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Notícias do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas de Minas Gerais #169

COVID-19

1. Programa Minas Consciente - Prefeito, este programa é destinado a orientar a
possibilidade de flexibilização das medidas de isolamento social de forma
responsável em seu município, permitindo a retomada parcial da economia e
observando o impacto no sistema de saúde. O programa aborda uma ótica de
retomada gradual, progressiva e regionalizada, embasada em critérios e dados
epidemiológicos, a partir de um monitoramento constante da situação pandêmica e
da capacidade assistencial. Acesse AQUI.
 
2. ABDF lança a Biblioteca virtual CONVIDE-i9 - A Associação dos Bibliotecários
e Profissionais da Ciência da Informação do Distrito Federal (ABDF) lançou a
Biblioteca virtual CONVIDE-i9. Trata-se de uma iniciativa colaborativa proposta por
bibliotecários voluntários compromissados com a gestão da informação para apoiar
a sociedade brasileira e internacional. Para conhecer a biblioteca, acesse AQUI.
 
3. Coronavirus: the science explained - apresenta as evidências e os fatos sobre
o vírus, a doença, a epidemia e seu controle (em inglês). Acesse AQUI.
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4. ‘Leituras na quarentena’ - O projeto “Leituras na Quarentena” é uma série de 40
programas de aproximadamente 2 minutos cada, com sugestões de livros, autoras
e autores, para ajudar a enfrentar a solidão e o isolamento, com apresentações de
segunda a sexta. As filmagens foram feitas e editados por Felipe Nepomuceno,
premiado diretor de programas de televisão e filho de Eric. Os vídeos poderão ser
vistos no canal do Youtube da Nepomuceno Filmes. Acesse AQUI.

5. EDITORA MALÊ REALIZA ENCONTROS LITERÁRIOS ONLINE COM SEUS
AUTORES – A Editora Malê vem realizando encontros literários online em seu perfil
do Instagram @editoramale com o objetivo de oferecer uma opção de
entretenimento na área da literatura para as pessoas que estão em isolamento
social para se protegerem do coronavírus.

 

PARTICIPE!

SECULT abre consulta pública para
regulamentação do Tratado de
Marraqueche
A Secretaria Especial da Cultura (SECULT)
abriu consulta pública para coleta de
informações, sugestões e comentários da
sociedade, por 30 dias (um mês), a respeito
de minuta de Decreto para a

Regulamentação do Tratado de Marraqueche.  O Tratado, que foi promulgado no
Brasil pelo Decreto nº 9.522, de 8 de outubro de 2018, visa facilitar o acesso a
obras publicadas às pessoas cegas, com deficiência visual ou com outras
dificuldades para ter acesso ao texto impresso. Para saber mais, acesse AQUI. As
contribuições à consulta pública podem ser feitas por meio de um dos formulários
disponíveis nos links abaixo:
 
1. https://forms.gle/ddkZKj5rxQNwrt567 (em formato acessível);
2. http://participa.br/sdapi/consulta-publica-no-012020-minuta-do-decreto-de-
regulamentacao-do-tratado-de-marraqueche.
 

ACONTECE NA BIBLIOTECA PÚBLICA ESTADUAL

Inconfidência Mineira
A Inconfidência Mineira é destaque em dois equipamentos culturais no Circuito
Liberdade, o Arquivo Público Mineiro (APM) e a Biblioteca Pública Estadual de
Minas Gerais. Na literatura, as tramas da conspiração são narradas por uma série
de livros inspirados nos ideais de liberdade e autonomia que já agitavam a capitania
de Minas Gerais ainda no século XIX. O acervo da biblioteca da Biblioteca Pública
Estadual de Minas Gerais reúne obras como “A poesia dos inconfidentes: poesia
completa de Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga e Alvarenga
Peixoto” (Ed. Nova Aguilar, 1996); “Romanceiro da Inconfidência” (Ed. Livros D
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Portugal, 1953); “Joaquim José: a História de
Tiradentes para Crianças” (Ed. Nova Fronteira,
1985). Para acompanhar as publicações e
atividades da biblioteca siga o perfil no
Instagram (@bibliotecaestadualmg). 

