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Notícias do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas de Minas Gerais #175

COVID-19

O Sistema Estadual de Bibliotecas
Públicas de Minas Gerais (SEBP-MG)
publica recomendações e indica
materiais de referência para
elaboração de protocolos de
reabertura para bibliotecas públicas e
comunitárias - As informações presentes
nos documentos poderão ser alteradas à

medida em que forem conhecidas mais informações sobre o coronavírus (COVID-
19) e novas recomendações do Governo do Estado de Minas Gerais e/ou
autoridades de saúde:
 

a. Recomendações para elaboração de protocolos de reabertura para bibliotecas
públicas e comunitárias do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas de Minas
Gerais. Acesse AQUI.

b. Checklist para a reabertura das bibliotecas – Documento da Associação
Australiana de Bibliotecas e Informação. Acesse AQUI.

c. Protocolo: Medidas Preventivas COVID-19, orientações gerais da Biblioteca
Nacional de Brasília. Acesse AQUI.

d. Protocolo atendimento ao público, circulação de livros e higienização do
acervo COVID-19, da Biblioteca Pública Benedito Leite, do Maranhão. Acesse
AQUI.

e. Protocolo Serviços e atendimento ao cliente do Programa Minas Consciente.
Acesse AQUI. 

f. Lista de municípios que já aderiram ao Programa Minas Consciente, lista
atualizada em 09/06/2020, acesse AQUI. 

Para ler a publicação no site da Biblioteca Pública Estadual de Minas Gerais,
acesse AQUI.
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OMS divulga novas orientações para fazer máscaras caseiras – as
máscaras devem ter camada externa com material resistente à água; uma

camada interna, que absorva; e uma intermediária, para agir como um filtro. Para
saber mais, acesse AQUI.
 

OMS: transmissão de Covid-19 por pacientes assintomáticos está
acontecendo - A Organização Mundial de Saúde (OMS) alertou nesta terça-

feira (9) que a transmissão do novo coronavírus por pessoas que não apresentam
sintomas de Covid-19 está acontecendo, mas é necessário determinar o quanto.
Acesse AQUI.

Pico da pandemia em Minas Gerais - De acordo com dados da Secretaria
de Estado de Saúde de Minas Gerais, estudos apontavam que o pico da

covid-19 no estado seria nesta terça-feira, dia 9 de junho. No entanto, Minas
conseguiu prorrogar a data de pico para meados de julho. Apesar de adiar a
projeção  em mais de um mês, o secretário explicou que o vírus vai continuar a
circular por um longo tempo. Diante disso, fez um alerta à população. “Não
podemos flexibilizar exageradamente, nem acabar com as medidas de isolamento.
Caso contrário, pode haver um acréscimo muito grande de casos e,
consequentemente, risco assistencial, o que é tudo que não queremos”, reforçou.
Leia a matéria completa AQUI. 
 

Cadastro de bibliotecas comunitárias de Minas
Gerais
Em atendimento ao disposto no Decreto Estadual

47.768/2019, o Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas realiza pré-cadastro das
bibliotecas comunitárias de Minas Gerais.
 
De acordo com a Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias (RNBC), bibliotecas
comunitárias são “espaços de incentivo à leitura que entrelaçam saberes da Arte,
da Educação e da Cultura, criados por iniciativa das comunidades e que são
gerenciadas por elas ou, ainda, espaços que, embora não tenham sido iniciativas
das próprias comunidades, se voltam para atendê-las e as incluem nos processos
de planejamento, gestão, monitoramento e avaliação. Uma biblioteca comunitária é
caracterizada pelo seu uso público e comunitário, tendo como princípio fundamental
a participação de seu público nos processos de gestão compartilhada.”
 
Assim, convidamos os responsáveis por essas bibliotecas comunitárias a
preencherem o formulário para que o Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas
possa identificar esses importantes equipamentos culturais. Acesse o
formulário AQUI.
 
Atenção: esse cadastro NÃO se destina a bibliotecas públicas municipais ou
bibliotecas escolares. Assista o vídeo da Rede Nacional de BibliotecasSubscribe Archive
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Comunitárias, AQUI.

