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COMUNICADO CRB-8 – Compilação dos cuidados necessários para a reabertura de bibliotecas 

À vista da declaração da Organização Mundial da Saúde (OMS), em 11-03-2020, que caracteriza a 

contaminação com o novo coronavírus como pandemia, e da Portaria nº 188/GM/MS, de 04-02-

2020, do Ministério da Saúde, que declara emergência em saúde pública de importância nacional 

(ESPIN), Conselho Regional de Biblioteconomia - CRB-8 considera imprescindível registrar que 

sejam tomadas todas as medidas para a segurança e a saúde nas bibliotecas e sua equipe técnica, 

usuários, e acervo neste momento em que há riscos de contaminação pelo Coronavírus nas 

superfícies e no papel.  

Assim, valendo-se do conteúdo de diversos textos técnicos científicos disponíveis no meio digital, 

este Conselho faz uma compilação dos cuidados necessários para dar início às atividades, sabendo 

contudo que o assunto não será esgotado pois o conhecimento sobre o COVID-19 continua a 

evoluir, o que poderá exigir a adaptação das diversas orientações. 

Ao final do documento estão listadas as fontes caso haja interesse no aprofundamento no assunto. 

Acesse o Comunidado 

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

Prazo da Lei das Bibliotecas Escolares chega ao fim com poucos avanços  

Promulgada em 2010, a Lei nº 12.244 estabeleceu um prazo de dez anos para as escolas do ensino 

básico das redes públicas e privadas criassem suas bibliotecas, as quais deveriam contar com, no 

mínimo, um título para cada aluno matriculado. Dez anos após sua entrada em vigor, a “lei das 

bibliotecas escolares”, conforme ficou conhecida, está longe da sua realização. 

Hoje apenas 45,7% das escolas públicas de ensino básico contam com bibliotecas ou salas de 

leituras, segundo o Anuário Brasileiro da Educação Básica 2019. Ao analisar os recursos de 

infraestrutura disponíveis nas escolas, a pesquisa descobriu que no Ensino Fundamental apenas 

48% têm bibliotecas e/ou salas de leitura (só bibliotecas 27,3% e só salas de leitura 14,5%). 

Já no Ensino Médio, esse número sobe para 85,7% (só bibliotecas 53,8%; só salas de leitura 20,6% 

e salas de leitura e bibliotecas 11,3%). Nas escolas de Ensino Integral, por sua vez, 53,1% dispõem 

de bibliotecas e/ou salas de leitura. Embora os números tenham avançado nos últimos anos, estes 

podem ser questionados na medida em que são fornecidos pelas direções escolares, que ao 

responderem o Censo Escolar acabam muitas vezes por contabilizar como bibliotecas espaços 

incondizentes com o conceito de biblioteca. 

Leia a notícia completa 

http://www.crb8.org.br/comunicado-crb-8-compilacao-dos-cuidados-necessarios-para-a-reabertura-de-bibliotecas/
http://www.crb8.org.br/prazo-da-lei-das-bibliotecas-escolares-chega-ao-final-com-poucos-avancos/


 

 

Conselho de Biblioteconomia certifica biblioteca do Museu 

A biblioteca do Museu do Folclore de São José dos Campos, denominada ‘Maria Amália Corrêa 

Giffoni, passou a ser uma das mais de quatro mil bibliotecas certificadas pelo Conselho Regional de 

Biblioteconomia (CRB) da 8ª região (São Paulo), a partir deste mês. Especializada em folclore e 

cultura popular, a biblioteca é mantida pelo Centro de Estudos da Cultura Popular (CECP) e 

Fundação Cultural Cassiano Ricardo (FCCR). 

Com a certificação, a biblioteca vê reforçada sua importância para o meio acadêmico local e 

regional, principalmente como fonte de pesquisa, em razão da sua especialidade e por estar ligada 

diretamente a um museu da mesma área de atuação. “O fato de a biblioteca do Museu do Folclore 

estar cadastrada no CRB dá a ela um status mais profissional”, destaca Cíntia Cássia Soares, 

bibliotecária responsável na unidade. 

O registro da biblioteca junto ao CRB também atende a um aspecto legal, de acordo com a sua 

Comissão de Fiscalização Profissional. O artigo 29 da Lei Federal 9674/98 dispõe que o exercício da 

função de bibliotecário é privativo de profissionais formados e inscritos no conselho regional da 

respectiva jurisdição. O CRB da 8ª região integra o Conselho Federal de Biblioteconomia (CFB), que 

agrega 14 conselhos regionais. 