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.  Rede de Leitura Sou de Minas Uai – Coletivo de Bibliotecas Comunitárias
(@soudeminasuai no Instagram): apresenta a Mediação de Leitura.
 
2. Biblioteca Pública Municipal Professor Luiz Balbino, de Entre Rios de Minas: a
bibliotecária Tânia Cristina de Moura Silva criou uma poesia com capas de livros em
um vídeo para Campanha #ViralizaCultura. Acesse o perfil @biblioteca.publica.er
no Instagram.

3. Biblioteca Pública Municipal Professor Jairo Palacini, de Monte Santo de Minas:
criação de poesia com capas de livros do acervo da biblioteca. Para assistir,
 acesse AQUI.

4. Bibliotecas públicas de Formiga retomam as atividades de empréstimo de livros e
a Biblioteca Delivery. Para saber mais, acesse AQUI.

5. Biblioteca do Clube Literário Tamboril, de Pirapora: cria serviço de delivery para
fazer a leitura chegar na casa dos moradores durante o período de isolamento
social. Leia AQUI.
Acompanhe as atividades no Instagram @clubeliterariotamboril.

EVENTOS
 

A EBSCO está oferecendo diversos treinamentos:
 

4 de maio às 10:00 - Conhecimentos avançados em Linguagem e Literatura
utilizando a MLA, nova base da CAPES - Leandro Baptista – EBSCO. Inscreva-se
AQUI.
 
5 de maio às 10:00 - Preservar e proteger nosso patrimônio cultural - Miguel Ángel
Márdero Allerano - IBICT  /  Rui Francisco – EBSCO. Inscreva-se AQUI.
 
6 de maio às 10:00 - Como os recursos da biblioteca podem promover a educação
e o desenvolvimento pessoal - Roberta De Bem  - Universidade Federal de Santa
Catarina. Inscreva-se AQUI.
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7 de maio às 10:00 - Pesquise de qualquer lugar, a qualquer hora e em qualquer
dispositivo com o EBSCO Mobile App - Renan Neves – EBSCO. Inscreva-se AQUI

8 de maio às 10:00 - O impacto da COVID-19 na economia global: Business Source
como fonte de pesquisa - Antonio Ribeiro – EBSCO. Inscreva-se AQUI.
 

Circuito de palestras SophiA:
 
05 de maio | 15h - Cadastro de mídias em fascículos - por Liliana

Giusti Serra (equipe SophiA) Inscreva-se AQUI. 
 
07 de maio | 15h - Philos - gestão de bibliotecas escolares - por Sérgio Barbosa
(equipe SophiA) - Inscreva-se AQUI. 
 
11 de maio | 15h - Registros de autoridades de docentes e pesquisadores no
SophiA: percepções e desafios do RDA com foco no Repositório institucional da
Unicamp - por Erica Mansur (Unicamp) - Inscreva-se AQUI. 
 
19 de maio | 15h - Apresentação do Library Reference Model (LRM): bibliotecas
rumo à Web Semântica - por Isabel Ayres (Pinacoteca). Inscreva-se em AQUI. 

EDITAIS

Reabertura Concurso de Ajudas 2020 -
Prazo para inscrições 20 de julho de
2020
A Coordenação-Geral do Sistema
Nacional de Bibliotecas Públicas, do
Departamento de Livro Leitura, Literatura
e Bibliotecas, da Secretaria da Economia
Criativa, vem relançar edital de apoio a
bibliotecas públicas e comunitárias, o 8º
Concurso de Ajudas, por meio do
Programa Ibero-Americano de Bibliotecas
Públicas.
 

Dadas as circunstâncias atuais que enfrentam nossos países, o Conselho
Intergovernamental do Programa Iberbibliotecas, no qual o Brasil exerce a
Presidência, deliberou e aprovou fazer  alterações neste edital de apoio 2020, para
que também possa atender às realidades das bibliotecas na presente situação.
Dessa forma, o Concurso de Ajudas 2020 receberá inscrições de projetos em
quatro categorias, conforme o quadro ao lado e nos termos do edital, que pode ser
acessado na íntegra no seguinte link: http://www.iberbibliotecas.org/concurso-de-
ajudas/
 
O edital está aberto para inscrições até o dia 20 de julho e as propostas podem ser
encaminhadas em português pelas entidades participantes para o e-mail para
iberbibliotecas@cerlalc.org com o assunto “Concurso de ajudas 2020”.
 Subscribe Archive
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Podem participar bibliotecas públicas e comunitárias, já que o Brasil é membro ativo
do Programa Iberbibliotecas. As entidades participantes devem encaminhar o
formulário de inscrição e os documentos elencados no edital, disponível no link já
mencionado.
 
