
15/05/2020 Notícias do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas de Minas Gerais #171

tinyletter.com/SEBPM-MG/letters/not-cias-do-sistema-estadual-de-bibliotecas-p-blicas-de-minas-gerais-171 1/7

Notícias do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas de Minas Gerais #171

COVID-19
 

1. Programa Minas Consciente - Os 57 municípios localizados na macrorregião de
Saúde Nordeste deverão voltar a seguir os protocolos da onda verde do programa
Minas Consciente que propõe a retomada gradual, progressiva e regionalizada da
economia, colocando sempre a saúde dos mineiros em primeiro lugar. Leia a notícia
completa AQUI. O Programa Minas Consciente é constantemente atualizado, por
isso acompanhe seu desenvolvimento AQUI. Bibliotecas ainda integram a "onda
roxa" e só devem ter suas atividades retomadas após o término da pandemia de
coronavírus. 

2. COVID-19 and the Global Library Field - Principais recursos constantemente
atualizados para a resposta das bibliotecas à pandemia de coronavírus (em inglês
e espanhol). Para saber mais acesse AQUI.  Para usar o Tradutor do Google
acesse nosso tutorial AQUI.

3. Como usar máscara de proteção sem embaçar os óculos - Ar quente da
respiração condensa nas lentes. Mas há táticas já usadas por profissionais de
saúde que podem evitar o problema. Para saber mais, acesse AQUI.

4. BIBLIORED EN MI CASA – Programa de formação de mediadores da rede de
bibliotecas públicas da Colômbia, uma das principais da América Latina. Ótimos
cursos com temáticas variadas, como educação e bibliotecas, bibliotecas inclusivas,
serviços para imigrantes, alfabetização, leitura crítica etc. Cursos e palestras
gratuitos em espanhol. Acesse a programação AQUI. 

5. Plataforma das práticas colaborativas de combate ao COVID-19 e das redes
de solidariedade - Muitos movimentos sociais e grupos ativistas estão realizando
ações de enfrentamento à COVID-19 e agora esses coletivos podem ser
esquematizados. A UFABC - Universidade Federal do ABC lançou o Mapa
Colaborativo que reúne práticas colaborativas e redes de solidariedade de
enfrentamento da COVID-19. Registre seu movimento ou colabore, AQUI.

6. Saúde mental: informações e estratégias /
UFMG - Uma das prioridades em tempos de
quarentena é manter a saúde mental, o que
pode ser algo desafiador. Pensando nisso, o
projeto "Saúde mental: informações e
estratégias" desenvolveu um conteúdo
informativo, repleto de dicas e conselhos para
viver melhor o período de quarentena. O
conteúdo poderá ser conferido nas redes sociais
e whatsapp do projeto.
Instagram: https://www.instagram.com/eeufmg/

Facebook: Escola de Enfermagem da UFMG

Situação das bibliotecas públicas e comunitárias de Minas Gerais – maio 2020
O Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas de Minas Gerais está realizando uma
pesquisa rápida sobre a situação das nossas bibliotecas neste momento no Estado.
Pedimos, por gentileza, que preencham o formulário que está neste link
https://forms.gle/Pu2UCTNr4s7TMHyX9 o mais rápido possível. É bem simples e
vai nos ajudar a pensar estratégias de apoio às bibliotecas públicas e comunitárias.
Acompanhe AQUI a situação dos municípios que já responderam.

May 15, 2020

Notícias do Sistema Estadual de
Bibliotecas Públicas de Minas Gerais

#171
by Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas de Minas Gerais

Subscribe Archive

http://www.agenciaminas.mg.gov.br/noticia/macrorregiao-nordeste-deve-voltar-a-seguir-protocolos-da-onda-verde-do-programa-minas-consciente
https://www.mg.gov.br/minasconsciente
https://www.ifla.org/covid-19-and-libraries
https://drive.google.com/file/d/1gVFZy-gbANoipDtzYKdJ6nhcz5sU2i_Z/view
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2020/05/12/Como-usar-m%C3%A1scara-de-prote%C3%A7%C3%A3o-sem-emba%C3%A7ar-os-%C3%B3culos
https://www.biblored.gov.co/sites/default/files/BRencasa/MayoEM/ProgramacionEM-Mayo2020.pdf
https://bit.ly/35J96IV
https://www.instagram.com/eeufmg/
https://www.facebook.com/ENFERMAGEMUFMG/
https://forms.gle/Pu2UCTNr4s7TMHyX9
https://www.google.com/maps/d/drive?state=%7B%22ids%22%3A%5B%221_46NvQ2za0N6MfbjDcoxxPVZVRyGM6ql%22%5D%2C%22action%22%3A%22open%22%2C%22userId%22%3A%22117921578149019609341%22%7D&usp=sharing
http://tinyletter.com/SEBPM-MG
http://tinyletter.com/SEBPM-MG/archive
javascript:void(0)
http://tinyletter.com/SEBPM-MG/letters/not-cias-do-sistema-estadual-de-bibliotecas-p-blicas-de-minas-gerais-170