 

Pesquisa SNBP e Cerlalc-UNESCO - O
papel dos sistemas e das bibliotecas
diante da crise da COVID-19
 

Em vista das complexas circunstâncias que enfrentam os países ibero-americanos
devido à pandemia, o Centro Regional para o Fomento do Livro na América Latina e
o Caribe (Cerlalc-UNESCO) pretende estabelecer em que medida esta crise afetou
o setor bibliotecário nos países membros e investigar as ações que foram tomadas
para enfrentar a situação.
 
Da mesma forma, o Centro procura dar visibilidade às ações lideradas pelas
bibliotecas públicas da região para mitigar os efeitos da emergência e propiciar a
recuperação do setor cultural e educativo. Para isso, o Cerlalc sistematizará e
deixará um registro da resposta das bibliotecas da região à crise por meio de uma
publicação que incluirá todos os países ibero-americanos, de modo que a
informação fornecida através desta pesquisa será de grande utilidade para incluir e
divulgar as ações do país nesta publicação regional.
 
A presente pesquisa ficará disponível para respostas até o dia 23 de junho de 2020.
Segue o link do formulário https://forms.gle/4vM3dZGBzsHFUpJ57.
 

 
ACONTECE NA BIBLIOTECA PÚBLICA ESTADUAL

Homenagem ao poeta e dramaturgo Federico García Lorca
No dia 5 de junho é comemorado o aniversário de nascimento do poeta e
dramaturgo espanhol Federico García Lorca. Considerado um dos grandes nomes
da literatura espanhola, Lorca lançou a sua primeira obra, “Impressões e
Paisagens”, em 1918 e, logo de primeira, já foi bem recebido pela crítica. Mas foi
apenas em 1927, com a publicação de “Canções Ciganas”, que o autor foi,Subscribe Archive
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definitivamente, consagrado pelo seu
estilo literário primoroso, entrando para a
história ao lado de grandes nomes da
poesia espanhola. Em 1936, o poeta foi
uma das vítimas da Guerra Civil
Espanhola, mas não antes de deixar um
grande legado para a literatura mundial.
Já leu algum livro desse autor? Passa no
perfil do Instagram
@bibliotecaestadualmg e comente.
 

ACONTECE NAS BIBLIOTECAS
PÚBLICAS DE MINAS

 
Compartilhamos boas práticas das bibliotecas públicas e comunitárias de Minas
Gerais:
 
1. Coluna Literária incentiva leitura durante isolamento social - A Secretaria
Municipal de Cultura e a Fundação Municipal de Cultura de Belo Horizonte lançam
neste mês a Coluna Literária. A publicação trará indicações de obras literárias para
estimular a leitura durante o isolamento social. A coluna está disponível no blog do
Portal Belo Horizonte. Acesse AQUI.
 
2. Dicas para sair da zona de conforto na leitura – da Biblioteca Pública Municipal
de Itajubá. Acesse no Instagram @bibliotecaitajuba.

3. Durante a pandemia as bibliotecas comunitárias da Rede Sou de Minas, Uai tem
prestado ajuda às famílias das comunidades afetadas pelo Covid-19. A Biblioteca
Livro Aberto, em Belo Horizonte, entrega cestas básicas para famílias da região.
Acesse no Instagram @biblioteca_livro_aberto.

4. Fundação Cultural de Uberaba lança exposição virtual “Abstratos em Casa” - A
exposição virtual “Abstratos em Casa” está disponível nas redes sociais da
Fundação Cultural de Uberaba: facebook.com/culturauberaba e Instagram
@culturauberaba, e será distribuída, também, pelo WhatsApp.