Para resolver qualquer dúvida relacionada com a inscrição, os interessados em
apresentar as propostas podem entrar em contato com a Unidade Técnica do
Programa também pelo e-mail: iberbibliotecas@cerlalc.org
 
 
CURSOS
 
Aulas de Libras gratuitas disponibilizadas pela Biblioteca Pública Estadual
Estevão de Mendonça de Cuiabá/MT
Aulas de Língua Brasileira de Sinais (Libras) vão ser disponibilizadas gratuitamente
pela Biblioteca Pública Estadual Estevão de Mendonça, por meio do projeto
'Momento Libras', para ensinar um pouco sobre esse meio de expressão e
comunicação. O primeiro vídeo traz o alfabeto em Libras e está disponível no canal
do YouTube da biblioteca, a partir nesta terça-feira (28). Para assistir, acesse AQUI.
 

Cursos on-line gratuitos na Unicamp
Na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), o
MOOC GGTE - Unicamp é uma plataforma elaborada
pela comunidade acadêmica da universidade que
oferece diversos cursos gratuitos para que estudantes e

toda a população amplie conhecimentos. Entre as aulas, é possível destacar os
cursos "Educação para Africanidades: Formação para a Cidadania" e "7 lições para
a produção de textos". Acesse AQUI.

SUGESTÕES DE LEITURA E LANÇAMENTOS
 

Amor de cabelo - O cabelo de Zuri é mágico. Ele
pode ser trançado e enrolado para combinar
perfeitamente com uma tiara de princesa ou uma
capa de super-heroína. E Zuri sabe que seu cabelo é
lindo! Mas um dia superespecial pede um penteado
mais especial ainda. A mãe de Zuri está voltando para
casa depois de um tratamento médico. E, embora
ainda tenha muito o que aprender quando se trata de
cabelo, o pai da menina é o responsável por ajudá-la
a montar o penteado perfeito para receber a mãe. Ele
fará qualquer coisa para deixar a filha feliz, até
mesmo aprender a diferença entre trança nagô e
trança twist. Comovente e empoderador, Amor de
cabelo enaltece o carinho ao próprio cabelo, o amor

entre pais e filhas e a felicidade que preenche aqueles que podem se expressar
livremente. O livro foi inspirado no filme Hair Love, que recebeu o prêmio na
categoria melhor animação em curta metragem do Oscar 2020. É simplesmente
lindo! Assista ao vídeo AQUI. Saiba mais AQUI.
Autor: Matthew A. CherrySubscribe Archive
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Editora: Galera Record
Previsão para publicação: 06/05/2020

O olho mais azul - Considerado um dos livros mais
impactantes de Toni Morrison, o primeiro romance da
autora conta a história de Pecola Breedlove, uma
menina negra que sonha com uma beleza diferente da
sua. Negligenciada pelos adultos e maltratada por
outras crianças por conta da pele muito escura e do
cabelo muito crespo, ela deseja mais do que tudo ter
olhos azuis como os das mulheres brancas – e a paz
que isso lhe traria. Mas, quando a vida de Pecola
começa a desmoronar, ela precisa aprender a encarar
seu corpo de outra forma. Poderosa reflexão sobre
raça, classe social e gênero, O olho mais azul é um

livro atemporal e necessário. Saiba mais AQUI.
Autora: Toni Morrison
Editora: Companhia das Letras
Data: 2019 (nova edição)

SEBP RECOMENDA

Literatura como direito humano, por Cida Fernandez | 14 de abril de 2020 |
Espaços de Leitura, Formação de Leitores – Acesse AQUI.

