunidade Européia,

diretos para a área e a promulgação da

US$ 6.000. Para esta Meta o País teve,

Emenda Constitucional 59/2009, que

recentemente, uma grande conquista, a

torna obrigatória a oferta de ensino de

As cinco metas do Todos pela Educação

quatro a 17 anos.

O Movimento defende cinco metas
a serem cumpridas até o ano 2022
(Bicentenário da Independência do
Brasil) e acompanha, por meio dos
índices educacionais oficiais, os
resultados alcançados. Como têm
sido os desempenhos do Estado
– o mais rico da federação – e da
cidade de São Paulo? Continuamos
investindo pouco em Educação?
Priscila Cruz As 5 Metas do movimento
são focadas nos eixos: atendimento

1) Toda criança e jovem de 4 a 17
anos na escola
2) Toda criança plenamente
alfabetizada até os 8 anos
3) Todo aluno com aprendizado
adequado à sua série
4) Todo jovem com o Ensino Médio
concluído até os 19 anos
5) Investimento em Educação

escolar, alfabetização das crianças,
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O “Todos pela Educação” está
ciente de que somente com a
participação e apoio da sociedade
civil as metas serão alcançadas
para que “possa se promover o
salto de qualidade que a Educação
Básica brasileira necessita” – como
defende o Movimento. A iniciativa
privada tem-se sensibilizado e
apoiado esse esforço?
Priscila Cruz O Todos Pela Educação é
mantido exclusivamente pela iniciativa
privada e nestes quatro anos já recebeu
apoio de diversos parceiros, além de
muitas outras instituições relacionadas
à Educação de todo o País que também
são mantidas pela iniciativa privada. A
dívida histórica que o País tem com sua
Educação é muito grande, e o direito
à aprendizagem ainda está longe de
ser assegurado, portanto para que o
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Brasil consiga atingir os níveis de países que

após as eleições, acompanhem e cobrem a execução

se encontram hoje no topo da Educação de

destas propostas. A campanha conta com filmes

qualidade é preciso que toda a sociedade se

na TV com depoimentos do jornalista Heródoto

mobilize pela causa, pressione, acompanhe e faça

Barbeiro e os atores Dira Paes e Paulo Goulart, spots

sua parte, seja a iniciativa privada ou qualquer

de rádio, jingle com Toni Garrido, campanha nas

cidadão.

redes sociais www.euvotonaeducacao.org.br - e

O tema “Educação” hoje é uma das
principais preocupações da sociedade
civil, e os políticos e candidatos a
cargos políticos o citam muitas vezes
de maneira superficial e imatura, sem
conhecer a estrutura do sistema educacional
brasileiro, suas necessidades de mudança, e de que
maneira eles, se eleitos, poderiam colaborar para sua
melhoria. Na opinião do "Todos pela Educação, este
desconhecimento se deve a quais fatores?

anúncios em revistas e jornais de todo o país. Além
desta campanha, o Todos Pela Educação é um dos
signatários da carta-compromisso “Pela Garantia do
Direito à Educação de Qualidade”, lançada no dia
31 de agosto, em Brasília, juntamente com outras
26 instituições, que defende algumas medidas que devem ser
tomadas e compromissos que devem ser assumidos pelos futuros
governantes para que o Brasil possa acelerar em relação à
Educação.

O Movimento, após aprovação da Lei Federal
12.244/2010 a qual dispõe sobre a universalização
da biblioteca escolar nas instituições de ensino do
nas pesquisas de opinião, que têm sempre trazido a Educação
país, divulgou nota para
no topo das preocupações dos
a imprensa aprovando
brasileiros, porém, citam a área
"É preciso ampliar a oferta de livros para crianças
a iniciativa e mostrando
sem estarem embasados em
e jovens, mas tão importante quanto a oferta é
o déficit de bibliotecas
propostas consistentes para
o estímulo, portanto um profissional que possa
(a necessidade de se
assegurar, principalmente, o
orientar e incentivar a leitura é imprescindível para construir a cada dia 21
direito à aprendizagem de
que os livros não fiquem parados nas prateleiras", bibliotecas somente para
crianças e jovens de todo o País.
atender às necessidades
afirma a diretora do Todos pela Educação.
Mas a percepção da população
do Ensino Fundamental
e seus anseios vêm mudando ao
das escolas municipais).
longo dos anos. Antigamente, a
Como o “Todos pela Educação” analisa a importância
demanda era prioritariamente pelo acesso, ainda não chegamos
das bibliotecas nas instituições escolares e a presença
na universalização, pois temos cerca de 3,9 milhões de crianças e
do bibliotecário para torná-las efetivas no processo
de ensino-aprendizagem?
jovens em idades escolar fora da escola, mas a oferta foi bastante
Priscila Cruz Os discursos políticos geralmente estão baseados