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

EVENTOS

SEMINÁRIOS UNIRIO – Biossegurança em Bibliotecas e Arquivos no contexto
do COVID-19
16/06: Yerko Quitral (Chile)
23/07: José L. Pedersoli Jr. (ICCROM)
04/08: Jandira Flaeschen (FBN)
08/09: Adriana Hollós (AN)Subscribe Archive
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06/10: Miguel Arellano (IBICT)
Todas as sessões serão das 15h às
16h30min, somente no dia 23/07 ocorrerá
às 10h.
Não requer inscrição.
A transmissão será realizada pelo
Facebook:
http:/facebook.com/laboratoriopda

Que tal escolher os caminhos de AS BELAS ADORMECIDAS (e algumas
acordadas) junto com os autores? – Os autores da coleção Fábrica de Fábulas,
Roberto Torero e Marcus Aurelius Pimenta, vão fazer uma live na quinta-feira, às
18h. Será uma contação de histórias interativa de “As belas adormecidas (e
algumas acordadas)", transmitida no YouTube da Companhia das Letras. Acesse,
AQUI.

EDITAIS

Fundo de apoio a projetos de comunicação sobre
pandemia nas periferias
Está aberta a chamada para apoio a projetos de
comunicação sobre pandemia nas periferias, lançada
pelo Desabafo Social e Instituto Galo da Manhã.
 
O objetivo é apoiar projetos que atuem para informar e
conscientizar as pessoas sobre o cenário da pandemia
no Brasil e como está ajudando a manter o isolamento
social em territórios periféricos. Serão consideradas na

seleção:
Subscribe Archive
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Iniciativas que já estejam em andamento.
Iniciativas que estão fazendo as pessoas ficarem em casa e respeitarem o
isolamento.
Ações com foco em comunicar para a periferia sobre o cenário atual do Brasil:
riscos do COVID-19, dicas práticas de prevenção, renda básica, trabalho
autônomo, política, direitos humanos etc.
O impacto que a iniciativa está gerando impacto em seu território periférico
Informações para facilitar o uso tecnológico (aplicativos do governo, sites para
procura de trabalho, aplicativos que ajudem no planejamento financeiro etc).

Podem ser inscritas ações nas áreas de audiovisual, podcast e rádio, portais,
artivismo, e ações de vizinhança. Os interessados podem se inscrever até o dia 13
de junho, por meio de formulário online.
 
As iniciativas selecionadas serão apoiadas com até R$5 mil. Para mais
informações, acesse o regulamento completo no site do Desabafo Social.

 

INSCRIÇÕ
ES
PRORROG
ADAS - 22
DE JUNHO
- Edital
Arte Salva,

da Secult, vai destinar R$ 2,5 milhões para a execução de projetos artísticos e
culturais
Com a proposta de apoiar artistas, produtores e empreendedores culturais durante
a pandemia da Covid-19, a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas
Gerais (Secult) divulga o Edital Arte Salva – Fundo Estadual de Cultura, publicado
no Diário Oficial do estado no dia 02/06. Ao todo, serão destinados R$ 2,5 milhões
em premiações para artistas independentes, bandas, profissionais do circo e
demais realizadores que compõem a cadeia cultural em Minas Gerais.
 
Por meio desse edital, serão contemplados 1.315 projetos, que receberão um
aporte no valor de R$ 1.900,00 cada para a realização e execução de vídeos de
expressão artístico-cultural que serão transmitidos em ambiente digital. Serão
contemplados projetos em diferentes linguagens, como música, artes cênicas, artes
visuais, audiovisual, patrimônio, literatura e áreas culturais integradas. As
inscrições podem ser feitas até 15/6/2020. Para ler o edital, acesse AQUI.

Os interessados no Edital Arte Salva – Fundo Estadual de Cultura devem inscrever
seus projetos por meio da Plataforma Digital Fomento e Incentivo à Cultura,
disponível neste LINK.

