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COVID-19

O impacto da COVID-19 nas bibliotecas
– considerações sobre a segurança
das pessoas e das coleções
Algumas bibliotecas já reabriram, outras
estão cogitando reabrir e outras ainda
não sabem quando isso irá acontecer,
mas para todas o questionamento
costuma ser o mesmo: o que devemos
considerar sobre a COVID-19 em relação
às pessoas que trabalham nas bibliotecas
e às coleções?  Para esclarecer um
pouco disso, convidamos o médico
sanitarista Prof. Dr. José Ricardo de

Carvalho Mesquita Ayres (Faculdade de Medicina USP) e a especialista em
conservação e restauração de acervos bibliográficos, Norma Cassares (Arquivo
Público de SP). Como debatedores, trouxemos Pierre Ruprecht (SP Leituras) e
Rosaelena Scarpeline (CRB-8ª Região), sob a mediação de Adriana Ferrari
(FEBAB).
Data: 3/7
Horário: 16h
Local: YouTube da FEBAB

MINAS CONSCIENTE. Com a aproximação do pico da
pandemia do coronavírus em Minas Gerais, previsto
para o dia 15/7, o Comitê Extraordinário Covid-19
decidiu, durante reunião nesta quarta-feira (1/7), manter
a suspensão da onda amarela do plano Minas
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Consciente. Papelarias, salões de beleza, lojas de roupas, entre outros
estabelecimentos, deverão permanecer fechados temporariamente para assegurar
a saúde da população. As macrorregiões Leste do Sul, Norte e Sul, que apresentam
taxa de ocupação de leitos controlada até o momento, continuarão seguindo os
protocolos da onda branca por mais uma semana, com funcionamento de atividades
como autoescolas, lojas de artigos esportivos e floriculturas. As outras 11 regiões do
estado serão mantidas na onda verde, quando é permitida a abertura somente de
serviços essenciais, a exemplo de padarias, supermercados e farmácias. Leia
notícia completa AQUI. 

Grupo de divulgação científica da USP
mostra anatomia das fake news - Manual
criado pelo Vidya Academics em parceria com o
Pretty Much Science traz as principais fake news
que estão circulando durante a pandemia e a
explicação do porquê elas estão erradas.
Acesse, AQUI.

Animação mostra a eficácia das máscaras no combate à Covid-19 - Sem
proteção, gotículas contendo o vírus podem viajar até 4 metros em menos de
1 minuto. Mas dependendo do tipo de máscara, essa distância pode ser

reduzida para até 1 centímetro. Leia mais e assista AQUI.

Debate:  A importância do SUS na pandemia, em diálogo com dados da
pesquisa A Cara da Democracia no Brasil, edição 2020. O programa foi
ao ar em no canal do Youtube TV da Democracia INCT e no Facebook

Instituto da Democracia e da Democratização da Comunicação. Para assistir,
acesse 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 sãoSubscribe Archive
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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 Bibliotecas
Comunitárias, AQUI.
 

 

ACONTECE NA BIBLIOTECA PÚBLICA ESTADUAL
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Homenagem aos 112 anos de
nascimento de Guimarães Rosa
No dia 27 de junho, foi comemorado os
112 anos de nascimento de Guimarães
Rosa, um dos maiores escritores
brasileiros do século XX. Criando um
vocabulário próprio ao narrar histórias
ambientadas no sertão, especialmente o
de Minas Gerais, o escritor exaltou temas
nacionais e regionalistas, envoltos por
uma linguagem inovadora, repleta de
neologismos e expressões populares. No
site da Biblioteca Pública Estadual de
Minas Gerais tem uma matéria especial

que conta um pouco mais da trajetória de Guimarães Rosa e suas histórias
fantásticas. Venha saber mais AQUI. Siga no Instagram @bibliotecaestadualmg.

ACONTECE NAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS DE MINAS
 
Seguindo as orientações do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas, várias
bibliotecas têm realizado ótimas atividades:

1. Projeto "Eu me Importo” - Durante o
isolamento social as bibliotecas
comunitárias da Rede Sou de Minas Uai
tem se reinventado diariamente para levar
literatura aos leitores. A mediadora da
Biblioteca Comunitária Corrente do Bem,
Cristiane Medina relembrou uma moda
mais antiga e um pouco esquecida devido
a tantas tecnologias de comunicação, as
cartas! O projeto vai levar carinho e livros
aos moradores da região de Santa Luzia.
Acompanhe no Facebook da biblioteca.

