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Notícias do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas de Minas Gerais #170

COVID-19
 

1. Programa Minas Consciente -  ATUALIZAÇÃO
- Este programa é destinado a orientar a possibilidade
de flexibilização das medidas de isolamento social de
forma responsável nos municípios, permitindo a
retomada parcial da economia e observando o impacto

no sistema de saúde. As macrorregiões de saúde Centro, Noroeste, Nordeste e
Leste do Sul passaram da onda verde para a onda branca do programa. Vejam
atualização AQUI.  Equipes de bibliotecas, atenção para a "onda roxa", página
39, na qual consta que as bibliotecas devem ser reabertas apenas após o
término da pandemia. Acesse AQUI.

2. 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.
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.
 
3. Agenda “Novo Normal” para a Biblioteconomia – Artigo de David
Lankes: Na sessão do "Tempo Real" com Sari Feldman, Hallie Rich e Galen
Schuerlin, conversamos sobre advocacy e conexão com as comunidades em um
momento de pandemia. Como parte disso, tivemos uma pequena discussão sobre a
frase "The New Normal". Observamos que quase sempre é apresentado em um
quadro negativo. Essa é a nova normalidade, expressa como o que vamos perder -
perda de empregos, perda de orçamento, perda de contato humano, etc. Mas e se
olharmos no quadro positivo... O que queremos que seja normal depois dessa
pandemia? Reconhecemos que as coisas vão mudar, sinto uma obrigação e uma
urgência em moldar essa mudança. Qual é a nossa agenda como bibliotecários e
as bibliotecas que administramos em nome de nossas comunidades? Para ler
acesse AQUI. (texto em inglês). Para usar o Tradutor do Google acesse nosso
tutorial AQUI. 
 
4. Tutorial para participar do grupo da biblioteca temática sobre o coronavírus
- A Fiocruz está disponibilizando uma biblioteca temática sobre o Coronavírus
COVID-19 com mais de 1000 publicações científicas, fontes de informações e
orientações para autoridades sanitárias, profissionais de saúde e a população geral.
Para ter acesso aos documentos e/ou links disponíveis na biblioteca temática, é
preciso ter uma conta no site Zotero e solicitar um convite para participar do grupo
Novo Coronavírus Covid-19 | Fiocruz. Confira mais informações na página voltada
para pesquisadores no especial da Fiocruz sobre o Coronavírus, AQUI.
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5. Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas do
Chile convida bibliotecas para formar clubes de
leitura virtual - A quarentena impõe muitas limitações
de todos os tipos às pessoas. No entanto, também
pode ser uma ótima oportunidade de aproveitar o tempo
em atividades e hobbies para os quais você nem
sempre pode dedicar o tempo que quiser. Uma dessas

atividades é a leitura. É por isso que o Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas do
Chile, dependente do Serviço Nacional de Patrimônio Cultural, está convidando os
usuários de bibliotecas públicas, bem como leitores em geral, a criar seus Clubes
Virtuais de Leitura. Para saber mais, acesse AQUI.

6. Clube de Leitura 6.0 - Quarentena literária
- Projeto do Observatório do Livro e da Leitura promove
a leitura para pessoas com mais de 60 anos. Os
interessados terão acesso a e-books em plataforma
específica e a cada 15 dias participam de um encontro
virtual para discutir a leitura da quinzena. A participação
é gratuita. Quem se interessar deve se inscrever
diretamente AQUI. A equipe do projeto oferece
orientações e tira dúvidas dos participantes por meio de

grupo específico  no WhatsApp. Divulguem entre os leitores da faixa etária indicada!

7. Lives e podcasts para bibliotecários durante a quarentena - O meme “estou
com medo de abrir a geladeira e ter uma live dentro” é uma das brincadeiras que
vem sendo divulgada nas redes sociais para satirizar a quantidade de lives neste
período de quarentena. Diversos tipos de transmissões online foram exibidas para o
músico, artista ou banda manter contato com seu público, para determinado político
prestar conta de suas ações aos eleitores ou então para médicos e pesquisadores
alertarem a população para os impactos da Covid-19 na saúde pública. Na área de
Biblioteconomia não é diferente, algumas lives, cursos e até mesmo podcasts estão
sendo divulgados com intuito de manter a classe informada a respeito de diversas
temáticas que norteiam o escopo biblioteconômico. Confira um apanhado do que
está acontecendo na área da Biblioteconomia nesta quarentena, publicado pela
Revista Biblioo. Leia o texto completo AQUI.

 
8. Propostas de protocolos de atuação das associações profissionais
espanholas frente a reabertura de arquivos e bibliotecas na Espanha - Artigo
de Julián Marquina que compila protocolos de diversas associações de
bibliotecários na preparação das bibliotecas para retorno de suas atividades. Texto
em espanhol AQUI. Para usar o Tradutor do Google acesse nosso tutorial AQUI.
 
9. Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas - Novas orientações para bibliotecas
públicas e comunitárias COVID-19. A Coordenação-Geral do Sistema Nacional de
Bibliotecas compartilha novas orientações com o objetivo primordial de preservar a
saúde pública e o bem-estar da população, bem como de sugerir cuidados com
todos os profissionais que trabalham nesses equipamentos. Leia a comunicação na
íntegra AQUI.

 

Webinar: Por que devemos participar da
consulta pública sobre o Tratado de
Marraqueche no Brasil?
Está em consulta pública o texto do Decreto que
regulamentará o Tratado de Marraqueche no
Brasil. Esse Tratado, assinado em 2013 e
promulgado no Brasil em 2018 (Decreto n.
9.522/2018), deixou algumas possibilidades
abertas para a livre escolha dos países
signatários e, por causa disso, o Decreto de
regulamentação que está em consulta pública é

crucial, já que é por meio dele que o Estado Brasileiro irá fazer importantes
escolhas, adaptando o Tratado à realidade nacional.
 
Trata-se, portanto, de um momento singular para todos os profissionais da
informação preocupados com o debate sobre políticas públicas de acessibilidade
onde terão a oportunidade de participar da discussão do instrumento legal mais
relevante na promoção do acesso ao conteúdo de qualquer obra publicada para
pessoas cegas, com deficiência visual ou com outras dificuldades (por ex., pessoas
com tetraplegia ou dislexia).
 
As bibliotecas são descritas no Decreto como um exemplo de entidade autorizada e
poderão se cadastrar para atuarem como intermediárias do beneficiário no exercício
pleno de seu direito. Para ler na íntegra, acesse AQUI.
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Para assistir o webinar, acesse AQUI.
Data: 8 de maio
Horário: 15h

ACONTECE NA BIBLIOTECA PÚBLICA ESTADUAL
 

Clube de Leitura de Quadrinhos – Leituras na
Quarentena
Nesta sexta-feira, será realizada uma edição
especial do Clube de Leitura de Quadrinhos,
com o tema “Leituras de Quarentena”. O bate-
papo, que será mediado por Afonso Andrade, vai
ocorrer de forma virtual, por meio de
videoconferência. Ao todo são 20 vagas.
Horário: 19h
Inscrições: andradeafonso@gmail.com

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.  Tertúlia Literária é um projeto que reúne leitores para falar de suas experiências
de leitura de textos literários em encontros periódicos. Os participantes leem livros
de literatura previamente selecionados para os encontros mensais que acontecerão
na Biblioteca Pública Leonor de Aguiar Batista, Rua do Rosário, 764 – Angola –
Betim / MG, nas quintas-feiras do mês, de 18h às 21h. Acesse a Programação de
2020 AQUI. Para acompanhar os encontros, acesse AQUI.

2. Biblioteca Pública Municipal de Varginha -
Desafio: Poesia de Lombada - Crie uma poesia
com a lombada dos livros que você tiver e tire
uma foto. Acesse AQUI.

3. Biblioteca Comunitária Cantinho dos Sonhos – Dica de leitura: A escolha, de
Nicholas Spark. Para acompanhar as atividades da biblioteca, siga a Rede de
Leitura Sou de Minas Uai (@soudeminasuai) no Instagram.

4. Bibliotecária da Biblioteca Pública Municipal Professor Luiz Balbino, de Entre
Rios de Minas faz vídeo criativo com mensagem de valorização da vida em tempos
de pandemia. Leia a reportagem, AQUI. 
 
Compartilhem suas experiências inovadoras conosco. Enviem breve relato para
sistemadebibliotecas@secult.mg.gov.br.

SEBP RECOMENDA
 
1. Curso online e gratuito: Como fazer rodas de leitura online com as
crianças? – Saiba mais AQUI. Confira como foi o curso AQUI.
 
2. O que é ou como fazer um Clube de Leitura?, Francine Ramos –
Acesse AQUI.
 
3. Como formar um clube de leitura?, Companhia das Letras – Acesse AQUI.
 
4. Dicas para criar um clube do livro, por Gabriela Pedrão – Acesse AQUI.

EVENTOS
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1ª Semana da Literatura Brasileira
É comemorado no dia 1º de maio, em
homenagem ao grande romancista
brasileiro José de Alencar, o Dia da
Literatura Brasileira. Para celebrar, nos
dias 4, 5, 6, 7 de maio, foram realizados
bate-papos na 1ª Semana da Literatura
Brasileira. Os episódios podem ser
assistidos AQUI.