15/05/2020 Notícias do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas de Minas Gerais #171

tinyletter.com/SEBPM-MG/letters/not-cias-do-sistema-estadual-de-bibliotecas-p-blicas-de-minas-gerais-171 2/7

 

ACONTECE NA BIBLIOTECA PÚBLICA ESTADUAL

Biblioteca Estadual celebra o Dia da
Língua Nacional com série de vídeos
acessíveis a todos os públicos
Para comemorar o Dia da Língua
Nacional, lembrado em 21 de maio, a
Biblioteca Pública Estadual de Minas
Gerais preparou uma ação especial em

suas redes sociais. Na próxima quinta-feira (21/5), será publicada uma série de
vídeos com leituras de trechos de obras clássicas da Literatura Mundial. A novidade
é que, para essa ação, o material estará disponível com recursos de acessibilidade,
com descrição de imagens, narração, animação e interpretação em língua brasileira
de sinais (Libras).

Na relação de vídeos – que serão compartilhados ao longo da quinta-feira no perfil
do Instagram @bibliotecaestadualmg – estão trechos das histórias narradas,
legendadas, audiodescritas e interpretadas em Libras dos livros “Volta ao Mundo
em 80 Dias” (1872), de Júlio Verne, “O Pequeno Príncipe” (1943), de  Antoine de
Saint-Exupérye “O Discurso do Urso” (2009), de Julio Cortázar, além da crônica “A
Carroça dos Cachorros”, de Lima Barreto. Para saber mais, acesse AQUI.

ACONTECE NAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS DE MINAS

Seguindo as orientações do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas, várias
bibliotecas têm realizado ótimas atividades em suas redes sociais:

1. A Biblioteca Pública Municipal Aurélio Camilo, de Nova Serrana - No ano de
1970, nascia a Biblioteca Aurélio Camilo em Nova Serrana e ao completar 50 anos,
a biblioteca virou ponto de referência para leitores, escritores e apaixonados pela
leitura; e a instalação da biblioteca, que foi um pequeno gesto, se transformou em
marco histórico da cidade levando o conhecimento para crianças, jovens, adultos e
idosos, ajudando nossos estudantes a vencer os desafios e promovendo encontros
culturais que valorizam e incentivam a leitura. Funcionários e leitores fizeram m
homenagem para biblioteca. Para assistir, acesse AQUI.

2. A Biblioteca Pública Municipal Guimarães
Rosa, de Itaguara, ganha mais um presente
comemorativo aos 50 Anos de sua fundação.
Entrando de vez na era digital, a entidade tem
agora um BLOG oficial. Ele, também, pode ser
acessado através de uma aba no site da
Prefeitura de Itaguara (www.itaguara.mg.gov.br).
 

3. A Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias está arrecadando doações para
famílias carentes. Todo o recurso arrecadado será usado para compra de alimentos,
material de higiene, gás e repasse direto, sendo distribuído de acordo com as
necessidades de cada comunidade. Para saber mais, acesse AQUI.
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4.  O Carro Biblioteca da UFMG mantém ativo
dois de seus projetos, além de outras atividades
nas redes sociais. O "Conto e Reconto" garante
a contação de histórias por meio de vídeos
curtos, já o "Boletim Bairro a Bairro" conta a
trajetória do carro biblioteca e está disponível, de
maneira virtual, no site: https://bit.ly/3b6VWaw.
No Instagram, o programA lançou uma cartilha
informativa voltada às crianças, com parceria da
APUBH-UFMG. Além disso, há também a
divulgação de cursos gratuitos e on-line e a