2. A Biblioteca Pública de Varginha promoveu, no dia 2de julho, uma live de
lançamento do livro “Vida e Verdade”, da escritora varginhense Rosana Reis, por
meio do Facebook da Biblioteca e outras redes sociais, a autora vai falou sobre a
obra, que retrata como ela sobreviveu a um casamento marcado por abusos e
violência, deixando para trás a culpa e o medo que tanto aterroriza todas as
mulheres violentadas.
 Subscribe Archive
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3. Programa ‘Cultura em Casa’ abre espaço para leitor de Uberlândia enviar
resenhas de livros - De acordo com a Prefeitura, o “Clube das Palavras” vai reunir
informações, resenhas, curiosidades e assuntos relevantes sobre o mundo literário.
Para colaborar, basta enviar o conteúdo para o e-mail silvia.gratao@hotmail.com.
Caso, o texto não seja autoral, é necessário citar a fonte. Para saber mais, acesse
AQUI.

4. A Biblioteca Pública Prof. Luiz Balbino,
de Entre Rios de Minas, lança um novo
desafio a população entrerriana para
relembrar causos da cidade. Para
participar as pessoas deverão gravar um
vídeo de 1 minuto e meio que será
compartilhado nas redes sociais da
biblioteca. Fiquem atentos nos perfis do
Facebook e Instagram!
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5. A Associação dos Municípios de
Interesse Turístico da Alta Mogiana, a
Prefeitura Municipal de Sacramento e de
Campo Florido convidam para o
 Webinário: Literatura Delivery, que será
ministrado por Julie Beatriz Ferreira,  no
dia 10 de julho, às 14h, via aplicativo
Google Meet.  Serão abordados vários
temas na área da literatura em tempos de
pandemia, as inscrições podem ser feitas
pelo link:
https://forms.gle/wkMr8t2A27Y9ZfuN6
 

6. O Projeto Contos da Janela, da Secretaria de Cultura de Ubá, apresenta a
bibliotecária Rose Flores lendo Clarice Lispector. Para assistir, acesse AQUI.

 

7. A Secretaria Municipal de Cultura de Formiga inaugurou a Biblioteca
Pública Municipal Auta Maria Pires de Paiva, no distrito turístico de Pontevila.
A biblioteca é fruto do Edital de Criação de Bibliotecas Públicas da Secretaria

de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais. Para assistir, acesse AQUI.

Compartilhem suas boas práticas conosco. Enviem breve relato para
sistemadebibliotecas@secult.mg.gov.br.

SEM DEIXAR NINGUÉM PARA TRÁS!
Neste espaço traremos, semanalmente, notícias e informações que contribuam para
o alcance das metas da Agenda 2030 (Objetivos do Desenvolvimento Sustentável),
cujo lema é "Sem deixar ninguém para trás". Assista ao vídeo da campanha AQUI.
 

Emília convida: Encrespados - Fluxo,
caminhos e obstáculos – 1º Encontro
Com BEL SANTOS MAYER | SARA
BERTRAND | Mediação AMANDA
PEREIRA DA SILVA
Encontros para pensar um mundo melhor!
Pensar uma sociedade é também pensar
circuitos e mobilidades físicos mas,
sobretudo, circulação simbólicas. Quais
narrativas podem contribuir para disparar
movimentos reflexivos sobre o mundo em
que vivemos.Subscribe Archive
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Data: 8 de julho
Hora: 15h às 16h30
Para fazer sua inscrição, acesse AQUI.

 
Lista com mais de 100 escritoras pretas e brasileiras para você
conhecer - Pensando nas desculpas frequentemente usadas para justificar a
ausência de mulheres pretas no mercado editorial, seja dentro de editoras,

nas curadorias, ocupando lugares em eventos e festivais literários, etc, a Redação
do site Margens criou uma lista com mais de 100 autoras pretas e brasileiras para
você conhecer. Acesse AQUI.