CURSOS
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Organización y autoformación al
servicio de nuestras comunidades" -
Gracias por el interés en participar del
ciclo formativo de la Asamblea de
Trabajadoras y Trabajadores de
Bibliotecas "Organización y
autoformación al servicio de nuestras
comunidades". Seminário em espanhol. 
Inscrições:
https://forms.gle/r377BuaZFrxvvsfY6

 

Curso online: Narrar é Longeviver –
Oficina de Narrativa com Cremilda
Medina - Narrar é prolongar as
experiências vividas e atribuir sentidos ao
acontecimento. Narrar é também abrir a
percepção à experiência coletiva,
deslocar o EGO para o OUTRO, observar
circunstâncias partilhadas e se lançar à
escuta, aberta à produção social dos
significados. Narrar é ação, representar
cenas da aventura humana, articular
contextos e tempos, culturas e vestígios
históricos. E para essa rica produção

simbólica, a Autoria se faz presente na rede complexa de mediações ao ensaiar
Narrativas da Contemporaneidade. O curso será realizado online ao vivo nos dias e
horários marcados. Para fazer a inscrição, acesse AQUI.
Datas: Quartas-feiras (agosto – novembro)
Horário: 15h às 17h
Carga horária: 32 horas ( 16 encontros de 2 horas)
Investimento: R$ 235,00 -  Boleto ou até 12 vezes no Cartão de Crédito
Certificado será encaminhado após a conclusão do curso.
 
 
SUGESTÕES DE LEITURA E LANÇAMENTOS

Onde a palavra abre os olhos - Desde que acorda, no quarto do escritor, até o
aconchego do leitor, a Palavra percorre um longo caminho. Nessa jornada, umSubscribe Archive
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mundo de gente - cada qual com seu
talento - torna a leitura mais rica e
envolvente. Com rara beleza, Leo Cunha
e Thais Linhares nos apresentam o
fascinante universo do livro. É um olhar
carinhoso e metalinguístico para o
universo do livro e das histórias, e todas
as gentes que ele envolve: o escritor, o
ilustrador, o editor, o revisor, o gráfico, o
livreiro, o restaurador, o bibliotecário, o
professor e, claro, os leitores! Saiba mais
AQUI.
Autor: Leo Cunha
Ilustradora: Thais Linhares
Editora: Lê
Ano: 2020
 

As
sombr
as de
ontem
-
"Dize
m que
o
dinheir
o não
muda
ningué
m,
apena
s
desma
scara;

e é num mundo sem máscaras que as predileções humanas ficam mais claras."
Esta é a síntese de um romance em que dois narradores privilegiados se alternam
para contar cada um a sua história. Um deles é Egydio, herdeiro de uma empresa
de navegação, que cumpre pena em prisão domiciliar após ser flagrado por uma
força-tarefa da Polícia Federal; a outra é Marilu, espécie de arrivista em busca da
imagem perfeita, mergulhada num presente frenético e incerto. São personagens
que não buscam a simpatia do leitor, pelo contrário. Mas seu encanto está
justamente no que neles há de corrompido. É necessário considerar as nuances da
escrita -- a meio caminho entre a paródia e a crítica, procurando abarcar um
contexto muito mais amplo, o do Brasil desse início de anos 2020 -- para que se
possa adentrar no coração desta que, sem dúvida, é uma das estreias literárias
mais corrosivas e corajosas dos últimos anos. Saiba mais AQUI.
Autor: Marcelo Vicintin
Editora: Companhia das Letras
Ano: 2020

Subscribe Archive

https://www.lojabondele.com.br/livro-juvenil/onde-a-palavra-abre-os-olhos
https://www.companhiadasletras.com.br/detalhe.php?codigo=14713
https://tinyletter.com/SEBPM-MG
https://tinyletter.com/SEBPM-MG/archive
javascript:void(0)
https://tinyletter.com/SEBPM-MG/letters/not-cias-do-sistema-estadual-de-bibliotecas-p-blicas-de-minas-gerais-174


10/06/2020 Notícias do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas de Minas Gerais #175

https://tinyletter.com/SEBPM-MG/letters/not-cias-do-sistema-estadual-de-bibliotecas-p-blicas-de-minas-gerais-175 9/12

SEBP RECOMENDA

BÁRBARA LISON: “BIBLIOTECAS MELHORAM A DEMOCRATIZAÇÃO, MAS NÃO
A GARANTE” - Nessa entrevista, a presidente eleita da IFLA fala a respeito do
trabalho como bibliotecária, a dedicação com associações, advocacy e a
importância do trabalho coletivo para a biblioteconomia. Para ler, acesse AQUI.