indicação de leituras filmes. Veja: https://www.instagram.com/carrobiblioteca/

5. A Associação de Amigos das Bibliotecas Comunitárias - SABIC está
promovendo, em tempos de distanciamento social, uma atividade interativa com o
público leitor de todas as idades, chamada “Curiosidade Literária”. A cada quinze
dias um livro fica em destaque nas mídias Instagram (@sabic.bh) e Whatsapp. Os
mediadores de leitura apresentam curiosidades sobre a obra e fazem um leitura de
trechos do livro. Essa semana a obra em destaque é “50 brasileiras incríveis: para
conhecer antes de crescer”, da autora Débora Thomé e publicado pela editora
Galera. Vamos todos espalhar a paixão pelos livros, conhecer melhor nossos
tesouros literários e brasileiras extraordinárias.

6. Biblioteca Municipal Professor Jairo Palacini, de Monte Santo de Minas
apresenta Projeto "A Hora do Conto" com a história "O Porco Narigudo" Contadora
Tati Tizzot - Filmagem Mônica Rios. Para ver acesse, AQUI.

Compartilhem suas experiências inovadoras conosco. Enviem breve relato para
sistemadebibliotecas@secult.mg.gov.br.

EVENTOS

ALA Virtual 2020
Congresso da Associação
Americana de Bibliotecários
(American Library
Association) acontecerá

virtualmente este ano, de 24 a 26 de junho. A atriz Natalie Portman fará a palestra
de encerramento. Para saber mais, acesse AQUI.

As crianças pequeninas e a literatura –
banhos de linguagem
No dia 11 de maio, A Taba iniciou o Ciclo
de Conversas sobre Leitura com Bebês,
tendo como convidada Edi Fonseca. Edi é
educadora e especialista em formação de

professores. Pedagoga e narradora oral e atriz. Nos últimos tempos, vem se
dedicando ao estudo sobre as práticas de leitura para bebês buscando responder
às demandas de seu trabalho com educadores de primeira infância. Autora do livro
"Com olhos de ler", Editora Blucher – livro que foi entregue pelo MEC para todas as
escolas de Educação Infantil. O Ciclo de Conversas é um evento realizado pela
Taba em parceria com o Itaú Social e apoio do Associação Nova Escola, Instituto
Avisa Lá, Escalier, Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, Instituto Singularidades e
Unibes Cultural. Assista o primeiro evento AQUI. 

O próximo encontro será quinta-feira, dia 14 de maio, às 19h, com Juliana Daher. A
conversa será sobre cantos, cantigas e brincadeiras cantadas: a importância do
corpo e do movimento para os bebês.

Seminário online debate preservação
de acervos digitais
Crescimento na produção e gestão de
acervos em formato digital, mudanças
tecnológicas e fragilidades dos suportes
são alguns desafios da preservação de
acervos em ambientes digitais. Para
discutir o tema, que envolve estratégias
de gestão de riscos, armazenamento e
sistemas, a Casa de Oswaldo Cruz
(COC/Fiocruz) promove o seminário
online Preservação Digital de Acervos em
26 de maio, às 14h. Para saber mais,
acesse AQUI.Subscribe Archive
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EDITAIS

iF Social Impact Prize 2020
Estão abertas as inscrições para o iF Social Impact
Prize 2020, prêmio de impacto social do iF World
Design Guide. O objetivo do prêmio é publicar e apoiar
projetos que contribuam para a nossa sociedade. A
ideia é apoiar a sociedade civil e suas iniciativas e
projetos. As categorias do prêmio estão relacionados
aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da
ONU. Os projetos inscritos devem responder “sim” às

seguintes perguntas:

Aborda ou resolve um problema relevante?
Reflete padrões éticos-morais?
Fortalece as relações de grupo?
Cria uma experiência positiva?
Equilibra esforço e valor de uso?

Podem participar da chamada empresas, estúdios de design, ONGs, fundações,
organizações públicas, entre outras. Estudantes não podem participar. Os
interessados devem se inscrever até o dia 27 de maio de 2020, pela plataforma my
iF. O prêmio total é de 50 mil euros, cerca de R$315 mil, que poderá ser concedido
a um projeto ou dividido entre vários. Para mais informações, acesse o edital
completo no SITE.

