
 

 
 

III SEMANA LITERÁRIA DO CCBJ 2021  
PROGRAMAÇÃO CORRIDA  

 
RELEASE GERAL SEMANA:  
 
De 22 a 26 de março teremos a III Semana Literária da Biblioteca do CCBJ, mais um evento                  
gratuito e literário do setor que compõe o nosso Programa Sombrinha Literária e que              
acontece anualmente, esse ano, por conta da pandemia, será totalmente online.  
 
Teremos contação de histórias, bate papo, roda de conversa com bibliotecários que            
produzem conteúdo online, lançamentos: de documentário, de Revista Digital e até de            
Biblioteca Digital. Cuida! Vem aproveitar nossa programação! 
 
A Semana Literária é um evento que ocorre anualmente, em geral, no mês de abril, pois                
nesse mês é um período do primeiro semestre tem muitas datas comemorativas            
relacionadas ao livro, literatura, enfim. 
 
Neste ano, essa comemoração ocorre em março, que também é um mês cheio de dias               
comemorativos relacionados à leitura, literatura (12/03 - Dia do bibliotecário/a, 14/03 - Dia             
nacional da poesia, 20/03 - Dia da contador/a de histórias, etc). 
 
DIA 22/03 - SEGUNDA-FEIRA 
 
III SEMANA LITERÁRIA - LANÇAMENTO  BIBLIOTECA DIGITAL CCBJ - LIVRE  
FORMATO: REDES SOCIAIS LINK NA BIO 
RELEASE: A gente quer começar a Semana Literária trazendo um presentão para o nosso              
público! Hoje lançamos para vocês a Biblioteca Digital do CCBJ de E-books e Audiolivros em               
parceria com a Tocalivros e a Recode. Agora temos uma biblioteca digital para chamar de               
NOSSA! A Biblioteca do CCBJ comunica com muita alegria às suas leitoras e leitores que,               
temos uma plataforma completa com e-books e audiolivros por um período de um ano!!              
Então corre para aproveitar, preste atenção no passo a passo de como se cadastrar no site,                
se vincular a nossa biblioteca e poder fazer até 5 empréstimos de livros por dia, o que você                  

 



 
está esperando? Eu sei que vocês estão morrendo de saudade da biblioteca, então vem,              
você terá acesso a todo acervo da Tocalivros sem pagar nada! 
Esse é mais um resultado da parceria de sucesso com o Programa Recode Bibliotecas e a                
Biblioteca do CCBJ, são mais de 6.500 livros, entre e-books e audiolivros. Se interessou?! 
 
Acompanha o passo a passo para você que quer ler e ouvir livros: 1º Acesse:               
https://biblioteca-grande-bom-jardim.tocalivros.com/ 2º Clique em "Cadastre-se" 3º      
Preencha com seus dados pessoais para criar sua conta: e-mail, nome, data de nascimento,              
cpf, endereço e senha. 4º Clique em enviar e espere a Biblioteca ativar sua conta! 5°                
Quando a Biblioteca te avisar por e-mail que sua conta está ativa, você já pode se logar e                  
aproveitar para ler e ouvir os livros da Tocalivros. 
 
DIA 23/03 - TERÇA - FEIRA 
 
III SEMANA LITERÁRIA - ESPECIAL MOSTRA PELA VIDA - BETE PACHECO EM 'HISTÓRIAS             
QUE HABITAM EM MIM' - LIVRE  
FORMATO: ESTREIA VÍDEO  
ÀS 15H NO YOUTUBE CCBJ  
RELEASE: Histórias que habitam em mim, é uma construção autoral de Elisabete Pacheco             
(@bete.pacheco01). Composta de três narrativas que têm como pano de fundo o cenário da              
região do Cariri. Na sessão de contos, apresentamos uma lenda sobre o mito fundador              
desse lugar, passeamos pelo fio condutor da narrativa, trazendo a beleza da artesania de              
um objeto bem emblemático da região “o chocalho”, com sua poética e potência,             
finalizando com a bela história de uma figura muito conhecida o Príncipe Ribamar, um              
sonhador que se enamorou da Monalisa de Da Vinci. Sinta-se convidado a participar dessa              
sessão de contos em formato virtual ou presencial, conhecendo os encantos de um lugar              
sagrado para o seu povo. 
 
