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Convite aos Bibliotecários do SESI para Reunião Virtual
16/06/2020 às 19h30
Convidamos especialmente os bibliotecários do SESI recém-desligados para reunião virtual com a
Diretoria, Comissão de Fiscalização e Conselheiros do CRB-8 na próxima terça-feira 16 de junho, às
19h30.
O objetivo da reunião é ouvir os profissionais e elencar ações conjuntas para a regularização da
situação das bibliotecas.
Para participar da reunião, enviar nome completo, número de registro do CRB-8, e-mail e telefone
de contato para o e-mail crb8@crb8.org.br.
Para fins de organização, favor enviar o e-mail com as informações até às 16h da terça-feira.
Os inscritos receberão o link para a reunião.
Pedimos a todos ajudar na divulgação deste convite.
..............................................................................................................................................................

O Papel do CRB-8

A presidente Regina Celi de Sousa e o fiscal Ilsom Lourenço do CRB-8ª Região (SP) participaram do
podcast “Foca na Info”, promovido pela InFoco na Biblio. Eles conversaram mais sobre o papel do
conselho e da fiscalização na vida do bibliotecário. Como a fiscalização funciona diante de
denúncias e áreas não convencionais de atuação. Diante do novo cenário social, como tem sido a
atuação do conselho e as próximas eleições.
Ouça o podcast

Conselhos discutem os dez anos da Lei 12.244/10 em série de lives
Diante da pandemia da COVID-19, a classe bibliotecária demonstrou estar de prontidão… as
bibliotecas ainda não reabertas ao público, muitos profissionais aprimorando o aprendizado das
tecnologias de videoconferência e trabalho remoto, muitas lives oferecidas diariamente. Eis que
em 25 de maio de 2020 a Lei 12244/10 completou 10 anos. O que foi feito pelos profissionais e
para profissionais da área? Como as escolas se prepararam para adequação de seus espaços e para
a contratação necessária do profissional habilitado?

Pois bem: o CRB-3 (Ceará e Piauí) inaugurou uma série de lives, o Almoço com os Conselhos, no
horário de almoço às 12h30, com uma semana de debates sobre um tema
especial: Universalização das bibliotecas escolares – avanços e retrocessos nos 10 anos da lei. Em
cada dia da semana houve a participação de presidentes e representantes dos Conselhos Regionais
de Biblioteconomia, com questionamentos importantes, divulgação das atividades e programas
desenvolvidos nos seus Conselhos, na fiscalização dessas bibliotecas até o momento e ainda com a
participação online de bibliotecários através de perguntas e críticas.
Leia a notícia completa

Por uma biblioteconomia decolonial
Texto por Ueliton dos Santos Alves
A proposta desse texto é contribuir com a discussão das teorias decoloniais dentro do campo da
Ciência da Informação e Biblioteconomia, na figura da professora doutora Maria Aparecida
Moura peço a benção e licença a todas/os que vieram antes, e também a todas/os que agora estão
propondo esse debate.
Para pensar decolonialidade é preciso antes conhecer o que é colonialidade. Segundo Aníbal
Quijano (2014), a colonialidade trata sobre a constituição de um padrão de poder que não se
restringe às questões formais de exploração ou dominação colonial, trata-se de uma ideia que
envolve também as diversas formas pelas quais as relações intersubjetivas se articulam a partir de
posições de domínio e subalternidade. A colonialidade pode então, ser lida como uma prática que
através da ciência moderna/colonial produziu um modelo único, universal e objetivo tendo como
referência a Europa.
Um pouco da história dos Estudos Decoloniais
Na década de setenta, formava-se no sul asiático o Grupo de Estudos Subalternos, cujo principal
projeto era analisar criticamente a historiografia da Índia feita por ocidentais europeus e também a
historiografia eurocêntrica produzida por indianos. A partir dos movimentos insurgentes dos
intelectuais indianos desdobra-se nos países que compõem o bloco chamado de Latino Americano
um manifesto que apontava para a necessidade de uma releitura das narrativas nacionais, capaz
de detectar a ausência de representações da ação e de narrativas das comunidades subalternas,
destacadamente ameríndias e de matriz africana.
Saiba como os estudos decoloniais podem contribuir para a biblioteconomia