Leia a notícia completa  

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

 

http://www.crb8.org.br/conselho-de-biblioteconomia-certifica-biblioteca-do-museu/


 

 

Recomendações da Comissão Brasileira de Bibliotecas – CBBU para elaboração de planejamento 

de reabertura das bibliotecas universitárias 

Diante do fechamento abrupto da maioria das bibliotecas universitárias brasileiras, em função da 

política de afastamento social determinada pelos governos estaduais e municipais no último mês 

de março 2020 e, diante das incertezas geradas pela Pandemia provocada pelo Covid-19 (SARS-

CoV-2), até a presente data sem uma forma de tratamento seguro, a CBBU vem sugerir alguns 

procedimentos que devem ser observados pelos gestores e equipes de profissionais das BUs no 

planejamento de retomada de suas atividades quando assim for necessário.  

Muitas bibliotecas mantiveram serviços digitais em funcionamento, através de sites oficiais e redes 

sociais, o que não gerou um prejuízo tão grande para suas respectivas comunidades. Porém, 

algumas instituições não conseguiram atender desta forma, interrompendo, realmente, todos os 

seus serviços, o que poderá gerar uma grande demanda de serviços das bibliotecas na reabertura, 

aumentando assim o risco de contágio.  

Outro aspecto relevante, e também considerado pela CBBU, é a segurança do quadro de 

funcionários disponíveis para atuar nas bibliotecas de forma organizada e segura na retomada dos 

serviços. Diante destes aspectos iniciais somados a situação de muitos acervos com quantitativos 

deficitários, espaços adaptados com pouca flexibilidade para adoção das novas regras de 

afastamento é necessário seguir com cautela. Cada biblioteca é um universo distinto, com 

realidades assimétricas neste nosso país de proporções continentais  

Acesse o documento completo 

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

Las recomendaciones generales para una reapertura segura de la actividad presencial en los 

archivos 

El Grupo de Responsables de Archivos de las Comunidades y Ciudades Autónomas han elaborado el 

documento "Recomendaciones generales para una reapertura segura de la actividad presencial en 

los archivos". El objetivo de dicho documento es consensuar unas recomendaciones 

generales para llevar a cabo una reapertura segura de los archivos y posibilitar un marco general 

de referencia adaptable a cada archivo independientemente de su titularidad (pública o privada). 

Bajo el título "Recomendaciones generales para una reapertura segura de la actividad presencial 

en los archivos", este documento, adoptado el 12 de mayo de 2020, se ha gestado en dos 

reuniones virtuales (5 y 12 de mayo) impulsadas por la Subdirección General de Archivos y Gestión 

Documental de la Comunidad de Madrid que ha reunido a los responsables autonómicos de 

archivos de Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla – La Mancha, Cataluña, Ceuta, Comunidad 

http://www.crb8.org.br/wp-content/uploads/2020/05/Recomendações-14-de-maio-1-1.pdf


 

Valenciana, Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid, Murcia, Navarra y País Vasco, junto con los del 

Ministerio de Cultura y Deporte. 

Conheça mais sobre as recomendações para a reabertura de arquivos 

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

Covid-19: desinfecção e bens culturais, as recomendações do Dicastério para a Cultura 

Sensibilizar os responsáveis pela custódia e gestão do patrimônio cultural ,para evitar possíveis 

danos causados pelo uso inadequado de produtos desinfetantes ou pela aplicação de 

procedimentos incorretos por falta de conhecimento. 

Esse é o objetivo das recomendações compartilhadas pelo Pontifício Conselho para a Cultura para 

fazer frente à situação provocada pela Covid-19 em relação à gestão, limpeza e desinfecção do 

patrimônio cultural. O documento pretende oferecer “indicações muito simples e necessárias para 

evitar danos irreversíveis aos objetos mais preciosos e delicados presentes em nossas igrejas”. 

A desinfecção de ambientes, paramentos, vasos sagrados para o local de culto – especifica o 

Dicastério na apresentação do texto – é “necessária neste período de emergência sanitária”, mas 

de diversas partes chegaram relatórios sobre as intervenções efetuadas com “o uso de detergentes 

não adequados para objetos de arte e patrimônio cultural”. 