Cultura indígenas e literatura
infantojuvenil – Live com Daniel
Munduruku
No dia 10 de julho, o Projeto Trilhas
Literárias dará início às lives com
escritores brasileiros que falarão sobre
seus livros, suas biografias e muito mais.
Daniel Munduruku será o primeiro
convidado, esse gigante da literatura é
escritor, graduado em Filosofia, tem
licenciatura em História e Psicologia, é

também doutor em Educação pela USP e pós-doutor em Linguística pela
Universidade Federal de São Carlos - UFSCar. Munduruku é autor de 52 livros para
crianças, jovens e educadores, e conversará sobre literatura indígena com Tatjane
Garcia no próximo dia 10, às 17h, pelo Facebook do projeto Trilhas Literárias.
 

‘Funkeiros Cults’ une literatura a
referências musicais e linguísticas da
periferia - A literatura está tão próxima da
periferia quanto a linguagem do funk.
Este é apenas um dos ensinamentos
disseminados pelo perfil do Instagram
“Funkeiros Cults“, que tem espalhado
posts de obras literárias de nomes como
Angela Davis, Karl Marx, Silvio Almeida,
Freud, José Saramago e muitos outros
intelectuais por meio de frases adaptadas
para o vocabulário comum a periferias de
diferentes regiões e estados do Brasil.
Leia mais, AQUI.
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Livro: As políticas públicas e a desigualdade racial no Brasil 120 anos
após a abolição
A publicação do livro “As políticas públicas e a desigualdade racial no Brasil

– 120 anos após a abolição” dá seqüência a esse esforço. É papel do Ipea refletir
sobre os principais problemas nacionais, visando o aperfeiçoamento das políticas
públicas em seus diversos campos. Para realizar essa tarefa, torna-se necessário
não apenas aprimorar diagnósticos sobre a situação presente, mas, também,
recuperar o passado e resgatar as influências e fatores que explicam a configuração
desse presente. É o que esse trabalho se propõe a realizar, debruçando-se sobre o
tema das inaceitáveis distâncias que ainda hoje separam brancos e negros nos
mais diferentes campos da vida social. Acesse o livro, AQUI.
 
EVENTOS

Seminários Unirio: Gerenciamento de
Risco e Biossegurança em Bibliotecas
e Arquivos no contexto do COVID-19
- Entre os dias 16 de junho e 6 de
outubro, a Universidade Federal do
Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO),
promove o seminário online
“Gerenciamento de Risco e
Biossegurança em Bibliotecas e Arquivos
no contexto do COVID-19”. O evento é
composto por uma série de palestras que
reunirá especialistas brasileiros e
estrangeiros que apresentarão suas
considerações técnicas em torno do
tema. A próxima palestra, no dia 23 de
julho, será com José L. Pedersoli Jr
(ICCROM). Para cada sessão será
necessária uma nova inscrição. Todas as

sessões serão das 15h às 14h30, com exceção para 23/07, que ocorrerá às 10h.
Para mais informações, acesse o
site: https://www.even3.com.br/seminariosunirio2020/

VI Congresso Internacional em
Tecnologia e Organização da
Informação
O VI Congresso Internacional em
Tecnologia e Organização da Informação
tem como principal foco reunir
pesquisadores, estudantes e profissionais
da área da Ciência da Informação:
Biblioteconomia, Arquivologia,
Museologia, e afins, com objetivo de

promover a reflexão e o diálogo em torno de temas relevantes para a sociedade da
informação: Gestão da Informação e do Conhecimento, Tecnologia e Sistemas deSubscribe Archive
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Informação, Biblioteca Digital, Conservação e Preservação de Acervo, Curadoria
Digital, Ética da Informação, Humanidades Digitais, Recuperação da Informação na
Web de Dados, Organização da Informação e do Conhecimento, Ciência de Dados,
Inteligência Artificial, Internet das Coisas IoT, Cultura Computacional, Mercado de
Trabalho do Profissional da Informação. Para saber mais e inscrever-se, acesse
AQUI.
Data: 15 de julho das 9h as 12h30
Gratuito

EDITAIS

Aceleradora P&G Social
Estão abertas as inscrições para a Aceleradora P&G
Social, plataforma que busca catalisar conexões e
acelerar ideias inovadoras focadas nas necessidades
geradas pela pandemia da Covid-19 e suas
consequências para toda a sociedade e a economia.
 