Fundo Juntos pelas Crianças
Estão abertas as inscrições para o Fundo Juntos pelas
Crianças, lançado pela Visão Mundial, como parte do
movimento Juntos pelas Crianças (JPC). O objetivo do
fundo é apoiar iniciativas em todo território nacional
para alavancar ações comunitárias no combate à
COVID-19 e que tenham como prioridade a proteção de
meninos e meninas mais vulneráveis. Para participar da
chamada, as organizações interessadas precisam
aderir ao movimento Juntos pelas Crianças. A

organização deve ter atuação comprovada em atividades sociais de promoção,
mobilização, proteção e garantia dos direitos de crianças e adolescentes, e é
recomendável, mas não excludente, que ela seja inscrita no Conselho Municipal de
Direitos da Criança e do Adolescente de sua cidade. As inscrições no fundo podem
ser feitas até o dia 30 de maio de 2020 pela plataforma JPC. O recurso total do
fundo é de R$400 mil e cada proposta pode solicitar até R$15 mil. Para mais
informações, acesse o edital completo no SITE.

CURSOS

OFICINA ONLINE Viagens para lugares que nunca
fui
Para quem tem criança em casa, ou é professora ou
professor do ensino fundamental, mediara ou mediador
de leitura, eu, Aluísio Cavalcante, gostaria de convidar
para a oficina de literatura e cartografias digitais,
inspirada no livro “Viagens para lugares que nunca fui”.
É uma parceria entre a ONG Casa da Árvore e o
IFSULDEMINAS, através de um projeto de extensão
que eu oriento. Começamos hoje pelo Whatsapp. Basta
entrar neste outro grupo 
https://chat.whatsapp.com/CwZ0J6o9LA5KwBT9rSbUpl

 

Curso Online Sobre Feminismo: Por Que Lutamos? - Apresentar o feminismo
enquanto pensamento filosófico e político e prática social em suas múltiplas
dimensões, ora abordando temas generalizantes, ora articulando subtemas à
apresentação de personalidades importantes para a construção do pensamento eSubscribe Archive
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da prática feministas. O objetivo geral é apresentar
algumas das principais correntes, autoras e
conceitos do feminismo a um público não
necessariamente familiarizado com o tema. Para
saber mais, acesse AQUI.

 
CURSO ONLINE EU, NÃO ROBÔ: CRIATIVIDADE
E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
Soft Skills te tornam relevante. Habilidades
comportamentais irão te ajudar a se diferenciar dos

robôs e da inteligência artificial no mercado de trabalho. Desenvolva soft skills
insubstituíveis para o profissional do futuro nesse curso.
Investimento: R$ 490,00
Certificado PUCPR - Toda a experiência e metodologia slash/education com a
certificação PUCPR em dois meses. Para saber mais, acesse AQUI.

SUGESTÕES DE LEITURA E LANÇAMENTOS

A democracia da abolição: para além do Império,
das prisões e da tortura - A ativista americana fala de
tortura, encarceramento em massa e direitos humanos.
Numa série de entrevistas dada logo após o escândalo
do presídio de Abu Ghraib, Angela Y. Davis analisa
como sistemas históricos de opressão tais quais a
escravidão e o linchamento continuam a influenciar e
solapar a democracia na atualidade. Davis se
fundamenta na tese de W. E. B. Du Bois, segundo a
qual, quando os negros se tornaram livres da
escravidão nos Estados Unidos, a eles foram negados
os direitos plenos de outros cidadãos. Somado a isso, o
sistema carcerário norte-americano (que hoje conta
com a maior população carcerária do mundo) atua de

forma a manter o domínio e o controle sobre populações inteiras. Davis investiga a
noção de “democracia da abolição” como a democracia por vir, um conjunto de
relações sociais livres da opressão e da injustiça. Saiba mais AQUI.
Autora: Angela Davis
Editora: Difel
Ano: 2019

Ganhadores: a greve negra de 1857 na Bahia - Em
Ganhadores, o historiador João José Reis reconstitui a
história dos negros de ganho, ou ganhadores,
protagonistas de uma insólita greve que paralisou o
transporte na capital baiana durante vários dias em
1857. Esses trabalhadores escravizados, libertos ou
livres, todos africanos ou seus descendentes, se
organizavam em grupos de trabalho e percorriam a
cidade de cima a baixo fazendo todo tipo de serviço,
sobretudo o carrego de pessoas e objetos ou a venda
de alimentos e outras mercadorias. Em 1857, porém, a
Câmara Municipal baixou uma postura impondo-lhes
medidas que combinavam arrocho fiscal e controle

