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Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas de Minas Gerais - ESPECIAL COVID-19

Prezadas gestoras, 
Prezados gestores, 
Equipes de bibliotecas, 

Em 2020 compartilhamos muitas informações importantes sobre a pandemia de
COVID-19 no nosso Boletim semanal de Notícias. Para facilitar o acesso a essas
informações e auxiliar quem está assumindo a gestão municipal e as bibliotecas
públicas agora, preparamos esse compilado especial. Destaque para a atualização
das recomendações para elaboração de protocolos de funcionamento das
bibliotecas públicas e comunitárias de acordo com a nova fase do Minas
Consciente. Estão aqui cartilhas informativas, fontes de referência, orientações de
especialistas, combate a fake news, seminários, entrevistas, cursos, sugestões de
atividades remotas para bibliotecas. Enfim, muita informação para este momento de
transformação que estamos vivendo. 

Boa leitura e bom trabalho a todos e todas! 

Atualização das recomendações para elaboração de protocolos - A equipe do
SEBP-MG atualizou o documento de orientações para elaboração de protocolos das
bibliotecas públicas e comunitárias. As atualizações contemplam a nova
configuração do plano Minas Consciente, algumas recomendações foram incluídas
e normas técnicas indicadas. Acesse AQUI. 

Protocolo do Minas Consciente – documento com protocolos sanitários para
coordenar medidas de isolamento social de forma responsável nos municípios. É
atualizado constantemente. Acesso AQUI. 

1.TEXTOS NACIONAIS 

Biblioteca do Senado traduz documento da IFLA  sobre a COVID-19 - Esse
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material, até então inédito em português, apresenta informações e orientações para
as bibliotecas do mundo reagirem à pandemia de coronavírus. A IFLA é órgão
internacional que congrega profissionais e instituições da área de bibliotecas.
Acessem a tradução AQUI. 

Plano de convivência com a Covid-19: recomendações às bibliotecas da
Fiocruz - A pandemia causada pelo Sars-COV-2 gerou um conjunto de desafios de
caráter sanitário e humanitário que afetam as populações e organizações em todo o
planeta. Diante da interrupção abrupta dos serviços presenciais das bibliotecas da
Fiocruz em função da política de isolamento social determinada pelas autoridades
sanitárias em março de 2020 e devido às incertezas geradas pela pandemia
provocada pelo novo coronavírus (denominado SARS-CoV-2), a Rede de
Bibliotecas Fiocruz recomenda alguns procedimentos que devem ser observados
pelos gestores e pelas equipes de profissionais das bibliotecas no planejamento da
retomada de suas atividades presenciais, quando assim for oportuno (IFLA, 2020).
Leia o documento AQUI. 

Biblioteca virtual CONVIDE-i9 - A Convide-i9 é uma iniciativa colaborativa
proposta pela ABDF, Febab e por bibliotecários voluntários compromissados com a
gestão da informação para apoiar a sociedade brasileira e internacional. O maior
objetivo é ser uma fonte de informações seguras e confiáveis. Para conhecer,
acesse AQUI. 

Uma sala de estar, um bar e uma sala de aula: assim o coronavírus é
transmitido pelo ar - Os espaços fechados são os mais perigosos, mas é possível
minimizar os riscos tomando todas as medidas disponíveis para combater o
contágio por aerossóis. Estas são as probabilidades de infecção nestes três
cenários cotidianos dependendo da ventilação, do uso de máscaras e da duração
do encontro. Leia AQUI. 

COVID-19 e calor: Podemos ligar o ar-condicionado ou não? - Com
temperaturas acima dos 30 graus em plena pandemia, uma polêmica está no ar:
ligar o ar condicionado ou não? O primeiro caso envolvendo esse agente e ar
condicionado foi obtido a partir do estudo de um surto ocorrido em pessoas que
participavam de uma reunião de Ano Novo em Guangzhou, na China, em 24 de
janeiro de 2020. Naquela ocasião, havia 98 pessoas, entre clientes e garçons, no
mesmo ambiente, fechado e climatizado. Na mesma noite, o paciente “zero”
apresentou sintomas, seguido de outros nove. O tempo médio de permanência dos
que foram infectados foi de uma hora e quinze minutos. Leia mais AQUI. 