ampliada nos últimos anos. A partir de agora, já na escola, e
com as ferramentas de avaliação sendo ampliadas, a população
já começa a se atentar mais para a questão da garantia do
aprendizado, da necessidade da melhoria da qualidade do ensino
ofertado.

Priscila Cruz Estudos apontam que o hábito da leitura desde a
infância auxilia no aprendizado, porém, o acesso aos livros no
Brasil ainda é muito restrito. Existem municípios no País que não
possuem nenhuma biblioteca pública, dentro ou fora de uma
escola. Portanto, é preciso ampliar a oferta de livros para crianças

O Movimento é independente e apolítico? De que
maneira percebe, participa e interfere nas eleições
de 3 de outubro? As pesquisas apontam índices
preocupantes de desconhecimento da população
principalmente sobre as funções dos deputados
estaduais e federais.

e jovens, mas tão importante quanto a oferta é o estímulo,
portanto um profissional que possa orientar e incentivar a leitura
é imprescindível para que os livros não fiquem parados nas
prateleiras.

Quem é Priscila Cruz
Graduada em administração de empresas pela FGV e Direito pela USP,

Priscila Cruz Sim, o movimento é apartidário. O Todos

participou de cursos de liderança e negociação em Harvard. Atuou na

Pela Educação, desde sua criação, vem trabalhando no

área de comunicação e de planejamento estratégico até iniciar sua carreira

desenvolvimento de pesquisas e campanhas para chamar a

no terceiro setor como coordenadora do Ano Internacional do Voluntário

atenção da população para a importância da Educação de

no Brasil (AIV), projeto que recebeu destaque das Nações Unidas em

qualidade para todos em todo o País. Neste sentido, nestas

2001. Ajudou a fundar o Instituto Faça Parte em 2002, onde atuou como

eleições, lançamos a campanha “Eu, Voto na Educação”, que

coordenadora até 2005, e o Todos Pela Educação, onde exerce a função de

incentiva toda a população a analisar as propostas de governo

diretora-executiva. Participou como palestrante de dezenas de seminários

dos candidatos para a melhoria da Educação Básica e para que,

no Brasil e no exterior.
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Eleições 2010: CANDIDATOS A DEPUTADO ESTADUAL

Fordinho quer assumir compromisso com
bibliotecários paulistas

Galeno Amorim defende abertura de
concurso público para bibliotecários

Fordinho 45240 - Candidato a Deputado
Estadual PSDB. UNIDOS POR SÃO PAULO:
PSDB/DEM/PMDB/PPS/PSC/PHS/PMN

Galeno Amorim 13023 - Candidato a
Deputado Estadual PT. SOMOS MAIS SÃO
PAULO: PT/PTdoB/PR/PRB

Formado em Direito, Antonio Carlos de Faria

O jornalista Galeno Amorim atua há décadas

foi prefeito da sua cidade natal, Caconde, em

com cultura, educação e juventude. Intitula-

três mandatos. Durante sua gestão, criou e

se o “candidato da Educação, do Livro, do

instalou a Biblioteca Pública Municipal com

Conhecimento e da Renovação” e defende

a coordenação de bibliotecário. Candidato a

propostas nessas áreas. Para ele, escola tem

deputado estadual pelo PSDB, Fordinho, se eleito, quer assumir

que ter biblioteca: “Toda escola estadual deve ter a sua biblioteca

um compromisso com os bibliotecários paulistas: “Vou atuar

escolar. Com, no mínimo, 3.000 livros, materiais de pesquisa e

como parlamentar pela valorização da profissão de bibliotecário e

leitura e acesso à internet”. Se eleito, Galeno vai propor que o

na promoção das bibliotecas públicas e escolares”.

