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BIBLIOTECA CENTRAL – CPCA/ICSFA
INFORMAÇÕES NA PANDEMIA
A partir de julho o atendimento da Biblioteca Central tomará as
seguintes medidas:
- Apenas agendamentos pelo e-mail biblioteca.icsfa@gmail.com.
- Nosso catálogo on-line está disponível em:
http://biblioteca.link/Biblivre5/freisrs/ para pesquisa de obras.
- Uso obrigatória de máscara e higienização das mãos em todas as
dependências da instituição.
Estas orientações podem mudar a qualquer momento pois
seguimos os decretos estaduais e municipais durante a
pandemia.

Nós na Rede
30/07/2020

EDITORAL
Este boletim iniciado em abril
de 2020, mês do dia
internacional do livro (23),
alegra-se com mais esta
edição. Em tempos de
Pandemia ficamos gratos de
fazer o que mais gostamos e
compartilhar com vocês nossas
ações em prol da leitura, do
livro, do acesso ao livro digital,
da busca por maneiras de levar
palavras e ideias de como
podemos enfrentar este
momento juntos. Neste “Novo
Normal” precisamos adequar
. ações, palavras e atitudes.
Valorizar o que antes não
valorizamos, cuidar daquilo
que gostamos, saber que todos
precisamos valorizar a vida em
uma “Casa Comum”. Lembre
de sempre ter um livro por
perto, de ler para alguém, nem
que seja uma frase.
AS PALAVRAS AMENIZAM OS
MOMENTOS!

Dados estatísticos da
Biblioteca:
63 livros novos na base,
82 exemplares novos,
6 livros emprestados,
487 pesquisas online
53 alcances no Facebook

#livrosparaler
#livrosnovosnabiblioteca
#lerfazbem
#FMSS
#parceriaBancodeLivros
No dia 16 de julho ganhamos 255 livros do
Banco de Livros para doação entre as crianças
e jovens atendidos pelo CPCA. Os livros estão
sendo higienizados e embalados para
posterior ação de entrega.

19 de julho de 2020

Nós da Biblioteca Central agradecemos
ao Banco de Livros que em parceria com o
CPCA viabilizam ações de acesso ao Livro
durante a pandemia da Covid-19. Durante
projeto Renovando Vínculos os livros serão
entregues. Aguardem novidades.

Biblioteca Central
CPCA/ICSFA
Estrada João de Oliveira
Remião, 4444 - Parada 10
– Lomba do Pinheiro
Porto Alegre/RS

Alguns livros à disposição neste mês!

CEP: 91560-000
E-Mail:
biblioteca.icsfa@gmail.com

Site:
https://cpca.org.br/biblio
teca/

Facebook:
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