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Medidas de segurança e saúde recomendadas em relação aos bibliotecários e equipe da
biblioteca, aos usuários e ao acervo - CRB-8
O CRB-8 vem acompanhando e divulgando os estudos e as iniciativas voltados à biossegurança e à
preservação e conservação de acervos bibliográficos durante a pandemia de Coronavírus. É
consensual o entendimento que a atuação das bibliotecas será fortemente modificada em relação
à manipulação, acesso e preservação de acervos bibliográficos e à oferta de serviços. Na plenária
de 23 de abril, foi aprovada a proposta da Comissão Temporária de Patrimônio Bibliográfico e
Documental de realizar o trabalho de compilação e divulgação de recomendações para as
bibliotecas paulistas durante a quarentena e no período de retorno ao trabalho.
O trabalho de análise preocupou-se com três elementos essenciais: bibliotecários - usuários acervos. O documento, que será enviado a diversas instituições e divulgado no site e redes sociais
do Conselho, traduz o melhor entendimento possível até agora para preservação da saúde dos
bibliotecários e das equipes de bibliotecas, dos usuários, e para a preservação dos acervos.
Convidamos os bibliotecários a estudarem e planejarem suas diretrizes e protocolos de
manipulação do acervo durante e após a pandemia e a compartilharem seus trabalhos no site do
Conselho. Basta enviar o documento ou a notícia, com seu nome e número de CRB-8 para o email crb8@crb8.org.br colocando no assunto Mural de Serviços.
............................................................................................................................. .........................
Bibliotecários levam literatura até os lares brasileiros
Nesse momento mundial tão difícil, onde todos nós estamos unidos no combate a disseminação
do coronavírus, inclusive com escolas e bibliotecas fechadas, o Conselho Regional de
Biblioteconomia 8ª região (CRB-8) convidou a todos os bibliotecários do Estado de São Paulo para
que ajudem a levar a literatura para dentro das casas brasileiras.
Por meio de uma campanha voluntária e solidária, bibliotecários vêm gravando vídeos, lendo
livros. Ou ainda trechos deles para as crianças de todo o Brasil. De certo, esses vídeos, postados

no Canal do YouTube do CRB-8, estimulam, portanto, que muitas crianças continuem então tendo
acesso a literatura, mesmo com as bibliotecas fechadas.
Vejam quais foram as histórias destacadas na matéria

Sistema de Bibliotecas Públicas do Município de Sertãozinho: um caso de sucesso de fiscalização
de concursos
Acompanhar os concursos com vagas para bibliotecário é um dos trabalhos realizados pela
Comissão de Fiscalização do CRB-8. Desde 2019, mais de quarenta concursos realizados incluíram
vaga para bibliotecário. É bastante comum que os concursos tenham irregularidades ou estejam
incompletos nos requisitos para o cargo de bibliotecário, muitas vezes o único da instituição ou do
município: não há exigência de registro no CRB-8, ou não há exigência de formação em
Biblioteconomia, em alguns casos exige-se apenas nível médio, ou há outras denominações para as
atividades privativas de bibliotecário, ou ainda a remuneração é incompatível, inferior ao piso
salarial estabelecido pelo Sindicato. Observada alguma irregularidade, o Conselho encaminha ao
órgão responsável pelo concurso a solicitação de regularização das informações relativas a
denominação, formação exigida e inscrição no Conselho. Embora a remuneração esteja fora do
âmbito de atuação do Conselho, a informação é repassada ao Sindicato para providências.
Um caso recente de sucesso foi o do município de Sertãozinho, com a realização do concurso para
a ampliação do número de vagas para bibliotecário no Sistema de Bibliotecas Públicas do
Município, Concurso 02/2017 pela Vunesp. Fábio de Santana Barreto foi nomeado com a
nomeação para a biblioteca no CEU das Artes. Em 2019, o Conselho congratulou o município pelo
pronto atendimento da Prefeitura que diligenciou a favor da realização do concurso público
solicitado pelo Conselho, ampliando o quadro de profissionais bibliotecários, com a inauguração
de mais um espaço com equipamento de leitura.
Conheça mais sobre o trabalho realizado pelo Fábio de Santana de Barreto
............................................................................................................................. .........................
Mostre seu trabalho no Mural de Serviços
Já temos alguns trabalhos de colegas bibliotecários publicados no Mural de serviços:
Minicurso “Normalizando o Trabalho Acadêmico” – UFSCar – Campus Sorocaba:
http://www.crb8.org.br/mural-de-servicos-minicurso-normalizando-o-trabalho-academico /
Projeto “Abraço Literário” envia contos e poesias em período de isolamento social – Biblioteca do
IFSP – Jacareí: http://www.crb8.org.br/mural-de-servicos-projeto-abraco-literario-envia-contos-epoesias-em-periodo-de-isolamento-social/