O objetivo da Aceleradora é impulsionar ideias que
colaborem para reduzir o impacto do cenário que

estamos enfrentando em curto, médio e longo prazo. Serão selecionados projetos
únicos e inovadores que poderão ser acelerados com aporte de verba,
conhecimento e conexões.
 
Podem participar da chamada pessoas físicas com idade igual ou superior a 18
anos, pessoas jurídicas, associações e ONGs devidamente constituídas, residentes
no Brasil. Para ser inscrita, a ideia deve ser um projeto inovador de alto impacto
social para minimizar os danos do COVID-19 em curto, médio ou longo prazo, e
incluir propriedade intelectual protegível.
Os interessados podem se inscrever preenchendo o formulário disponível no site da
iniciativa. Após concluído o cadastro, a Comissão Julgadora da P&G, composta por
colaboradores, terá 15 dias úteis para analisar, requerer eventuais esclarecimentos
ou rejeitar o Projeto. Para ler o regulamento completo e inscrever-se, acesse AQUI.

Teaching Human Rights Fellowship
Estão abertas as inscrições para a Teaching Human
Rights Fellowship, bolsa “Ensinando Direitos Humanos”,
concedida pelo The Human Projects.
 
O objetivo da chamada é selecionar bolsistas que
possam reunir grupos de membros da comunidade para
aprender e discutir direitos humanos. Os selecionados
deverão organizar sessões presenciais ou virtuais com
grupos de pelo menos 10 pessoas para discutir o tema.

 
Os bolsistas serão reconhecidos publicamente por seu trabalho no site do The
Human Projects; terão oportunidade de interagir com bolsistas atuais e passados e
de compartilhar sua experiência com direitos humanos por meio de postagens em
blogs, aquisições de mídias sociais e recursos de mídias sociais; terão acesso a
todos os materiais educacionais e de organização da comunidade do The HumanSubscribe Archive
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Projects; e receberão um certificado virtual de reconhecimento após a conclusão
bem-sucedida das responsabilidades da irmandade.
 
Pessoas de todo o mundo podem se candidatar à bolsa. As inscrições são
contínuas e podem ser realizadas por meio de formulário online. Para mais
informações, acesse o regulamento completo no site do The Human Projects.

 
CURSOS

A DITADURA MILITAR E A
RECONQUISTA DA DEMOCRACIA –
Curso gratuito
O jornal Folha de S.Paulo lançou nos
últimos dias um curso oferecido em seu
site que aborda o que foi a ditadura no
Brasil, além de reportagem e podcast
sobre o período. Para cursar, acesse

AQUI.

SUGESTÕES DE LEITURA E LANÇAMENTOS
 

O mar de dentro: um conto de uma mãe e seu
filho em um navio negreiro - Um conto
ilustrado sobre a experiência tumultuada e
trovejante de uma mãe e seu filho em um navio
negreiro que se endereçava ao Brasil. Uma
história que se espelha em várias outras, em
uma trama de vidas que formam nosso povo.
Neste lugar onde nos reinventamos como
mestiços, cafuzos, mamelucos, gigantes e, por
fim, brasileiros. Herdeiros de dor, saudade e
afeição. Saiba mais AQUI.
Autora: Fernanda Oliveira
Ilustrador: Mauricio Negro
Editora: Melhoramentos
Ano: 2020

 

O segredo do meu turbante - Aos oito anos de idade, Nadia Ghulam teve a casa
onde vivia com sua família, no Afeganistão, destruída por uma bomba. Ela passou
dois anos no hospital, teve o rosto deformado e perdeu todos os homens da suaSubscribe Archive
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família. Nadia, então, percebe que não tem
quem traga o sustento para casa e sozinha
decide fazer de tudo para salvá-los. Ela subverte
as leis do talibã e do regime extremamente
machista que proíbe as mulheres de trabalhar e
estudar e assume a identidade do irmão morto
para buscar o sustento da família. A história de
coragem e sobrevivência de Nadia tem muito em
comum com a da ativista paquistanesa Malala
Yousafzai, que desafiou o mesmo talibã para ter
acesso à educação. Nadia e Malala são hoje as
vozes mais ativas na defesa dos direitos
humanos e das mulheres em áreas tomadas por
fundamentalistas islâmicos. Aos 21 anos, Nadia
conseguiu imigrar para a Espanha, onde vive há
mais de uma década dando entrevistas e
palestras sobre sua trajetória e as necessidades

e percalços enfrentados pelas mulheres islâmicas sob o regime do talibã. Saiba
mais AQUI.
Autoras: Agnès Rotger e Nadia Ghulam
Editora: Globo
Ano: 2020