IMAGENS & LEITURAS
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Fonte: @editoraleya no Instagram

PARA ESTUDAR

GIROTO, L.; FORMENTINI, R. Estratégia de marketing digital para unidades
informacionais: Estudo dos websites de Arquivos e Bibliotecas Públicas Estaduais.
InCID: Revista de Ciência da Informação e Documentação, v. 8, n. 2, p. 144-162, 4
out. 2017. Disponível em: http://www.revistas.usp.br/incid/article/view/128998
Acesso em : 31 mar. 2020.
 
RESUMO
A web como contexto de possibilidades de comunicação e interação informacional
permite potencializar os equipamentos culturais como Arquivos e Bibliotecas
Públicas Estaduais no contexto de visibilidade e participação democrática. Os
arquivos e bibliotecas podem utilizar de um arcabouço de marketing digital para
aproximação do público-alvo, oportunidade de aprimoramento de serviços online
além de, disseminar a informação no ambiente digital em prol do desenvolvimento
de comunidades. A pesquisa justifica-se diante dos poucos estudos existentes
dessa natureza na área de ciência da informação e acredita-se que os resultados
corroboram no desenvolvimento da disseminação da informação mediante o
conhecimento do marketing digital para os equipamentos culturais. Assim, a
problemática da pesquisa concentra-se na disseminação da informação por meio de
indicadores de marketing digital em websites de unidades informacionais.  O
objetivo do estudo propôs levantar aspectos conceituais de marketing digital para
websites de arquivos e bibliotecas. Desse modo, os indicadores gerais são: Atração
de usuários, Interação, Conteúdo, Relacionamento, Personalização e Promoção.
Ressalta-se que cada indicador possui subcategorias para que se possam averiguar
os websites. O estudo é de abordagem qualitativa com a metodologia de pesquisa
documental dos websites das instituições. Posteriormente, realizou-se uma análise
comparativa entre as páginas verificadas.  O universo de pesquisa se constitui de
vinte e quatro páginas oficiais no total. Nesse contexto, os arquivos e as bibliotecas,
ao utilizar-se do marketing digital e, perante os novos paradigmas sociais,
tecnológicos, econômicos e contextuais, passam a integrar estrategicamente um
cenário de maior disponibilização de informações, abordando inúmeras vantagens
para a visibilidade institucional, promoção e reconhecimento das esferas públicas.
 
Palavras-chave: Marketing digital. Arquivos públicos. Bibliotecas públicas.
Disseminação da informação. Indicadores.
 

PARA ESCUTAR
 
Estamos vivendo uma pandemia e
precisamos seguir as recomendações dos
profissionais da saúde para evitar
contaminação pelo novo coronavírus. E
mesmo neste momento não podemos

descuidar de outras doenças que nos ameaçam. Informação de segura e de
qualidade é essencial para cuidar da saúde. Indicamos os podcasts da série Saúde
sem complicações, do Jornal da USP. É um programa que aproxima a UniversidadeSubscribe Archive
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e a comunidade externa, trazendo dúvidas sobre a saúde e sugestões de temas
para um especialista da área falar sobre os mais variados temas. Escute sem
moderação! Acesse, AQUI.
 
 

PESQUISA DO CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA
(somente para bibliotecários) - Perfil Profissional
 

Atenção, Bibliotecários(as)! O Conselho Regional de Biblioteconomia 6ª Região
(MG e ES) precisa de alguns dados consolidados e atuais para subsidiar nossas
interações com o poder público. Precisamos de sua colaboração para responder
esse rápido questionário (uma página apenas). Não é necessário se identificar. As
informações dadas devem corresponder à sua situação em janeiro de 2020. Para
responder ao questionário, acesse: bit.ly/formulariocrb6
 

CONSULTA PÚBLICA | REVISÃO DO MANIFESTO DAS
BIBLIOTECAS PÚBLICAS DA IFLA-UNESCO
 
O Comitê de Bibliotecas Públicas da IFLA está consultando
toda a comunidade internacional para fazer a revisão do
Manifesto das Bibliotecas Públicas da IFLA-UNESCO, que

completou 25 anos, à luz da nova realidade social e tecnológica.  Assim, você pode
contribuir com essa revisão respondendo o questionário disponível em:
https://bit.ly/2wBzFCO
 

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) ou por telefone
(31) 3269-1202. O horário de atendimento é de 8h as 17h.
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Criamos o grupo Bibliotecas Públicas 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

para a participação e o link de acesso.

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