Tarefas da Biblioteca da Unifai: http://www.crb8.org.br/mural-de-servicos-tarefas-da-bibliotecado-unifai/
“Existem muitos trabalhos excelentes realizados em bibliotecas mas não são divulgados”, comenta
a fiscal do CRB-8, Ruth Nunes. E você, que trabalho vem realizando? Processamento técnico,
gestão do tratamento da informação, divulgação de serviços, capacitação de usuários, incentivo à
leitura?
Envie notícia já existente sobre o serviço de sua biblioteca, ou escreva um texto de até uma lauda
com seu nome completo, número de CRB-8, e link para o serviço a ser divulgado

Coronavírus – a atuação das bibliotecas hoje e o que podemos esperar do futuro
Com o início da quarentena em diversas cidades do país, muitas bibliotecas precisaram
interromper o atendimento presencial e passaram a funcionar exclusivamente online. O acesso
remoto aos acervos das bibliotecas já era algo comum antes da pandemia do Covid-19, porém,
neste momento, oferecer serviços de forma virtual se tornou imperativo para que elas se
mantenham em funcionamento.
Para ajudar a entender qual é o papel das bibliotecas durante esta pandemia, destacamos os
principais serviços que podem ser oferecidos no ambiente virtual como forma de manter o
atendimento ao público e de reforçar a posição das bibliotecas como guardiãs do conhecimento,

algo mais necessário do que nunca. Também abordaremos algumas questões sobre como serão às
bibliotecas após a pandemia e quais atitudes podem ser tomadas hoje para se preparar para o
futuro que nos aguarda ao fim da quarentena.
Conheça mais sobre os serviços que as bibliotecas podem oferecer no período da pandemia e
algumas ações para a reabertura das mesmas
............................................................................................................................. .........................
Covid-19: UNICEF disponibiliza orientações globais para proteger crianças e escolas
O UNICEF disponibiliza, nesta segunda-feira, para o Ministério de Educação, o Conselho Nacional
de Secretários de Educação (Consed), e União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação
(Undime) orientações globais para proteger crianças e escolas da transmissão do vírus Covid-19. O
documento foi elaborado pela Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do
Crescente Vermelho (IFRC), o UNICEF e a Organização Mundial da Saúde (OMS).
O documento fornece orientações cruciais e uma lista de itens que devem ser verificados para
manter as escolas seguras. Também aconselha as autoridades nacionais e locais sobre como criar e
implementar planos de emergência para manter as instalações educacionais seguras.
No caso de fechamento de escolas –como já foi decretado no Rio de Janeiro, em Goiás e no
Distrito Federal e está começando em São Paulo e outros Estados e municípios –, as orientações
incluem recomendações para mitigar os possíveis impactos negativos no aprendizado e no bemestar das crianças e dos adolescentes. Isso significa ter planos sólidos para garantir a continuidade
da aprendizagem, incluindo opções de educação a distância – como estratégias de educação online
e transmissões de rádio de conteúdo acadêmico e acesso a serviços essenciais para todas as
crianças. Esses planos também devem incluir as etapas necessárias para a eventual reabertura
segura das escolas.
Conheça mais sobre as orientações e acesse o documento publicado pela UNICEF
............................................................................................................................. .........................
Bibliotecas dos TRTS lançam plataforma sobre a Covid-19 e seus reflexos no direito do trabalho
A Biblioteca Ministro Carvalho Júnior do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (TRT/RJ), em
conjunto com as demais bibliotecas dos TRTs, lançaram, nesta segunda-feira (4/5), a plataforma
“COVID –19 e os reflexos no Direito do Trabalho“.
A iniciativa foi a de gerar uma base de dados colaborativa com a curadoria dos bibliotecários da
Justiça do Trabalho. A reunião de informações confiáveis e atualizadas sobre os aspectos da
pandemia da covid-19 relacionados ao Direito do Trabalho pode auxiliar na pesquisa e ser útil
diretamente para magistrados, servidores e profissionais da área do Direito, que mais do que
nunca precisam se manter alinhados às mudanças que estão ocorrendo no contexto jurídico.
Leia mais
......................................................................................................................................................