Cuidado com a flexibilização: especialistas orientam sobre as medidas de
prevenção - Com a reabertura do comércio, os cuidados de prevenção ao
coronavírus devem ser redobrados. Professores da Faculdade de Medicina da
UFMG respondem dúvidas sobre o que fazer ao sair ou retornar para casa e
ressaltam que o isolamento social ainda é a melhor medida. Saiba mais AQUI. 

Mais que combater fake news, é preciso lutar contra a manipulação emocional
- "Morreram mais pessoas no Brasil em 2019 do que em 2020", mensagem que
circula por WhatsApp. A informação é falsa. A agência de checagem Aos Fatos
indicou a distorção. O Registro Civil já havia apontado, entre março e julho de 2020,
63 mil mortes a mais do que no mesmo período do ano passado. Na mesma fonte,Subscribe Archive
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o número de mortes por Covid-19 era de 95 mil. Leia o artigo AQUI. 

Secretaria de Saúde cria dicionário da Covid-19 - A pandemia da Covid-19 é um
desafio sob todos os aspectos e, sem dúvida, um dos maiores já colocados ao
homem. Desde o início do ano, o vírus alterou a rotina em todo o mundo. Exigiu
novos hábitos, mexeu com as emoções em escala planetária e trouxe para
conversas cotidianas e para o noticiário um conjunto de palavras até então pouco
utilizadas. São os vocábulos que nos permitem decodificar e entender a pandemia.
Para ajudar a população a entender a doença e seus sintomas, além das medidas
usadas na prevenção e no tratamento, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas
Gerais (SES-MG) desenvolveu o Dicionário da Pandemia - acesse AQUI. 

'Se liga no Corona!' - A campanha de comunicação 'Se liga no Corona!', da
Fiocruz, tem como foco a prevenção ao novo Coronavírus (Covid-19) considerando
as condições de vida e habitação de populações em situação de vulnerabilidade
socioambiental. Acesse 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. 

“Agora e depois: o que um mundo pós-COVID pode trazer para as bibliotecas”
– IFLA - A IFLA, Federação Internacional de Associações e Instituições
Bibliotecárias, no seu blog sobre política e advocacy para as bibliotecas, que se
assume como um fórum informal para partilhar ideias sobre os principais desafios e
oportunidades para bibliotecas em todo o mundo, publicou o artigo “Agora e depois:
o que um mundo pós-COVID pode trazer para as bibliotecas”. Leia mais AQUI. 

Bibliotecários enquanto mediadores de informação na área da saúde - Apesar
da diversidade de atividades que o bibliotecário pode realizar, a nova pandemia
mudou de maneira considerável o modo como esse profissional da informação
trabalha e interage. Leia mais AQUI. 
  
Prática Recomendada de Máscaras de proteção respiratória de uso não
profissional - A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) continua
empenhada em contribuir na luta contra a pandemia Covid-19, por isso acaba de
publicar, de forma gratuita, mais uma publicação que vai ao encontro de iniciativas
governamentais visando à produção e à oferta de equipamentos com qualidade e
segurança. Trata-se da Prática Recomendada ABNT PR 1002:2020 – Máscaras de
Proteção Respiratória de uso não profissional - Guia de requisitos básicos para
métodos de ensaio, confecção e uso. Para acessar e conhecer mais a Prática
Recomendada ABNT PR 1002, clique AQUI. 
  
Fiocruz lança cartilha sobre os impactos psicossociais da pandemia nas
crianças - Ainda que as crianças façam parte do grupo de menor risco diante da
pandemia causada pela covid-19, também estão tão suscetíveis aos impactos da
situação na saúde mental quanto os adultos e idosos. Os efeitos nas crianças
podem ser observados de maneira acentuada quando se soma às desigualdades
econômicas que desembocam em condições de vulnerabilidade sobre a experiência
da infância. É partindo da constatação desse cenário que o Centro de Estudos eSubscribe Archive
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Pesquisas em Emergências e Desastres em Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz
(Cepedes/Fiocruz), lançou a cartilha “Crianças na pandemia covid-19”, que faz parte
da série “Saúde Mental e Atenção Psicossocial na Pandemia Covid-19”, sob
coordenação da pesquisadora Débora Noal e de Fabiana Damásio, diretora da
Fiocruz Brasília. O objetivo da cartilha é apresentar os fatores de alterações
emocionais e comportamentais apresentadas pelas crianças durante a pandemia,
além de abordar casos específicos como aqueles que envolvem refúgio, migração e
deficiência física e intelectual. Acesse AQUI. 
  