Estado abra concurso para bibliotecários e invista na formação
de profissionais bem preparados. “Precisamos estimular a leitura

Segundo ele, cultura e educação são pilares para se chegar a

e apoiar melhor os alunos”. Ele também defende que o Estado

uma sociedade justa e evoluída, e as bibliotecas são recursos

de São Paulo reduza para quatro anos (na Lei 12.244/2010 são

essenciais. "Precisamos investir em bibliotecas escolares para

10 anos) o prazo para que toda escola tenha pelo menos uma

agregar mais valor ao nosso sistema educacional”, defende

biblioteca em funcionamento, com obrigatoriedade de oferecer

ao criticar a criação de salas de leitura. “Estas não resolvem,
precisamos de bibliotecas que prestem serviço às comunidades

recursos como acesso à internet.
Preocupado em dar mais acesso da população aos bens culturais,

docente e estudantil, e a seus familiares”. Ao defender a
necessidade de bibliotecários na coordenação das bibliotecas,

“sobretudo nas pequenas e médias cidades e nas periferias dos

diz: “A sociedade paulista precisa ser atendida com qualidade por

grandes centros, sempre tão esquecidas”, ele defende: “políticas

especialistas em ativar e motivar o funcionamento das bibliotecas

de desenvolvimento regional, social e econômico precisam de

e, mais ainda, fornecer às pessoas competências no uso e

Educação de qualidade, mais Cultura e acesso de todos ao

apropriação da informação de forma transformadora de seus

conhecimento”.

próprios saberes”.

Nascido em Ribeirão Preto, onde começou sua carreira de escritor

O orçamento do Estado de São Paulo “deve privilegiar o item

(tem 12 livros), Galeno foi secretário de Cultura nessa cidade em

biblioteca pública e escolar”. Para ele, é preciso implantar o quanto

2001, onde criou a Feira do Livro, abriu 80 bibliotecas e centros

antes redes de informação bibliográfica no sistema educacional:

culturais na periferia e fez vários projetos culturais. No governo

“Também é necessário fortalecer políticas de bibliotecas públicas

Lula, ele acabou com os impostos sobre os livros e criou o Plano

com legislação que garantam seu espaço e realização com a

Nacional do Livro e Leitura (do MEC e Ministério da Cultura).

finalidade de dar acesso à informação e ao conhecimento a todo
cidadão, além de desenvolver programas de controle bibliográfico
da produção editorial em nosso Estado e Municípios”.

A primeira vez que apresentou o programa Ribeirão das Letras
(piloto do que seria depois no Brasil o Plano Nacional do Livro
e Leitura PNLL) foi em um encontro estadual de bibliotecários.

Sobre a demanda oriunda da Lei Federal 12.244/2010, ele

“Levei junto o então prefeito Antônio Palocci que assumiu, comigo,

argumenta que o Estado dispõe de docentes e pesquisadores

o compromisso de, a cada 10 bibliotecas comunitárias/escolares

de instituições de ensino em Biblioteconomia, qualificados

implantada, contrataríamos um bibliotecário para supervisionar”.

internacionalmente, que poderão fazer parceria para realizar

Na ocasião, existia uma única bibliotecária na Cultura.

projetos de bibliotecas.

Em 2004, quando deixou a Secretaria da Cultura, Galeno

Delegado de polícia, Fordinho também foi presidente da

afirma que “além desta bibliotecária e das duas bibliotecárias

Associação das Cidades Estâncias do Estado de São Paulo

responsáveis pelas bibliotecas do Programa Ribeirão das Letras,

(APRECESP), membro do conselho do Fundo de Manutenção

atuavam no programa outras dez bibliotecárias, contratadas

e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos

com recursos e convênios com a Secretaria da Educação”. Para

Profissionais da Educação (FUNDEB), e do Conselho de Orientação

o Estado de São Paulo, ele propõe a criação do Plano Estadual

e Controle do Departamento de Apoio às Estâncias (Secretaria

do Livro e Leitura (PELL) que, a exemplo do Plano Nacional (PNLL),

do Planejamento). Também foi presidente do Sindicato dos

deve ter dois eixos temáticos voltados especificamente para a

Despachantes do Estado de São Paulo e diretor da Federação do

Biblioteconomia.

