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TRILHAR &
COMPARTILHAR
INFORMATIVO BIBCAV

Reunião entre representantes do Lions, do
Centro Acadêmico de Vitória, Biblioteca
Setorial do CAV, da Gerência Regional da
Educação Mata Centro – GRE, e da Escola
Municipal Prefeito Manoel de Holanda
Cavalcanti, buscou traçar parcerias e
estabelecer estratégias para divulgar e
ampliar as ações de leitura desenvolvidas
pelo Clube Lions na Cidade.
A agenda do Lions inclui uma programação
anual para o segmento de leitura. A
programação envolve duas reuniões
mensais, chamadas de Sarau Literário. Os
encontros ocorrem na Sede do Lions e os
participantes são convidados a fazer uma
narrativa ou comentário de alguma obra
lida. As narrativas são vistas como uma
forma de permitir aos envolvidos, em seus
diferentes contextos e ocasião,
desenvolverem sua capacidade de leitura e
escrita concorrendo para uma formação
humana e cidadã.
O Lions realiza também palestras mensais,
cujo objetivo são abordar temas de
interesse educacional e cultural, com
ênfase na participação de personalidades
vitorienses
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ENCONTRO DISCUTE
PARCERIAS E ESTRATÉGIAS
PARA DIVULGAR AÇÕES DE
LEITURA EM VITÓRIA

Iniciando à direita: Giane da Paz,
Marilene da Paz, Cristina Francelino,
Ismael Feitosa, Severino Jorge e Rubens
de Deus.

MÊS DA MULHER
O primeiro clube de Lions com mais de um
NA BIBCAV
século, foi fundado em 07 de junho de 1917
UM POUCO SOBRE O LIONS

na cidade de Chicago, em Ilinois nos Estados
Unidos. Dessa iniciativa resultou a criação de
vários clubes pelo mundo afora, abrangendo
hoje um total de 210 países. Em Pernambuco,
cabe destaque ao Lions de Vitória de Santo
Antão, que foi criado na década de 80,
seguindo os mesmos ideais e princípios do
Lions que é oportunizar o desenvolvimento
pessoal através do trabalho voluntariado;
prestar serviços à comunidade com ações
voltadas para a questão da saúde, visão,
juventude, idosos, meio ambiente e demais
ações de cunho social.
PERES, C. Centenário do Lions Clube. O
Lidador, Vitória de Santo Antão, 2018.

VOZES DO SILÊNCIO OU A EFERVESCÊNCIA DO
BARULHO DO PENSAMENTO?

Em bibliotecas,
cultive o silêncio por
respeito ao outro.

No início desse semestre letivo, lançamos uma
campanha na Biblioteca intitulada “Cultive o Silêncio,
nada de barulho por respeito ao outro”. Nosso objetivo
foi deixar o ambiente mais confortável e agradável para
quem precisa focar nos estudos. A ação surtiu efeito,
depois da campanha como observa Naiana Cristina (27),
frequentadora assídua da biblioteca, "as pessoas olham
o aviso na mesa e têm uma certa consciência em falar
mais baixo, antes eu tinha muitas dificuldades para me
concentrar por conta do barulho e agora eu consigo
fazer minhas leituras tranquilamente". Diante do
resultado da campanha novas ações dessa natureza vão
se integrar às práticas da biblioteca a cada inicio de
semestre.

DIA DE CONSCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO

Você sabe da importância
do silêncio para os seus
estudos ?
Pesquisas indicam que ele
estimula a reflexão,
reduz o stress,
melhora a criatividade e
memória além de
facilitar a concentração.

Em 2 de abril, foi celebrado o dia Mundial de
Conscientização do Autismo. Essa data foi estabelecida
em 2007, com o objetivo difundir informações para a
população sobre o autismo e minimizar a discriminação
e o preconceito sobre as pessoas acometidas por esta
síndrome neuropsiquiátrica.
O NACE em parceria com a
Biblioteca comemorou
essa data com uma
exposição e exibição de
filmes sobre o Transtorno
do Espectro Autista (TEA).

No evento em comemoração ao
dia do Bibliotecário, Giane da Paz
falou sobre a experiência do
Trilhar & Compartilhar para os
bibliotecários do SIB/UFPE.
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