policial. Mas os ganhadores, que já viviam dia e noite sob a vigilância e a violência
de autoridades, senhores e “cidadãos de bem”, não se deixariam abater. O
resultado foi a primeira mobilização grevista no Brasil a paralisar todo um setor vital
da economia urbana. Baseado em ampla investigação em documentos escritos,
impressos e iconográficos, Ganhadores é um livro revelador e essencial para se
compreender a intrincada rede de relações sociais, econômicas e culturais que
estruturava a sociedade baiana do século XIX, ancorada na instituição da
escravidão e caracterizada por um sistema de controle baseado numa economia de
favores e domínio paternalista. Se o episódio de resistência aqui narrado trata mais
especificamente da Bahia do século XIX, ele tem muito a dizer sobre as relações e
opressões sociais e raciais no Brasil de hoje. Leia um trecho AQUI.
Autor: João José Reis
Editora: Companhia das Letras
Ano: 2019

SEBP RECOMENDA

Audiolivros grátis - Histórias ajudam. Elas entretêm e também ensinam.
Uma coleção incrível de histórias, que irá ajudar crianças, jovens e os não tão
jovens a continuar sonhando e aprendendo. Todas as histórias são gratuitas e
podem ser ouvidas pelo computador, notebook, celular ou tablet. Para acessar,
clique AQUI.

IMAGENS & LEITURAS
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Fonte:
@booklover

sworld no Instagram

PARA ESTUDAR

SILVA, Iara Maria Felix. Bibliotecas públicas: proposta para um serviço de
informação à comunidade. Ciência da Informação em Revista, Maceió, v. 5, n. 3, p.
71-82, dec. 2018. ISSN 2358-0763. Disponível em:
<http://www.seer.ufal.br/index.php/cir/article/view/5603>. Acesso em: 30 mar. 2020.

Resumo
Proposta de criação de um Serviço de Informação à Comunidade (SIC) na
Biblioteca Pública do Estado de Pernambuco (BPE). Destacam-se as funções
básicas da biblioteca pública ao longo do tempo e a sua evolução decorrente de
mudanças sociais, políticas, educacionais e tecnológicas. Enfocam-se do SIC/BPE:
necessidades, finalidade, objetivos e aspectos administrativos (subordinação,
horário de funcionamento, equipe, localização, recursos materiais e relações com
os outros setores da BPE). Apontam-se os produtos de informação que gerariam
valor agregado. Na medida em que haja recursos, tem o intuito de contribuir para
implantação do serviço de informação à comunidade em outras bibliotecas públicas
no Brasil.

Palavras-chave
Biblioteca Pública. Serviço de informação à comunidade. Informação utilitária.

PARA ESCUTAR

Podcast da Clarice - A Editora Rocco vai relançar toda obra de
Clarice Lispector até dezembro de 2020 para comemorar o centenário
da escritora. O podcast da Clarice faz parte destas comemorações.
Os episódios trazem detalhes e discussões sobre as obras. Escute

AQUI.

ASSESSORIAS TÉCNICAS
O trabalho em uma biblioteca pública é
desafiador. Você sabia que o Sistema
Estadual de Bibliotecas Públicas
Municipais conta com uma equipe
altamente capacitada à disposição dos
gestores das bibliotecas públicas? As
bibliotecárias podem ajudar nas questões
sobre seleção, aquisição e tratamento de
acervos; organização de acervos e
espaços físicos; aquisição de

equipamentos e mobiliário; criação de associação de amigos da biblioteca pública;
informatização de acervos e serviços; apoio para elaboração e acompanhamento de
projetos; desenvolvimento de ações de incentivo à leitura. As demandas podem ser
encaminhadas por e-mail (sistemadebibliotecas@secult.mg.gov.br).

Grupo Bibliotecas Públicas e Comunitárias no
WhatsApp
Criamos o grupo Bibliotecas Públicas e Comunitárias no
WhatsApp para auxiliar as equipes de bibliotecas nas
questões cotidianas e fomentar a troca de experiências.

Se houver interesse em participar, envie uma mensagem para (31) 99674-9779Subscribe Archive
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[Cleide], com nome e município solicitando acesso ao grupo e mandaremos as
regras e o link para a participação.

Até a próxima!

Equipe do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas
Bárbara, Cleide, Cida, Ericka, Silvania
sistemadebibliotecas@secult.mg.gov.br
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