Comércio do Estado de São Paulo. Mais informações em www.

fordinho45240.com.br
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Eleições 2010: CANDIDATOS A DEPUTADO FEDERAL

Lobbe Neto já atendeu reivindicação dos
bibliotecários

Luciana Costa reestruturou a Biblioteca do
Instituto Tecnológico da Aeronáutica

Lobbe 4512 - Candidato a Deputado
Federal PSDB. UNIDOS POR SÃO PAULO:
PSDB/DEM/PMDB/PPS/PSC/PHS/PMN

Luciana Costa 2250 - Candidata a
Deputado Federal PR. JUNTOS POR SÃO
PAULO: PRB/PT/PR/PCdoB/PTdoB

O candidato à reeleição como deputado

A candidata à reeleição deputada federal

federal pelo PSDB, Lobbe Neto é autor do

Luciana Costa, do PR, informa, por meio

Projeto de Lei 1831/03 que gerou a Lei

de sua assessoria, que defendeu emenda

Federal 12.244/2010, que obriga todas as

parlamentar no valor de dois milhões de

escolas públicas e privadas do País a terem

reais, viabilizando a aquisição e instalação

uma biblioteca e estabelece que o espaço seja administrado

dos arquivos deslizantes eletroeletrônicos

por bibliotecários. Ele admitiu que seu projeto originou-se de

da Biblioteca do ITA - Instituto Tecnológico de Aeronáutica,

uma reivindicação do Conselho Federal de Biblioteconomia e

proporcionando avançada infraestrutura tecnológica de

do Conselho Regional de Biblioteconomia de São Paulo. “Essa

armazenamento e acesso rápido a publicações e material

proposição é muito importante, vem ao encontro do incentivo

bibliográfico. A área foi inaugurada em maio do ano passado.

à leitura e a projetos culturais e educacionais que precisamos

A deputada também destinou por meio de emenda parlamentar

implementar”, reiterou.

a quantia de dois milhões e cem mil reais para vinte municípios

O projeto "simples, mas de longo alcance", como define o

do Estado de São Paulo para que pudessem implantar nas

deputado, demorou sete anos para ser aprovado. No início,

instituições escolares o Projeto "Cultura de Paz", possibilitando a

o prazo para a instalação das bibliotecas era de cinco anos mas,

aquisição de computadores, material didático, lousas eletrônicas e

durante a tramitação na Câmara, foi se estendendo até chegar

outros equipamentos.

aos dez anos. “Talvez esse prazo não seja necessário e tenhamos
essas instalações até antes”, afirma Lobbe Neto. Segundo ele, o
principal desafio é a parte administrativa e de gerenciamento, de
escola a escola, de Estado a Estado, de Município a Município:
“Precisamos garantir o incentivo através de programas dos
governos federal e estaduais. A própria sociedade, os alunos e a
comunidade escolar vão cobrar. Alguns Municípios, dependendo
da gestão, têm uma tendência a aprimorar um assunto ou outro.
Com o incentivo da lei, os agentes políticos poderão fazer com
que a demanda seja construída com os estudantes”.
Lobbe Neto é membro de Comissão de Educação e Cultura da
Câmara dos Deputados e está sempre envolvido com os temas

Aos 18 anos ingressou na Prefeitura Municipal de Barretos.
Formou-se em Educação Física e Odontologia. O caminho e
gosto pela política vieram a partir da convivência com o médico e
deputado federal Enéas Carneiro, da qual foi suplente e assumiu
a vaga na Câmara após o falecimento dele. Segundo ela, “o Dr.
Enéas sempre afirmava que seria possível haver uma mudança,
dependia do caráter de cada um".

Outros candidatos com propostas na área
da Educação
Durante o processo de pesquisa, o CRB-8 trocou diversas

da área de leitura, bibliotecas etc. O deputado já foi membro da

mensagens com as assessorias dos políticos para identificar os

Frente Parlamentar da Leitura, onde defendeu a categoria dos

candidatos que tivessem propostas específicas na área da leitura,

bibliotecários na Câmara e na Assembléia Legislativa, quando

do livro e da biblioteca. Alguns responderam, mas não enfocaram

era deputado estadual (foram quatro mandatos por São Paulo:

o conteúdo solicitado. São candidatos a deputado estadual e a

1987/2002). O deputado mantém um diálogo permanente com

deputado federal, que atuam na área da Educação.São eles:

bibliotecários e profissionais da educação em geral, justamente
por ser um dos parlamentares mais atuantes da área, além

João Mellão Neto: www.blogdomellao.com.br

de fazer muitas doações de livros para bibliotecas públicas e
particulares, dentro e fora do Estado de São Paulo.

