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Palestra “Estratégias de marketing aplicada aos recursos da sua biblioteca” 

O CRB-8, em parceria com a Ebsco, realizou a palestra “Estratégias de marketing aplicada aos 

recursos da sua biblioteca”. 

A promoção da palestra foi uma ação de fiscalização preventiva para despertar e incrementar 

competências essenciais para os bibliotecários no contexto atual, marcado pelo isolamento social e 

pelos cuidados coletivos e individuais para prevenção do Coronavírus. 



 

 

Fiscalização do CRB-8 em ritmo acelerado de teletrabalho 
A quarentena em virtude da pandemia de Coronavírus trouxe desafios para a atuação da 
fiscalização do CRB-8. Como fiscalizar num cenário de bibliotecas fechadas, com atendimento 
restrito ou em home office? A Comissão enxergou o momento de crise como uma oportunidade 
de traçar um programa de Fiscalização Preventiva, para dar suporte e apoio às demandas 
enfrentadas pelos bibliotecários. Dois eixos de ação foram escolhidos: capacitar e divulgar. O 
primeiro deles se refere à capacitação profissional à distância, traduzida na realização da 
palestra “Estratégias de marketing aplicada aos recursos da sua biblioteca”, em 15 de abril último. 
A iniciativa teve o total apoio da Diretoria e dos conselheiros para sua concretização e alcançou 
um resultado bastante positivo. Foram mais de 800 inscritos e aproximadamente 450 
participantes de todo o país. 

Leia mais 

 

http://www.crb8.org.br/estrategias-de-marketing-para-a-sua-biblioteca-ebsco/
http://www.crb8.org.br/fiscalizacao-do-crb-8-em-ritmo-acelerado-de-teletrabalho/
http://www.crb8.org.br/mapa-interativo-das-atividades-de-fiscalizacao/


 

 

Resenha “Mediação da Leitura Literária em Bibliotecas” 

Texto por Lygia Canelas 

Eu começo a resenha reafirmando uma das frases do livro “Meu mundo é pequeno diante dessa 
imensidão de falas” (FREITAS, 2019, p.101). 

Da mesma forma que a profissão do bibliotecário em torno da informação ampliou 
significativamente o seu alcance em diferentes mercados profissionais, a biblioteca, como 
equipamento cultural extrapolou seus limites físicos e leva os mediadores de leitura para 
diferentes espaços e ambiências. 

O livro “Mediação da Leitura Literária em Bibliotecas” é um desses grandes presentes que os 
bibliotecários merecem receber e devem divulgar para que se entenda de maneira bastante 
efetiva o alcance verdadeiro da atuação do bibliotecário como profissional a serviço das pessoas, 
em primeiro lugar. Organizada em 15 capítulos, a partir da curadoria de Jorge do Prado, a obra 
apresenta interlocuções atuais sobre diferentes aspectos em torno da mediação da leitura literária 
em bibliotecas, todas elas pautadas em um objetivo: o “acesso democrático e igualitário à 
literatura de qualidade” (PRADO, p.15). Cada capítulo é um recorte cuidadosamente registrado 
por um bibliotecário diferente, de várias regiões do país. 

Conheça mais sobre o livro "Mediação da Leitura Literária em Bibliotecas" 

 

http://www.crb8.org.br/resenha-mediacao-da-leitura-literaria-em-bibliotecas/


 

COVID-19: Recomendações 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. 

O VÍRUS EM SUPERFÍCIES 

• É improvável que alguém possa infectar-se ao manusear, por exemplo, um livro de 
biblioteca. No entanto, como essas gotículas e, portanto, o vírus, se deposita em 
superfícies, espera-se que as dos itens em acervos podem ser depósito do vírus, e por isso, 
transmissores. Dessa maneira, é cauteloso proceder como se confirmadamente tais itens 
fossem transmissores. 

• Estudos realizados até o momento mostram que o vírus da COVID-19 pode ficar em 
superfícies por vários dias. Para metal, vidro e plástico, estima-se até 9 dias; para papel 
estima-se de 4 a 5 dias; e para madeira até 4 dias. Foi verificado que, no geral, o vírus 
permanece em superfícies de 4 a 9 dias. 

• Dessa maneira, é aconselhado o isolamento de instituições detentoras de acervos – como 
bibliotecas, museus e também arquivos. Ou seja, a orientação é que elas permaneçam 
fechadas durante a pandemia e pelo menos até a eliminação do risco para o público, 
quando será possível, novamente, o mínimo de aglomeração. 

Saiba quais são as outras recomentações 

...................................................................................................................................................... 

61 acciones que las bibliotecas están llevando a cabo durante el confinamiento 

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. 

Comentar que Internet nunca ha sido un enemigo de las bibliotecas, sino más bien un aliado. 
Tampoco las bibliotecas han rehuido de las nuevas tecnologías y medios de comunicación, sino 
que los han incorporado y adaptado a su día a día. Luego está su capacidad de reinvención, 
imaginación y evolución, que hace que adapten y surjan nuevos servicios digitales. Toda esta suma 
ha hecho, y no sin sorpresa de muchos, que las bibliotecas sigan ofreciendo una gran cantidad de 
recursos y servicios través de Internet. Pero no solo a través de Internet, sino que también tratan 
de estar cerca de los colectivos más necesitados de bibliotecas. 