Biblioteca Universitária: e depois?
Com o avanço da pandemia do Covid-19 e a declaração do estado estado de emergência e sua
posterior renovação, as instituições de ensino superior encerraram e, com elas, as respetivas
bibliotecas.
No entanto, o trabalho na biblioteca continuou. Nas respetivas instalações ou em teletrabalho,
mantiveram-se as tarefas inerentes ao funcionamento habitual: rever os catálogos; renovar os
empréstimos; catalogar as novas aquisições e as doações; otimizar os respetivos sites, para um
aceso mais intuitivo aos recursos digitais; disponibilizar novos recursos em linha, cedidos pelas
editoras; adaptar o empréstimo domiciliário, tornando-o não presencial.
As bibliotecas, assim como as restantes instalações do ensino superior, foram repetidamente
limpas e desinfetadas, mas será isso suficiente para a reabertura dos espaços?
Em que condições a biblioteca universitária deverá reabrir?
Conheça algumas recomendações para a reabertura das bibliotecas universitárias
......................................................................................................................................................
A regulamentação do Tratado de Marraqueche está em consulta pública
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).
O Tratado impõe uma nova Limitação ao Direito Autoral, por meio da criação de um Direito para as
pessoas cegas, com deficiência visual ou com outras dificuldades que as impeçam de utilizar
plenamente uma obra publicada. Sem necessidade de autorização prévia e sem necessidade de
pagamento aos titulares de qualquer obra, os beneficiários e/ou as entidades autorizadas poderão
reproduzi-las mesmo que estejam protegidas por direitos autorais, sempre com o intuito de
convertê-las em um formato acessível que melhor atenda às necessidades do usuário. Além disso,
as entidades autorizadas poderão promover o trânsito transfronteiriço de obras que já estejam
convertidas para formatos acessíveis em outros países, facilitando ainda mais o acesso.
Saiba mais sobre o Tratado de Marraqueche, veja como as bibliotecas podem contribuir para a sua
efetivação e entenda como os (as) bibliotecários (as) podem contribuir com a consulta pública.

A Comissão de Divulgação, do Conselho Regional de Biblioteconomia 8ª Região, vem atualizando
diariamente a seção de Eventos do site institucional e as demais redes sociais, como Twitter,
Instagram e Facebook com divulgação de lives e webconferências ofericidas por diversas
instituições e profissionais. Para ficar por dentro desses eventos favor consultar a seguinte página
Eventos.
............................................................................................................................. .........................
Webinar Desing Thinking em Unidades de Informação e a Agenda em 2030
Data: 25 de maio de 2020
Neste webinar gratuito, a editora Emerald Publishing, em parceria com a Profa. Adriana Maria de
Souza, compartilhará as melhores práticas para implementar a metodologia 'Design Thinking' para
bibliotecas e como alinhá-la com as iniciativas da agenda 2030 da ONU.
Mais informações
............................................................................................................................. .........................
V MEDINFOR “A medicina na era da informação”
Em sua quinta edição o MEDINFOR VINTE VINTE adequa-se à situação do distanciamento social
que o mundo passa, por causa da pandemia da COVID-19 e, por este motivo, será realizado no
formato virtual.
O Colóquio é realizado pela Universidade Federal da Bahia (UFBA) e Universidade do Porto
(U.Porto) e acontecerá entre os dias 13 e 16 de setembro de 2020.
Continue a acompanhar nossas redes sociais e saiba tudo sobre o maior Colóquio Internacional "A
Medicina na Era da Informação".
......................................................................................................................................................
Ebsco - Webinars A Biblioteca está aberta
Os webinars foram criados para apoiar nossos clientes na adoção do aprendizado remoto e
do home office. Algumas das sessões têm temas semelhantes aos das sessões globais em inglês,
mas os oradores abordarão os temas a partir de uma perspectiva local e regional. Gostaríamos de
explorar tópicos que nos ajudem a encontrar as melhores práticas para transformar esta
experiência numa experiência de aprendizagem que nos prepare melhor para o futuro. Teremos
sessões abertas nas quais convidamos você a participar e compartilhar com seus colegas do Brasil.
Mais informações

O livro “Comunidades, Algoritmos e Ativismos: olhares afrodiaspóricos” busca combater uma
lacuna na academia brasileira: reflexões sobre a relação entre raça, racismo, negritude e
branquitude com as tecnologias digitais como algoritmos, mídias sociais e comunidades online.
Organizado por Tarcízio Silva e publicado pela editora LiteraRUA, a obra reúne 14 capítulos de
pesquisadoras e pesquisadores provenientes do Brasil e países da Afrodiáspora e África, como
Congo, Etiópia, Gana, Nigéria, Colômbia, Estados Unidos e Reino Unido. Textos estrangeiros

inéditos e atualização e redação de publicações selecionadas de brasileiras/os, o livro colabora
com a crescente complexificação do pensamento sobre a comunicação digital e internet resultante
da diversificação dos olhares e falas nos espaços acadêmicos. Com vários pontos de vista, os temas
abordados incluem a matemática na divinação Ifá, ativismo político, transição capilar, blackfishing,
afroempreendedorismo, Black Twitter, contra-narrativas ao racismo e métodos digitais de pesquisa
apropriados à complexidade das plataformas, algoritmos e relações de poder incorporadas nas
materialidades digitais racializadas.

Esta obra trata sobre deficiência visual e apresenta as principais políticas públicas, os avanços na
legislação, pesquisas científicas e práticas de inclusão e acessibilidade da área de Biblioteconomia,
tecnologias assistiva e serviços acessíveis. Apresenta o contexto atual da educação especial e
inclusiva, na Sociedade da Informação, esclarece a necessidade de atualização de currículos na
área de Biblioteconomia, o cumprimento da legislação para a efetivação do direito à educação e do
acesso às informações das pessoas com deficiência nos ambientes da sociedade.