Bibliotecas de Ilhabela ampliam uso de ferramentas digitais durante a quarentena
As Bibliotecas Municipais, importantes equipamentos culturais públicos do município, tem
recebido investimento da Prefeitura de Ilhabela, por meio da Secretaria de Cultura, no uso das
ferramentas digitais durante a quarentena.
Apesar estarem com o atendimento presencial suspenso, as unidades aproveitaram o momento
para buscar alternativas para prestar alguns serviços como: dicas de leitura, livros gratuitos para
baixar, indicação e divulgação de lives de contação de histórias, encontros com autores, divulgação
de vídeos informativos e mais recentemente, a publicação digital e gratuita do livro Antologia
Literária, resultado dos dois concursos literários realizados no ano passado, que conta com mais de
200 nomes inscritos.
Conheça as ações desenvolvidas pelas bibliotecas
......................................................................................................................................................
¿Cómo desinfectar colecciones en una pandemia?
Mantener las bibliotecas seguras es importante tanto para los trabajadores como para los
usuarios. Pero durante la actual pandemia de COVID-19, las preguntas sobre cómo hacerlo,
especialmente en lo que respecta a materiales y superficies, tienen respuestas complicadas.
Es una situación sin precedentes. Los conservadores, que tienen experiencia en el diagnóstico y la
reparación de daños de las colecciones, dicen que falta información histórica sobre la higienización
de los materiales de la biblioteca. Además de un poco de evidencia anecdótica en un artículo de la
Revista Smithsonian de 2019, hay muy pocos datos históricos disponibles, dice Evan Knight,
especialista en conservación de la Junta de Comisionados de Bibliotecas de Massachusetts: “No
hay nada publicado o compartido de epidemias anteriores”.
También es un desafío para filtrar a través de la evolución de la investigación. Un estudio realizado
en enero en el Journal of Hospital Infection informó que los coronavirus similares al SARS-CoV-2, el
responsable del COVID-19, pueden persistir en algunas superficies inanimadas (como metal, vidrio
y plástico) hasta nueve días y en el papel hasta cuatro o cinco días. Mientras tanto, datos recientes
de los Institutos Nacionales de Salud indican que el SARS-CoV-2 es detectable en aerosoles hasta
tres horas, en el cobre hasta cuatro horas, y en el plástico y el acero inoxidable hasta quizás sólo
dos o tres días.
Conheça mais sugestões para higienização de acervos
......................................................................................................................................................

Bibliotecária do TCMSP participa de webinar sobre Catalogação em tempos de pandemia
Na quarta-feira, 2 de junho, o Grupo de Trabalho em Catalogação realizou o webinar sobre
“Catalogação em tempos de pandemia: a prática catalogadora sob a perspectiva de diferentes
realidades”, no qual o Tribunal de Contas do Município de São Paulo (TCMSP) foi representado pela
servidora Denise Mancera Salgado, que é bibliotecária na Biblioteca da Escola de Gestão e Contas
Públicas do TCMSP.
Em sua intervenção, Denise Salgado falou sobre os desafios enfrentados durante a migração de um
sistema de trabalho realizado presencialmente no Tribunal para um sistema de teletrabalho,
mesmo que este trabalho já estivesse sendo realizado totalmente on-line desde 2019. Ainda havia,
no entanto, uma questão de infraestrutura de informática a ser resolvido.
Sobre a necessidade de sistematização da grande quantidade de informações sobre a Covid-19,
Denise conta: “Catalogação é a organização da informação. Quando a gente tem uma quantidade
de informação muito grande, e o usuário final terá um produto muito mais assertivo quanto mais
organizada estiver essa informação. Assim percebemos a importância que o bibliotecário tem”.
Leia mais
......................................................................................................................................................
Novas orientações a bibliotecas públicas e comunitárias Covid-19
Reiterando o respeito à autonomia dos entes da Federação, 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.
No que diz respeito especificamente às bibliotecas do Ministério da Cidadania, o OFÍCIO CIRCULAR
Nº 2/2020/SE/MC, de 16 de abril, determinou para os próximos 30 dias a suspensão do “acesso do
público externo a bibliotecas, auditórios e outros espaços de uso coletivos nas dependências do
Ministério”, ampliando o prazo de ofício circular anterior.
Em atenção a medidas de salvaguarda do acervo e de recomendações de conduta frente ao
quadro da pandemia mundial do Covid-19, esta Coordenação-Geral disponibiliza informações
sobre material coletado com os Coordenadores dos Sistemas Estaduais e do Distrito Federal de
Bibliotecas Públicas, baseados em recomendações da Organização Mundial da Saúde, dos
Conselhos Regionais de Biblioteconomia, da International Federation of Library Associations e em
publicações técnicas reconhecidas da área de biblioteconomia.
Veja quais foram as recomendações e publicações técnicas recomendadas pelo Sistema Nacional
de Bibliotecas Públicas
......................................................................................................................................................
Imperdível: rico acervo de itens da Panair do Brasil agora pode ser visitado online