Leia a notícia completa  

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

Todas las recomendaciones del Ministerio de Cultura para la reapertura de las bibliotecas 

públicas en Fase 0, 1 y 2 

La Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria ha actualizado el documento que elaboró 

hace unos días con las recomendaciones para la reapertura de las bibliotecas en Fase 1. En 

este nuevo documento se incluyen las medidas para reabrir las bibliotecas públicas en territorios 

en Fase 0 y en Fase 2, además de las recomendaciones para aquellas que están en Fase 1. 

Las recomendaciones han sido elaboradas por la Dirección General del Libro y Fomento de la 

Lectura a través de la Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria. En su preparación se 

han tenido en cuenta las recomendaciones internacionales de buenas prácticas de manipulación 

de libros y otros materiales en bibliotecas durante la crisis de la COVID‐19, y se ha escuchado a la 

Biblioteca Nacional de España y a la Comisión Permanente del Consejo de Cooperación 

Bibliotecaria. 

Comentar que se recogen en las Fases 0 y 1, principalmente y de forma general, las actividades de 

préstamo y devolución de obras e información bibliográfica y bibliotecaria. En la Fase 2 se recogen, 

además de las acciones permitidas en Fase 0 y 1, las actividades de consulta en sala con aforo 

reducido y medidas extraordinarias de limpieza y desinfección, así como el préstamo 

interbibliotecario. 

Leia a notícia completa  

http://www.crb8.org.br/las-recomendaciones-generales-para-una-reapertura-segura-de-la-actividad-presencial-en-los-archivos/
http://www.crb8.org.br/covid-19-desinfeccao-e-bens-culturais-as-recomendacoes-do-dicasterio-para-a-cultura/
http://www.crb8.org.br/todas-las-recomendaciones-del-ministerio-de-cultura-para-la-reapertura-de-las-bibliotecas-publicas-en-fase-0-1-y-2/


 

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

Museus e o fim da quarentena: como garantir a segurança do público e das equipes 

À medida que as quarentenas terminam gradualmente em várias regiões e países, os museus 

precisam revisar e atualizar seus protocolos de segurança sanitária para reabrir adequadamente. 

Embora as regulamentações nacionais variem dependendo da evolução específica da pandemia da 

COVID-19, existem algumas medidas básicas que podem ser tomadas para proteger a saúde dos 

visitantes e da equipe. 

Conheça as recomedações voltadas para a reabertura de museus 

 

 

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. 

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

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". 
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A criação de ferramentas que permitam registrar e organizar a produção de informações tem sido 

uma das prioridades recorrentes no universo da cultura. O controle bibliográfico consiste na 

utilização sistematizada dessas ferramentas, e visa preservar suportes de informação para torná-

los acessíveis a qualquer indivíduo ou organização. As origens dessa prática como atividade 

sistematizada, no Ocidente, remontam à Antiguidade clássica, mas foi só a partir da invenção da 

imprensa que ela se tornou mais bem organizada, passando inclusive a ser responsabilidade do 

https://seer.ufs.br/index.php/conci/issue/view/1019?fbclid=IwAR13YQjU-2kQ_bdIpb1TNJlM1uNrBCio4dqml3W5AKe_WFZd8vxl4h5W9MQ
https://seer.ufs.br/index.php/conci/issue/view/1019?fbclid=IwAR13YQjU-2kQ_bdIpb1TNJlM1uNrBCio4dqml3W5AKe_WFZd8vxl4h5W9MQ
http://www.seer.ufal.br/index.php/cir?fbclid=IwAR2fiyqJtxeGQmhH82QMsvHVGavViYK7w03r8DLypP51RfVYjQUlsTmwKJs


 

Estado em muitos países. Nos últimos anos, a questão do controle bibliográfico alcançou nova 

dimensão com as mudanças no universo informacional trazidas pela internet. O advento de um 

formato físico imaterial e de grande volatilidade representa um dos desafios para a preservação da 

memória da humanidade. Introdução ao controle bibliográfico examina as principais propostas e 

realizações, em âmbito internacional e nacional, que têm como objetivo identificar, registrar, 

difundir e preservar os produtos da cultura, em diferentes suportes com que hoje se apresentam. 

 

 

Esta obra apresenta nove relatos de experiências de diferentes Bibliotecas do Rio Grande do Norte 

em relação ao processo de Gestão de Coleções. Identifica lacunas e deficiências neste processo 

bem como revela aspectos positivos na prática profissional frente a esta atividade. Busca 

apresentar um panorama heterogêneo na realidade de bibliotecas observando aspectos das 

etapas desenvolvidas para a formação e desenvolvimento de coleções bibliográficas nestes 

espaços.  

 

 