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. 
  
A que(m) servem as Bibliotecas em tempos de Covid-19? – “Bibliotecas não
armazenam e depositam suportes informativos apenas, elas também devem ser
vistas como centro de produção de conhecimento e de vida comunitária e a porta
aberta das bibliotecas é um convite para a possibilidade da construção do comum e
do encontro com o outro”. Para saber mais, leia AQUI. 
  
Bibliotecas em todo o mundo se preparam para um novo normal – “...as
bibliotecas estão lutando para descobrir o melhor curso de ação para retomar com
segurança o fornecimento de serviços às suas comunidades”. Leia mais AQUI. 
  
Central Libras/Coronavírus - iniciativa disponibiliza materiais variados sobre
notícias e orientações sobre Covid, principalmente em Libras. Alguns colaboradores
estão ajudando com informações sobre como melhorar a acessibilidade para
surdocegos. Uma indicação feita foi sempre utilizar imagens abertas, gravadas na
horizontal. Como as gravações são em casa, com equipamento e programas
caseiros, nem sempre tem boa qualidade. Mas há uma urgência em compartilhar
estas informações. Acesse o grupo AQUI. 
  
ONU lança iniciativa global para combater a desinformação - As Nações Unidas
lançaram a Verificado, uma iniciativa para combater o crescente flagelo de
desinformação sobre a COVID-19 ao aumentar o volume e alcance de informação
precisa e confiável. Verificado, liderada pelo Departamento de Comunicação Global
(DCG) da ONU, oferecerá informação sobre três temas: ciência – para salvar vidas;
solidariedade – para promover cooperação local e global; e soluções – para
defender o apoio a populações impactadas. Também promoverá pacotes de
recuperação que abordem a crise climática e tratem das causas principais da
pobreza, da desigualdade e da fome. Acesse AQUI. 
  
Glossário Colaborativo COVID-19 - O Glossário Colaborativo COVID-19 é
constituído pela terminologia utilizada pelos organismos oficiais de Saúde, pelos
profissionais do setor e cientistas, assim como pelos meios de comunicação social e
redes sociais. Neste contexto, é essencial permitir o acesso a informação
terminológica organizada sobre a doença, numa linguagem clara e de fácil
entendimento. A metodologia utilizada é orientada para a vulgarização das
definições, contribuindo, desta forma, para a literacia em Saúde. O glossário está
em construção permanente. Pretende-se acompanhar a evolução da pandemia do
ponto de vista terminológico e atualizar o recurso em tempo real. Acesse AQUI. Subscribe Archive
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Coronavírus: Mais Diferenças lança material com orientações em Leitura Fácil
- Com o apoio da Rede Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Rede-In),
a Mais Diferenças lança dois materiais com orientações sobre o coronavírus. O
conteúdo original é da organização espanhola Plena Inclusión e foi traduzido para o
português com autorização da ONG. O primeiro documento traz os aspectos
centrais da doença provocada pelo vírus, incluindo explicações sobre como o vírus
é transmitido, como se proteger e os principais sintomas. O material está em Leitura
Fácil e é voltado a pessoas com deficiência intelectual e Transtorno do Espectro
Autista (TEA). Já o segundo material auxilia os profissionais de saúde no
atendimento de pessoas com deficiência intelectual, TEA ou paralisia cerebral com
casos suspeitos ou confirmados de coronavírus. O objetivo do documento é instruir
os profissionais sobre a importância de garantir a dignidade das pessoas com
deficiência, impedindo que sejam preteridas ou discriminadas no acesso aos
serviços de saúde. O conteúdo também traz dicas para uma comunicação clara e
em linguagem cidadã com pessoas com deficiência intelectual e TEA. Os materiais
estão em formato PDF acessível e podem ser baixados e compartilhados
livremente.

Acesse o documento com informações sobre o coronavírus em Leitura Fácil
clicando AQUI.
Acesse o documento com orientações para profissionais de saúde clicando
AQUI.