 

Dia Mundial da Língua Portuguesa 
No dia 5 de maio, foi comemorado, pela primeira vez, o
Dia Mundial da Língua Portuguesa, data promulgada
pela Unesco, em assembleia geral realizada em
novembro de 2019. A língua portuguesa é a mais falada
no hemisfério sul, por um contingente de cerca de 260
milhões de pessoas. Em função desta efeméride, a
Câmara Municipal de Lisboa realizou o primeiro Festival
Internacional de Literatura e Língua Portuguesa, em
Lisboa, o Lisboa 5L. Do Brasil, vão participar o curador

e fundador do Fliaraxá, Afonso Borges e o escritor Antonio Prata. O público poderá
acessar todas as informações no site https://lisboa5l.pt/. Para escutar o debate,
acesse AQUI.
 

Sempre um Papo na Rede Minas –
Programação de Maio
A programação do Sempre um Papo na
Rede Minas foi divulgada tem Jacques
Fux, Bernardo M. Franco, Ana Helena
Tavares, Heloísa B. De Holanda e José
Trajano. Fiquem atentos! O programa vai
ao ar aos sábados as 21h e aos
domingos as 6h30.

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”.
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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

Coronavirus Urgent Response Initiative
Estão abertas as inscrições para a Coronavirus Urgent
Response Initiative, Iniciativa de resposta urgente ao
coronavírus, da Draper Richards Kaplan Foundation
(DRK). O objetivo da chamada é selecionar propostas
rapidamente implantáveis que possam fornecer alívio
imediato para problemas sociais criados pela atual
pandemia de Covid-19. Serão selecionados projetos
que possam ser implementados realisticamente em 30
dias e que se encaixem nos critérios “Isso pode causar

um grande impacto em escala?”, “Isso pode ser implantado rapidamente?” e “O
DRK pode ser catalítico para que isso aconteça?”.  As inscrições são contínuas e os
interessados devem enviar suas propostas por meio de formulário online, AQUI. O
investimento nos projetos selecionados pode variar entre 50 mil e 100 mil dólares
americanos, cerca de R$250 mil a R$500 mil. Para mais informações, acesse o
edital completo no SITE da DRK.

CURSOS
 

WEBINAR – Design thinking para bibliotecas
e a Agenda 2030
Design thinking para bibliotecas e a Agenda
2030. Inscrições abertas para este webinar com
Adriana Souza (Diretora de Formação Política e
Profissional da FEBAB e professora da
FESPSP) promovido pela Emerald Latin
America.  A proposta trará as melhores práticas
para implementar a metodologia 'Design
Thinking' para bibliotecas e como alinhá-la com
as iniciativas da agenda 2030 da ONU.

Inscrições devem ser realizadas com antecedência em bit.ly/emeraldwebinarbiblio
 

Partilhando Saberes – Workshop online sobre elaboração de projetos para
editais de emergência – 12/05
A proposta deste encontro online é conversar sobre os editais de emergência que
estão surgindo desde o início da pandemia do Covid-19 que atingiu toda a
sociedade e de maneira muito particular à classe artística e cultural. Sabendo que
os projetos para Editais de Emergência precisam ser enviados em curto prazo e têm
especificações, o Instituto Abrapalavra resolveu compartilhar um pouco das suas
vivências nesta área.
Serão 02 horas de encontro, com as seguintes temáticas:
 
- O que é um edital de emergência no contexto atual de pandemia
- Como encontrar editais culturais e sociais
- Introdução à escrita do projeto: apresentação, justificativa, público alvo
- Especificidades: planilha, objetivos, resultados e anexos como currículo e portfólio
 
O Workshop será realizado gratuitamente, pela plataforma GoogleMeet (também
gratuita), com link disponibilizado 01 hora antes da sua realização - será enviado
por e-mail. Após a realização do encontro, será enviado um resumo do material por
e-mail e também um Chapéu Virtual - que é para ajudar na manutenção do Instituto.
A contribuição não é obrigatória. :)
 
Preencha o formulário de inscrição AQUI.

A Arte da Escuta: Sobre leveza e exatidão
com Giuliano Tierno – 15/05
Num momento tão delicado da experiência
comum humana, o que é preciso ser ouvido? 
Preciso como necessário e exato. Ao mesmo

tempo leve e possível, que nos ajude a encontrar um caminho comum possível.
Quais os filtros ou obstáculos semânticos construídos por todas e todos que nos
ensurdecem, encarniçados que estamos em nossas escutas resistentes? Inspirado
pelas conferências proferidas por Italo Calvino e publicadas em seu livro "Seis
propostas para o Próximo Milênio", o curso percorre as veredas da Escuta e busca
dialogar com o verbete Arte como um caminho estésico – que convida o corpo e
seus sentidos a participarem dessa empreitada – para a constituição de uma escuta
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ativa em conversa com o exercício da Leveza em busca da Exatidão. Para Calvino
“a Leveza está associada à precisão e à determinação, nunca ao que é vago ou
aleatório” e a Exatidão a “uma linguagem que seja a mais precisa possível como
léxico e sua capacidade de traduzir as nuanças do pensamento e da imaginação”.
Investimento R$160,00 em até 4x sem juros ou 7% de desconto à vista pelo
PagSeguro.
Para se inscrever, acesse AQUI.