A partir desse final de semana, o Museu Histórico Nacional disponibiliza online 271 itens da
coleção Panair do Brasil – a primeira sobre uma empresa incorporada ao acervo do museu.
Resultado de doações feitas por ex-funcionários da empresa e familiares, parte da coleção foi
exibida ao público ano passado na exposição “Nas asas da Panair”, que traçou um panorama
histórico de uma das empresas pioneiras da aviação comercial no Brasil, tendo funcionado entre
1929 e 1965.
Todos os itens agora online encontram-se com foto e descrição completa na coleção digital. Tem de
tudo o que você possa imaginar e que relembra as operações de uma das mais pujantes empresas
brasileiras, fechada após decreto.
Também está disponível na biblioteca digital do MHN o catálogo da exposição “Nas asas da
Panair”, que reúne imagens da coleção, conta parte da história e traz uma cronologia da empresa.
Leia mais

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 oferecidas por diversas
instituições e profissionais. Para ficar por dentro desses eventos favor consultar a seguinte página
Eventos.
......................................................................................................................................................
Diálogos no Museu da Cidade: Cultura Central X Cultura Periférica
Data: 20 de junho de 2020
Mais informações
............................................................................................................................. .........................
Diálogos no Museu da Cidade: Creative Commons e a disponibilização de acervos culturais na
internet
Data: 26 de junho de 2020
Mais informações
......................................................................................................................................................
Live “Direito à Biblioteca, ao Livro, à Leitura, à Literatura e à Escrita”

Live com a professora Silvia Castrillón no dia 07/06/2020.
Mais informações
............................................................................................................................. .........................
Conservação em Bibliotecas: como ficam os protocolos de trabalho durante a Covid-19
Palestra da conservadora Alessandra Barbosa
Mais informações

Há mais de 20 anos, o contexto editorial brasileiro vem se modificando na produção do periódico
científico, com intervenções tecnológicas, técnicas, políticas ou sociais. A leitura deste livro
proporcionará um retrato das possibilidades desta fase de transição da gestão editorial do
periódico, revelando tendências e boas práticas factíveis de serem multiplicadas. Escrito por um
conjunto de autores que possuem uma trajetória de imersão no tema, traz à tona, principalmente,
relações entre o presente e o futuro do periódico.

Este livro reúne frutos de pesquisas realizadas no âmbito da Ciência da Informação e que adotaram
quadros teóricos de referência dos tópicos comunicação da informação, gestão da informação e
gestão do conhecimento. Ora abordados isoladamente um do outro, ora abordados de modo
associado um com o outro, todos são tangenciados pela noção de contexto. Ao longo da obra os
autores oferecem aos leitores uma trama de abordagens conceituais – por meio dos modelos
teóricos – métodos e resultados que compõem conjunto de conhecimentos elaborados por
pesquisas realizadas ao longo de pouco mais de uma década. Constituído de dezessete capítulos, o
livro é estruturado em partes sendo a primeira Introdução, e as demais intituladas,
respectivamente, Comunicação da Informação Organizacional, Comunicação da Informação
Científica, Comunicação da Informação em Comunidades, Gestão da Informação e Gestão do
Conhecimento, Comunicação e Gestão da Informação e do Conhecimento. A expectativa dos

organizadores e dos autores é oferecer contribuições úteis para fundamentação teórica de outros
trabalhos que, sem dúvida, expandirão essa discussão.