Ambos materiais estão disponíveis também na seção Publicações da página sobre
a Rede Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, AQUI. 

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. 

Plataforma de divulgação científica separa fatos de fake news sobre Covid-19
- Mesmo com os esforços da comunidade científica e da imprensa, ainda há muita
desinformação circulando a respeito do novo coronavírus. Por isso, toda iniciativa
de divulgação científica responsável e bem embasada é positiva. Há várias delas
sendo conduzidas pela USP e pesquisadores ligados à Universidade, e acaba de
surgir uma nova: a plataforma Covid Verificado, que tem a proposta principal de
fazer checagem científica de informações relacionadas à Covid-19. O projeto foi
desenvolvido por um grupo de alunos de mestrado e doutorado do Departamento
de Imunologia do Instituto de Ciências Biomédicas (ICB) da USP. Além de um site,
os pesquisadores também mantém uma página no Instagram e no Facebook.
Acesse a plataforma, AQUI. 

Reinvenções, bibliotecas e empatia: uma entrevista com David Lankes - Ele
fala um pouco da realidade das bibliotecas dos Estados Unidos frente ao contexto
do coronavírus, além do papel social dos bibliotecários não somente durante, mas,
principalmente, no pós-pandemia. Acesse AQUI. 

Atividades em bibliotecas: limpeza, higienização e desinfecção - Orientações
produzidas pela Agência USP de gestão da informação acadêmica da UniversidadeSubscribe Archive
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de São Paulo. Acesse AQUI. 

Como higienizar os acervos de bibliotecas durante uma pandemia? Artigo da
Revista Biblioo no qual especialistas analisam os mistérios do manuseio de
materiais bibliográficos durante o período da COVID-19. Acesse AQUI. 

COVID-19: orientações práticas para salvaguarda de acervos em bibliotecas -
A Covid-19 é transmissível principalmente por meio de gotículas de saliva, depois
de tosse ou espirro e também com o contato com superfícies ou pessoas
contaminadas (apertos de mãos, toques, etc.), seguindo de contato com a boca,
nariz ou olhos. Acesse AQUI. 

Sete medidas a serem consideradas para criar um protocolo de ação ao
reabrir as bibliotecas - artigo de Julián Marquina. Acesse AQUI. 

Manter os usuários informados sobre os cuidados será vital para a contenção
do vírus. Usem cartazes e informações de fontes confiáveis, como os do Ministério
da Saúde. Acesse AQUI. 
  
Preparação das bibliotecas ante ao coronavírus: saiba como sua unidade de
informação pode proceder. Acesse AQUI.  
  
Coronavírus e resíduos sólidos: como lidar com a questão em tempos de
pandemia. Deve-se tomar bastante cuidado com os resíduos sólidos gerados nas
bibliotecas que podem estar contaminados. Acesse AQUI. 

Plataforma de informações sobre coronavírus para pessoas com deficiência
visual - contém informações importantes sobre o coronavírus, além de  conteúdo
para entretenimento. 
A acessibilidade já foi testada por algumas pessoas com deficiência visual. 
O site https://guiapratodosverem.com.br 
O insta https://instagram.com/guiapratodosverem?igshid=fgwlco72id5c 

2.TEXTOS INTERNACIONAIS - * Para usar o Tradutor do Google em textos de
língua estrangeira acesse nosso tutorial AQUI. 

COVID-19 and the Global Library Field* (texto em inglês) - Principais recursos
constantemente atualizados para a resposta das bibliotecas à pandemia de
coronavírus (em inglês e espanhol). Para saber mais acesse AQUI. 

Testes de permanência do coronavírus em materiais de bibliotecas* - O projeto
REALM publicou os resultados  de vários testes de laboratório para o vírus da
COVID-19  em materiais comumente encontrados em móveis e exposições de
arquivos, bibliotecas e museus. Leia todos os resultados AQUI.  

O papel dos arquivos frente ao COVID-19* - O Grupo de Trabalho sobre Arquivos
e Direitos Humanos da ALA e a SAHR da ACI expressam seu apoio à Declaração
da UNESCO “Transformando a ameaça do COVID-19 em uma oportunidade de
maior apoio ao patrimônio documental” publicado há alguns dias. Divulgamos esta
declaração na qual o patrimônio documental é tratado como um recurso importanteSubscribe Archive
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para oferecer uma perspectiva histórica de como os governos, seus cidadãos e a
comunidade internacional enfrentaram pandemias no passado e, portanto, a
importância de preservar registros dessa pandemia para pesquisas futuras. A
declaração está disponível para download em inglês e espanhol. Acessem AQUI. 