SUGESTÕES DE LEITURA E LANÇAMENTOS
 

Cartas extraordinárias: mães - Aos quinze anos,
Winston Churchill recebeu uma carta em que sua mãe
demonstrava estar decepcionada com seu boletim
escolar. "Fui preguiçoso", ele responde. Neste livro,
Shaun Usher reúne essas e outras correspondências
inesquecíveis que têm as mães como protagonistas.
Amáveis, espirituosos ou doloridos – às vezes mais de
uma coisa ao mesmo tempo – os escritos oferecem um
retrato tão emocionante quanto complexo dessa relação
intrínseca à nossa existência. Com cartas de Otto Lara
Resende, Caitlin Moran, Sylvia Plath, Martin Luther King
Jr., George Bernard Shaw, Laura Dern, Louisa May

Alcott, Bette Davis, Richard Wagner e muitos outros. Saiba mais AQUI.
Organizador: Shaun Usher
Editora: Companhia das Letras
Ano: 2020
 

A mãe que chovia - O menino desta história é filho da
chuva. E, com uma mãe tão necessária a todos, tem de
aprender, a duras penas, a partilhar com o mundo todo
o seu cuidado e dedicação. Através do seu percurso,
ele dá aos leitores uma lição de generosidade e
perseverança - e acaba por descobrir uma das forças
mais poderosas da natureza: o amor incondicional das
mães. Leia um trecho AQUI.
Autor: José Luís Peixoto

Ilustrador: Daniel Silvestre da Silva
Editora: Companhia das Letrinhas
Ano: 2016

IMAGENS & LEITURAS

Uma homenagem da
Diretoria do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas para todas mães.

PARA ESTUDAR
 
PEDRÃO, Gabriela Bazan. Clube do livro fora da biblioteca: Um relato de
experiência. Revista Brasileira de Biblioteconomia e Documentação, São Paulo, v.
13, p. 1207-1219, dez. 2017. ISSN 1980-6949. Disponível em:
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<https://rbbd.febab.org.br/rbbd/article/view/933>. Acesso em: 06 maio 2020.
 
Resumo
O presente trabalho tem por objetivo relatar as experiências de um clube do livro,
organizado por uma bibliotecária, em um ambiente diferente da biblioteca. O clube
relatado tem seus encontros mensais na Fundação do Livro e Leitura, na cidade de
Ribeirão Preto, desde 2016 e ainda está em atividade. O trabalho discutirá as
práticas adotadas pela curadoria no que se diz respeito a organização do clube,
encontros, seleção de obras e abordagem das discussões. Na conclusão as
atividades e discussões que acorreram até o momento serão avaliadas e discutidas,
refletindo sobre as possibilidades de melhora para o que não deu certo e quais são
as opções existentes para o futuro do clube.
 
Palavras-chave
Relato de experiência; Clube do livro; Clube de leitura; Bibliotecária
 
PARA ESCUTAR
 
POLITIZA #15: MUITAS MINAS - DIFERENTES REALIDADES NA CAPACIDADE
DO ESTADO EM ATENDER A POPULAÇÃO DURANTE A PANDEMIA. 
Neste momento, é extremamente importante o acesso a informações sobre a
COVID-19 na nossa cidade e na região. O podcast Politiza apresenta, no episódio
15, o tema "Muitas Minas - diferentes realidades na capacidade do Estado em
atender a população durante a pandemia". No programa, que foi ao ar no dia 1º de
maio, a economista Mônica Viegas, coordenadora do Grupo de Estudos em
Economia da Saúde e Criminalidade, da Universidade Federal de Minas Gerais
(UFMG), detalha um estudo sobre as distintas condições dos hospitais, nas regiões
do Estado, para receber pacientes contaminados pela Covid-19.
Acesse AQUI.
 

PESQUISA DO CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA
(somente para bibliotecários) - Perfil Profissional
Atenção, bibliotecárias e bibliotecários! O Conselho Regional de

Biblioteconomia 6ª Região (MG e ES) precisa de alguns dados consolidados e
atuais para subsidiar as 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).

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.
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A equipe do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas deixa um recado:

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