Saiba quais são as atividades e os serviços oferecidos pelas bibliotecas 

http://www.crb8.org.br/covid-19-recomendacoes-para-salvaguarda-de-acervos-em-bibliotecas/
http://www.crb8.org.br/61-acciones-que-las-bibliotecas-estan-llevando-a-cabo-durante-el-confinamiento/


............................................................................................................................. ......................... 

Biblioteca Nacional busca salvação na internet durante período de quarentena 

Há 70 anos, a nascente tradição carioca de tomar mate gelado na praia ganhava um grande 
impulso com uma entrevista do então técnico da seleção brasileira, Flávio Costa, ao Anuário 
Esportivo Brasileiro. 

“É conhecida sua ação como hidrante, sobremodo preciosa no futebol, em que, não raro após a 
peleja, certos jogadores apresentam perda de dois até três quilos”, declarou Costa, num golpe de 
marketing para as empresas produtoras da erva no sul do país, que buscavam emplacar o hábito 
na então capital da República. 

No momento em que a população do Rio de Janeiro está privada do esporte e do consumo da 
bebida na areia, o acesso a esse tipo de material histórico pode oferecer um pequeno alento. 

É essa a aposta da Biblioteca Nacional, que passou a fazer uma curadoria de seu acervo digital nas 
redes sociais desde o início da quarentena provocada pelo combate ao coronavírus. 

Conheça as ações de curadoria promovidas pela Biblioteca Nacional  

............................................................................................................................. ......................... 

Biblioteca do Senado atualiza guia de fontes primárias sobre novo coronavírus 

A Biblioteca do Senado atualizou o guia de fontes primárias de informação sobre o coronavírus 
com novas bases nacionais e internacionais de conteúdo científico e acadêmico, num total de 19 
novos itens. Entre as mais recentes fontes de pesquisa incluídas no guia estão os sites 
da Associação Médica Brasileira, da National Library of Medicine (EUA) e da 
plataforma Especialistas e Pesquisas-Coronavírus, desenvolvidas especialmente para tratar do 
tema pelo Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Segundo o bibliotecário 
Osmar Arouck, do Serviço de Pesquisa Parlamentar (Sepesp), o documento,  disponível aqui,  já 
teve mais de 2.400 visualizações.   

Osmar relatou que, em consequência da pandemia, muitos provedores privados de informação 
científica abriram o acesso de suas bases, o que permitiu tornar público esse conteúdo e incluí-lo 
no material desenvolvido pela Biblioteca do Senado. Ele ressalta que o Sepesp tem mantido uma 
rotina diária de identificação de fontes confiáveis de informação sobre a covid-19 focada em duas 
linhas principais: informações sobre a doença e ações para o enfrentamento da pandemia. Esse 
trabalho, informou o servidor, tem a função de conservar o caráter de atualidade e integridade 
que a própria demanda desse tipo de informação exige. 

Leia mais 

............................................................................................................................. ......................... 

Bibliotecária Suzana Mafra comenta importância do Dia Nacional do Livro Infantil 

Neste sábado, 18, comemora-se o Dia Nacional do Livro Infantil e Dia de Monteiro Lobato. A data 
também é reservada para o Dia do Amigo. Num universo tão amplo de possibilidades, o livro é 
sempre uma boa companhia, principalmente em tempos de pandemia. 

http://www.crb8.org.br/biblioteca-nacional-busca-salvacao-na-internet-durante-periodo-de-quarentena/
http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/570174/Coronavirus_COVID-19_Fontes_primarias.pdf?sequence=9
http://www.crb8.org.br/biblioteca-do-senado-atualiza-guia-de-fontes-primarias-sobre-novo-coronavirus/


O distanciamento social criou desafios para superar aspectos da quarentena. No caso das crianças, 
a suspensão das atividades escolares e dos centros de educação infantil, fez quem os pais e 
tutores responsáveis tenham que inovar na hora de brincar e lidar com o ensino dos menores. 

A bibliotecária brusquense, Suzana Mafra, concedeu entrevista ao vivo no Programa Da Hora para 
comentar sobre a importância da leitura ao público infantil. 

Ouça a entrevista com a bibliotecária Suzana Mafra 

 

 

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. 

......................................................................................................................................................  

Bibliotecas públicas de SP promovem atividade sobre mediação de leitura na era digital 

O SisEB (Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas de São Paulo) realizará a atividade “Mediação de 
Leitura na Era Digital”, nos dias 5, 6 e 7 de maio. O evento gratuito, que tem vagas limitadas, será 
online e contará com três turmas (cada uma em um dos dias citados), sempre das 15h às 17h.  

A atividade será conduzida pela escritora e jornalista Goimar Dantas e visa abordar a mediação de 
leitura por meio de uma interação ativa nas plataformas digitais. As pré-inscrições podem ser 
feitas em http://siseb.org.br/agenda/.  

............................................................................................................................. ......................... 