Bibliotecas públicas se preparam para reabrir: exemplos da área* - O objetivo
principal do projeto REALM (Reopening Archives, Libraries, and Museums) é criar e
distribuir informações autorizadas e baseadas na ciência para subsidiar as decisões
planejadas para reduzir o risco de transmissão da COVID-19 para funcionários e
visitantes envolvidos nos serviços de arquivo, biblioteca e museu. Essas
informações incluem análises da literatura de pesquisas científicas publicadas e os
resultados de testes de laboratório em uma variedade de materiais normalmente
usados nesses equipamentos. Texto em inglês. Leia AQUI. 

Qué están haciendo las bibliotecas argentinas ante el aislamiento social por el
COVID-19 (texto em espanhol) - Las bibliotecas debieron adaptarse a esta
situación que estamos atravesando. Les presentamos un informe elaborado por
Fernando Gabriel Gutiérrez y Jessica Castaño para conocer la realidad actual de las
bibliotecas argentinas. Leiam AQUI. 

Biblioteca Nacional de Colombia - Pasos para la apertura de las bibliotecas
públicas - Teniendo en cuenta el anuncio presidencial de la reapertura de
bibliotecas y museos a partir del mes de junio, les compartimos los procesos que se
deben realizar para esta reapertura. Así mismo, es importante precisar que será una
apertura gradual en fases. Texto em espanhol.  Para ler, acesse AQUI. 

Agenda “Novo Normal” para a Biblioteconomia *(texto em inglês) – Artigo de
David Lankes: 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. 

Propostas de protocolos de atuação das associações profissionais
espanholas frente a reabertura de arquivos e bibliotecas na Espanha (texto em
espanhol) - Artigo de Julián Marquina que compila protocolos de diversas
associações de bibliotecários na preparação das bibliotecas para retorno de suas
atividades. Leia AQUI. 

Acciones que las bibliotecas están llevando a cabo (texto em espanhol)  - Las
bibliotecas están potenciando su presencia en los medios y plataformas digitales
debido al confinamiento de la población. El cierre de los espacios físicos no ha
supuesto un cese total de actividad. Se puede decir que de las dos vías de trabajo
desarrollado por las bibliotecas solamente se ha cerrado una (la física) y la mayoría
de esfuerzos y recursos se están centrando en la otra que queda (la digital). Y digo
la mayoría y no la totalidad porque, y aun estando en periodo de confinamiento, las
bibliotecas siguen atendiendo ciertos servicios analógicos y preparando su vuelta a
la incierta normalidad. Para ler na íntegra, acesse AQUI. 

Emergency management: desinfecting books and other collections* (texto em
inglês) (Gerenciamento de emergência: desinfecção de livros e outras coleções).
Este texto aborda questões gerais sobre a desinfecção de livros e outras coleçõesSubscribe Archive
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de patrimônio cultural, com uma seção no início que aborda questões específicas
sobre o COVID-19. Acesse AQUI. 

Staying Open during COVID-19 - Library services during the pandemic
highlight the digital divide, worker safety issues* (Permanecer aberto durante o
COVID-19 - Os serviços de biblioteca durante a pandemia destacam o fosso digital,
questões de segurança do trabalhador). Acesse AQUI.  

O papel das bibliotecas em tempos de emergências sanitárias* (texto em
espanhol) – Em tempos de crise e emergências de saúde, as bibliotecas
desempenham um papel fundamental no fornecimento de informações verdadeiras
e confiáveis diante de informações erradas e notícias falsas circulando em vários
meios de comunicação. Esse papel das bibliotecas em fornecer informações a
quem precisa delas é uma das principais funções para as quais foram criadas e em
tempos difíceis, como o que estamos experimentando atualmente em todo o
mundo, a pouca ou grande ajuda que as instituições de informação podem fornecer
é fundamental. Para ler, acesse AQUI. 