SEBP RECOMENDA

CATÁLOGO DE LITERATURA INFANTIL,
sugestões de leitura - organizado por Daniela
Figueiredo, esse catálogo é o resultado de uma
atividade formativa, na qual participaram os
profissionais que atuam na Fundação Municipal
de Cultura de Belo Horizonte. Acesse AQUI.

 

El impacto de las bibliotecas públicas sobre los beneficios personales
de la ciudadanía - O impacto das bibliotecas públicas nos cidadãos é
inquestionável. Existem inúmeros estudos e relatórios que apontam os vários

benefícios que as pessoas podem obter através dos serviços, recursos e atividades
oferecidos pelas bibliotecas. Tentar olhar para o outro lado significaria desprezo eSubscribe Archive
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perda de tempo no desenvolvimento pessoal e profissional das pessoas. Daí a
necessidade de apostar e confiar nas bibliotecas públicas para obter uma cidadania
educada e informada. Texto original em espanhol. Leia AQUI. Para usar o Tradutor
do Google acesse nosso tutorial AQUI.

IMAGENS & LEITURAS

Fonte desconhecida

PARA ESTUDAR
 
SOUZA, Luciana Gonçalves Silva; DUMONT, Lígia Maria Moreira. Exclusão e
inclusão digitais em bibliotecas públicas municipais da Região Metropolitana de
Belo Horizonte: análise do serviço de acesso à internet disponibilizado pelas
instituições para o exercício da cidadania. Encontros Bibli: revista eletrônica de
biblioteconomia e ciência da informação, Florianópolis, v. 23, n. 52, p. 48-60, maio
2018. ISSN 1518-2924. Disponível em:
<https://periodicos.ufsc.br/index.php/eb/article/view/1518-2924.2017v23n52p48>.
Acesso em: 31 mar. 2020.
 
Resumo
Aborda a ampliação do exercício da cidadania para os meios digitais e os
empecilhos ocasionados por essa modalidade de acesso às informações devido
aos altos índices de exclusão digital da população brasileira. A internet se
caracteriza como um importante meio de ampliação de acesso às informações, mas
exige habilidades para uma navegação que possa suprir as necessidades
informacionais do usuário. Nesse sentido, iniciativas de promoção da inclusão
digital são necessárias. A biblioteca pública é a instituição que possui condições de
proporcionar essa inclusão, capacitando usuários para a busca e uso deSubscribe Archive
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informações. Diante disso, são apresentados os resultados da pesquisa Acesso à
internet em bibliotecas públicas da Região Metropolitana de Belo Horizonte:
caminhos para o desenvolvimento da inclusão digital, que buscou identificar
instituições que fornecem o acesso à internet para a comunidade, compreendendo
a constituição das iniciativas amparadas por políticas públicas de inclusão digital e
analisando o serviço oferecido à comunidade.
Palavras-chave
 
Bibliotecas públicas; Cidadania digital; Inclusão digital; Serviço de acesso à internet.

PARA ESCUTAR

Caixa de Histórias Podcast - O Caixa de
histórias é um podcast literário que
pretende dar aos ouvintes uma
experiência diferenciada na apreciação
dos livros. Sempre um trecho da obra é
narrado e comentado buscando
apresentar novas obras para novos
leitores, e mostrando uma nova forma de
consumir o conteúdo escrito. Neste
episódio, Marcela Ponce de Leon fala
sobre como é possível se comunicar
compassivamente em “Comunicação não
Violenta” de Marshall B. Rosenberg. Para

escutar, acesse 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 e
comunitárias? 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).
 Subscribe Archive
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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.

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