Curso Lugares de Memória e Direitos Humanos no Brasil (2020) 

O Núcleo de Preservação da Memória Política informa que estão abertas até o dia 01/05, as 
inscrições para o curso “Lugares de Memória e Direitos Humanos no Brasil”.  

Em virtude da atual crise de pandemia do coronavírus, levando em conta as medidas de contenção 
indicadas pelos principais órgãos de saúde, realizaremos neste ano o curso virtualmente. Assim, o 
curso se realizará por meio de dois tipos de atividades: vídeo-aulas semanais e aos sábados uma 
interação ao vivo com os professores e alunos matriculados no curso, com a finalidade de manter 
o debate e a troca de experiências, que se constitui em um ponto forte de nosso curso. 

Para se inscrever, preencha o formulário disponibilizado neste 
link https://forms.gle/nCJjtxfCjqhZuXPAA. Informamos que, devido a capacidade da plataforma 
Cisco Webex de permitir somente o número de 100 participantes por vídeo-chamada, 
disponibilizaremos 90 vagas. Haverá, portanto, uma seleção dos inscritos para participação no 
curso. 

Mais informações  

http://www.crb8.org.br/bibliotecaria-suzana-mafra-comenta-importancia-do-dia-nacional-do-livro-infantil/
https://twitter.com/crb8sp
https://www.instagram.com/crb8sp/
https://www.facebook.com/crb8sp/
http://www.crb8.org.br/category/eventos/
http://www.crb8.org.br/bibliotecas-publicas-de-sp-promovem-atividade-sobre-mediacao-de-leitura-na-era-digital/
http://siseb.org.br/agenda/
http://www.crb8.org.br/curso-lugares-de-memoria-e-direitos-humanos-no-brasil-2020/
https://forms.gle/nCJjtxfCjqhZuXPAA
https://www.nucleomemoria.com.br/atividades-nucleo-memoria/curso-lugares-de-memoria-e-direitos-humanos-no-brasil---2020


............................................................................................................................. ......................... 

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 

 

 

 

 

 

http://www.crb8.org.br/webinars/
https://more.ebsco.com/WebinarsBrazilCovid19-1213002-lp.html?utm_medium=social&utm_source=facebook_br&utm_campaign=acad_webinarsbrasil_20200413
http://revista.ibict.br/inclusao/index
http://revista.ibict.br/inclusao/index
https://www.reciis.icict.fiocruz.br/index.php/reciis/issue/view/92


 

A obra constitui-se um manual de informações sobre conteúdos de letramento informacional para 
fundamentar a prática dos educadores e as pesquisas dos estudantes. Um manual é um 
compêndio de conteúdos de uma disciplina ou área. É um material de consulta, que pode ser lido 
em sua totalidade ou por partes, de acordo com a necessidade de informação. Aos educadores 
que usarem a obra para fundamentar as atividades de ensino, cabe ressaltar sobre a necessidade 
de planejar as aulas e os recursos a serem utilizados no processo. Evidentemente, a sugestão é 
que o ensino seja realizado de forma reflexiva e contextualizada para que seja o mais significativo 
possível para os estudantes. A obra se organiza-se por capítulos de acordo com o modelo nuclear 
de letramento informacional. 

Fonte: Repositório UnB  

 

 

A primeira edição deste livro foi realizada de forma impressa em 2006, antes da promulgação da 
Lei nº12.244, maio de 2010, que dispõe sobre a universalização das bibliotecas nas instituições de 
ensino do País.  

Esta 2ª edição contínua sedimentada nos dois principais pilares da biblioteca escolar: informação e 
leitura. Portanto, aborda, entre outros assuntos, a mediação da leitura e a pesquisa escolar. Ela foi 
acrescida de dois capítulos, um a respeito da história da biblioteca escolar e outro das fontes orais 
para o ensino e a aprendizagem na escola. 

Os discursos dos profissionais (bibliotecários e professores) reunidos nesta obra almejam 
estimular o pensamento crítico dos envolvidos cotidianamente com a educação; lembrando que 
apenas leis não garantem que as portas das bibliotecas escolares permaneçam abertas. É 
necessário empenho político e, também, comprometimento por parte de todos.  

Fonte: Abecin 

https://repositorio.unb.br/handle/10482/35957?fbclid=IwAR2PbR6ETs9Vj_9ZUrPKDb5qRjFBN-FQdX2gxpkuorzvJufJb-oDwU9Ojig
http://abecin.org.br/e-books/fazeres_cotidianos/E-Book_Silva_Bortolin.pdf


 

 

A Revista dos Tribunais Online da Thomson Reuters é uma plataforma digital de pesquisa jurídica 
que reúne em um único lugar as principais Fontes do Direito, como: artigos doutrinários de 
renomados especialistas, legislação atualizada e jurisprudência dos Tribunais Judiciários, somada 
ao uso de tecnologia inovadora com buscadores poderosos, filtros eficazes e as principais 
funcionalidades necessárias para os profissionais e estudantes de direito. 

Leia mais 

............................................................................................................................. ......................... 

 

https://bit.ly/2S173Kv


 

 

 

 

 

 

 