3. VÍDEOS 

Protocolos de segurança pós-COVID-19 nas bibliotecas - Este painel online
reuniu quatro renomadas instituições brasileiras que desenvolveram protocolos
relativos aos cuidados com os usuários, colaboradores e acervos e como foi a
aplicação destes protocolos. Ele é parte da programação do TOI 2020, Congresso
Internacional em Tecnologia e Organização da Informação, organizado pelo Prof.
Francisco Carlos Paletta, da ECA/USP. Assista AQUI. 
  
VI Simpósio Preservação e Conservação de Acervo - Biossegurança e
Conservação de Livros e Documentos: Protocolos e Melhores Práticas - um dos
eixos temáticos do VI Congresso Internacional em Tecnologia e Organização da
Informação – apresentou  o debate em torno do eixo temático "Biossegurança e
Conservação de Livros e Documentos: Protocolos e Melhores Práticas". Para
assistir, acesse AQUI. 

Desenho infantil produzido em São Carlos ensina crianças a usarem máscaras
– Assista AQUI. 

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). Assista AQUI. 

Protocolo para reabertura de bibliotecas, por onde começar? - Vídeo deSubscribe Archive
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bibliotecária apresenta um norte a ser observado na produção de protocolo de
retorno de bibliotecas. Acesse AQUI. 

La biblioteca está abierta: Consideraciones de bioseguridad para la reapertura
de las bibliotecas – Importantes orientações para proteção das equipes e leitores
das bibliotecas. Vídeo em espanhol. Assista AQUI. 

Webinar – Planejando a retomada: estratégias e medidas de preparação de
bibliotecas pós-pandemia. A transmissão, realizada pelo Sistema Estadual de
Bibliotecas de São Paulo, teve como objetivo compartilhar cenários, experiências e
práticas que estão sendo construídos pelas bibliotecas para retomada de serviços,
ações e programação cultural, bem como evidenciar os debates sobre protocolos e
estratégias adotados, tendo como base a heterogeneidade de públicos e propósitos
da biblioteca contemporânea. Para assistir a gravação, acesse AQUI. 

 Pesquisa da UFMG mostra eficácia do uso de máscaras e do distanciamento
social - Experimento em laboratório mostra claramente o poder da máscara e da
distância social para prevenir o contágio pelo coronavírus. Para assistir, 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.  

4. ATIVIDADES 

Boas práticas: atividades remotas - A equipe do SEBP-MG reuniu exemplos de
atividades remotas realizadas em bibliotecas públicas e comunitárias com o objetivo
de incentivar e inspirar equipes de bibliotecas na proposição de ações durante o
período de enfrentamento da pandemia do novo coronavírus. Usem a criatividade e
adaptem à realidade da sua comunidade! Acessem AQUI. 

Bibliotecário em confinamento: maneiras de se conectar com seus usuários –
Dicas de como os bibliotecários podem atuar com as bibliotecas fechadas. Saiba
mais AQUI. 

Curitiba Lê - Aplicativo dá acesso gratuito a 200 livros da literatura universal - O
programa Curitiba Lê, desenvolvido pela Fundação Cultural de Curitiba para
incentivar a leitura, está completando dez anos de atividades e, para comemorar,
lança a sua plataforma digital, e oferece a todos o acesso fácil a 200 livros de
domínio público da literatura universal. Para acessar, clique AQUI. 

Projetos americanos durante a pandemia - Conheça experiências de bibliotecas
que desenvolveram projetos para continuarem conectadas com suas comunidades.
Acesse AQUI. 
  
Clubes de leitura on-line e lives reúnem amantes das letras na quarentena -
Com o isolamento social, brasilienses fazem encontros virtuais para debater sobre
obras literárias, autores e mercado para novos escritores. Para saber mais, acesseSubscribe Archive
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AQUI. 

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! 

Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas do Chile convida bibliotecas para
formar clubes de leitura virtual* (texto em espanhol) - 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.*Texto original em espanhol, para
usar o Tradutor do Google acesse nosso tutorial AQUI. 

‘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. 

Atividades das bibliotecas públicas de Portugal - Atividades online promovidas
pelas bibliotecas municipais da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas de Portugal,
acesse AQUI. 

As dúvidas podem ser encaminhadas por e-mail
(sistemadebibliotecas@secult.mg.gov.br). 

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