Ouça histórias - O Grupo Brinque-Book apresenta a
iniciativa Ouça histórias nos Destaques do Instagram
@binquebook. As histórias podem ser acessadas via
smartphone ou tablet. Basta escanear o QR Code do
livro disponível.
 

50 dicas de livros infantis e juvenis
para celebrar a cultura afro-brasileira
(e-book gratuito) - Para quem procurava
dicas de livros infantis sobre a cultura
afro-brasileira, A Taba preparou um E-
book especial com 50 dicas de leitura
muito especiais! A representatividade é
um elemento fundamental para a
constituição do sujeito. Por isso, é
fundamental que todas as crianças
possam se enxergar na literatura. Para A
Taba todas as histórias precisam e
merecem ser contadas. Para fazer o

download do e-book é necessário preencher um pequeno formulário disponível final
da página. Acesse AQUI.

SILVA, A. F. da; SPUDEIT, D. F. A. de O. Bibliotecas inclusivas: o que posso fazer
para a inclusão das pessoas com deficiência visual? São Paulo: ABECIN Editora,
2020. 185p. (Coleção Estudos ABECIN; 10). Para fazer o download, acesse AQUI.

IMAGENS & LEITURAS
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Fonte:
@martinsfontespaulista

no Instagram

PARA ESTUDAR
 
ALVES, Mariana de Souza. Biblioteca comunitária: conceitos, relevância cultural e
políticas. Revista Brasileira de Biblioteconomia e Documentação, São Paulo, v. 16,
p. 1-29, jan. 2020. ISSN 1980-6949. Disponível em:
<https://rbbd.febab.org.br/rbbd/article/view/1252>. Acesso em: 09 jun. 2020.
 
Resumo
Apresenta, por meio de uma pesquisa exploratório-bibliográfica, considerações
acerca do conceito, relevância cultural e políticas públicas das bibliotecas
comunitárias. Analisa o que se compreende por biblioteca comunitária e suas
relações com a biblioteca pública e popular, bem como os motivos que provocaram
o seu surgimento. Destaca a importância da biblioteca pública e da biblioteca
comunitária como dispositivos de educação e cultura para a formação de pessoas
leitoras, cidadãs e cidadãos mais conscientes, e para o desenvolvimento local das
comunidades. Por fim, discute as políticas realizadas para área do livro e leitura e
biblioteca e identifica que a maioria delas foi realizada através de ações
governamentais, especialmente por iniciativa do governo federal entre os anos de
2003 a 2016, fortalecendo a construção de políticas de Estado para a área do livro,
leitura e bibliotecas graças ao empenho e a mobilização social de coletivos e da
sociedade civil.
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Palavras-chave
Biblioteca comunitária; Conceito; Políticas públicas; Ação cultural; Mediação de
leitura.

 
 
PARA ESCUTAR
 

Histórias com café - podcast semanal
que traz contos da tradição oral e a partir
deles, uma conversa sobre temas do
cotidiano, trazendo diferentes visões e
possibilidades. Apresentado pela
narradora de histórias e jornalista Aline
Cântia, pela narradora e arte educadora
Bárbara Amaral, conta com a produção
da artista visual Isabel Miranda e edição
do músico e produtor Chicó do Céu. Auto-
cuidado, comportamento, feminino,
educação, diversidade, saúde, cultura e
muitos outros assuntos transitam pelos

programas.
Escute em https://anchor.fm/podcast-historiascomcafe ou
https://bit.ly/historiascomcafe

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) 99674-9779
[Cleide], com nome e município solicitando acesso ao grupo e mandaremos as
regras e o link para a participação.Subscribe Archive
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Até a próxima!
 
Equipe do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas
Bárbara, Cleide, Cida, Ericka, Silvania
sistemadebibliotecas@secult.mg.gov.br
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