Candidatos a Deputado Federal

Lobbe Beto é biomédico, vice-líder do PSDB, presidente da

Celio Turino: www.celioturino6513.com.br

Comissão Especial do Estatuto da Juventude, membro da

Gabriel Chalita: www.gabrielchalita.com.br

Comissão de Educação e Cultura e da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática. Foi secretário de Estado
do Trabalho e Promoção Social/SP (1991/1992) e vice-prefeito de
São Carlos (SP), de 1983 a 1986.

Newton Lima: www.newtonlima1318.com.br
Professor Benjamin: www.professorbenjamin.com.br
Renato Reichmann: www.renatoreichmann.com.br

Mais informações em www.lobbe.com.br
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Atualização em Biblioteconomia

BIBLIOTECA-VITRINE:
UMA PARCERIA PARA SER VISTA

Inscrições abertas e gratuitas para a palestra
InfoQuest: pesquisa se aprende brincando
Objetivo: apresentar o InfoQuest, método desenvolvido por Peggy S. Milam,
com a finalidade de motivar os alunos a se tornarem detetives
envolvendo-se, de forma eficaz e divertida, no processo de busca à

O Projeto Biblioteca-Vitrine, criado pela Comissão de
Educação do CRB-8, está a pleno vapor. O calendário
para agendamento de visitas já foi definido (veja
abaixo) e os grupos estão sendo formados de três a
seis pessoas, de acordo com a ordem de chegada das
inscrições.
Os interessados (bibliotecários, coordenadores
pedagógicos, professores e estudantes de
Biblioteconomia e de Pedagogia) devem enviar
mensagem para crb8@crb8.org.br, aos cuidados de Ellen,
informando: nome completo, instituição de origem,
RG, e-mail de contato, e assinalando as visitas (no
máximo três) das quais querem participar.

informação.
Data: 20 de novembro, das 9h às 12h
Palestrante: Rosana Formigoni Telles
Local: CRB-8

Clipping
A presidente do CRB-8, Evanda Verri Paulino, concedeu entrevista ao
vivo ao "Grande Jornal do Estado de São Paulo", na TV Câmara, no dia
18 de junho. Ela falou sobre a importância da sanção da Lei Federal

O interessado deverá aguardar a confirmação da
visita uma semana antes da data. É fundamental que,
se estiver impossibilitado de comparecer, informe
imediatamente ao CRB-8.
A Comissão de Educação agradece às instituições de
ensino participantes do Projeto.

que universaliza as bibliotecas escolares. Leia notícia no blog:
http://crb8sp.blogspot.com/

CALENDÁRIO PARA AGENDAMENTO DE VISITAS

Registro

A) Colégio Arquidiocesano: 19/Out (terça) 10h às 12h

No último dia nove, a coordenadora da Comissão de Educação do

B) Colégio Dante Alighieri: 20/Out (quarta) 9h às 11h

CRB-8, Rosana Telles, ministrou a palestra "A biblioteca como apoio no

C) Colégio Santa Maria: 21/Out (quinta) 14h às 16hh

desenvolvimento do Projeto Pedagógico" durante o II Encontro Cultural

D) Associação Escola Graduada de SP (Graded
School): 22/Out (sexta) 9h às 11h

do Curso de Pedagogia promovido no Centro Universitário Assunção UNIFAI.

Errata

E) Colégio Friburgo: 26/Out (terça) 14h30min às
16h30min
F) Colégio Santa Maria: 4/Nov (quinta) 15h às 17h

A assessoria de imprensa da Prefeitura de São Paulo esclarece que

G) Colégio Arquidiocesano: 9/Nov (terça) 10h às 12h

as bibliotecas instaladas nos Centros Educacionais Unificados (CEUs)

H) Colégio Dante Alighieri: 23/Nov (terça) 10h às 12h

pertencem à Secretaria da Educação, e não à Secretaria da Cultura,

I) Associação Escola Graduada de SP (Graded School):
25/Nov (quinta) 9h às 11h

como informamos na última edição do Boletim BOB News.

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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Boletim Eletrônico do Conselho Regional de Biblioteconomia do Estado de São Paulo CRB-8.
C o n s e lh e ir o s : E v a n d a A . Ve r r i P a ulin o, M a r i a d a s M e r c ê s P e r e ir a A p ó s t olo, C o n c ili a Te o d ó sio, G u a r a c i a b a
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Cavalcante Maciel, João Garcia Neto, Luciana Maria Napoleone, Vânia Martins Bueno de Oliveira Funaro,
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