DIA 24/03 - QUARTA-FEIRA  
 
III SEMANA LITERÁRIA - BIBLIO E PODCAST TEM A VER? - BATE PAPO EM COMEMORAÇÃO               
AO DIA DO/A BIBLIOTECÁRIO/A - LIVRE  
FORMATO: LIVE  
NO YOUTUBE CCBJ ÀS 17H  
RELEASE: No dia 12 de março tivemos o Dia do/a Bibliotecário/a! Em alusão a esse dia                
maravilhoso nos reunimos hoje com três colegas da Biblioteconomia! O Carlos Júnior, do             
podcast amazonense Biblio o quê? @biblioquepodcast, Leonela Oliveira e Rômulo          
Benevides, ambos do podcast cearense Além das Estantes @estantepod. Com mediação de            
Amanda Ribeiro (Biblioteca CCBJ) @over.ribeiro, vamos conversar sobre o que é um            
podcast; a presença de bibliotecários/as nas redes sociais, com foco nesse formato de             
podcast e impactos desse formato na divulgação da Biblioteconomia. 
Quer conhecer mais os podcasts acesse em:  
Além da Estantes: https://open.spotify.com/show/6vaW6ImHukpLcXPlqxVKFX  
Blibliooquê? https://open.spotify.com/show/7st7lkuUTqy6xp8EyzmkJw 
  

 

https://biblioteca-grande-bom-jardim.tocalivros.com/
https://open.spotify.com/show/6vaW6ImHukpLcXPlqxVKFX
https://open.spotify.com/show/7st7lkuUTqy6xp8EyzmkJw


 
 
DIA 26/03 - SEXTA-FEIRA 
 
III SEMANA LITERÁRIA - “BATE PAPO CONVERSAS, CONTOS E CAFÉS COM SIVIRINO DE             
CAJU SOBRE O 'LIVRO DE RUA POESIA CIRCULAR.DOC' E SILSA AGUIAR SOBRE O 'CURSO              
DE ESCRITA CRIATIVA A PARTIR DE MEMES' MEDIAÇÃO DE JÉSSICA SOUSA E AMANDA             
RIBEIRO BIBLIOTECA CCBJ - LIVRE  
FORMATO: LIVE  
18H YOUTUBE CCBJ 
RELEASE: Fechando a programação da III Semana Literária, trazemos para esse bate papo             
de pré-lançamento dois convidados especiais para apresentar os percursos e processos           
criativos dos seus trabalhos.  
 
LIVRO DE RUA POESIA.DOC DE SIVIRINO DE CAJU. Publicado nos muros e paredes de              
Fortaleza, através de instalação de LAMBES, o Livro de Rua Poesia Circular foi viabilizado por               
meio do VIII Edital das Artes da Secultfor, e tem a participação de mais de 40 artistas,                 
contendo 50 poemas e 50 ilustrações, medindo 1,50mx1,50m cada página, somando 75            
metros de livro aberto. Seu percurso poético é a rota do ônibus Grande Circular 2, a maior                 
da cidade, com as páginas coladas próximo aos pontos de paradas, totalizando 57 km de               
poesia. Interligando periferias, interagindo artistas e conectando o público através de QR            
code fixado em cada página do itinerário. Os poemas e ilustrações levam para as ruas               
afetividade, percepções, engajamento, estética, humor e natividade cearense. Para a          
programação apresentamos o vídeo documentário mostrando a ação de publicação,          
depoimentos da equipe e poetas, além de material de imprensa e mapa do percurso              
poético. Com abrangência bastante expressiva no território de Fortaleza, alcançando o           
bairro Grande Bom Jardim e adjacências, inclusive com participação de artistas locais como             
Wilbert Santos, Kelly Cristina, Djaci José, Capim Santo e Ton Almeida. O vídeo documento do               
Livro de Rua Poesia Circular estará disponível no canal do youtube e também nas redes               
sociais e site do projeto.  
QUER SABER MAIS:  
https://www.facebook.com/sivirino.decaju  

http://livroderuapoesiacircular.sivirinodecaju.com  

https://www.facebook.com/LivrodeRuaPoesiaCircular  

https://www.instagram.com/livroderuapoesiacircular  

 

CURSO ESCRITA CRIATIVA A PARTIR DE MEMES. O curso é uma das propostas aprovadas              

na Chamada Pública de Propostas Artísticas para Composição da Programação do Centro            

Cultural Bom Jardim 2021.1, na linguagem de Jardim Literário, da artista Silsa Aguiar             

@escrita_de_ponta / @silsaaguiar. Teve o objetivo de desenvolver e aperfeiçoar a           

capacidade de escrita dos alunos/as participantes, por meio da utilização de imagens e             

textos inseridos nos memes. Podendo utilizar-se como contraponto textos literários, os           

alunos/as foram estimulados a escrever suas próprias produções, alinhadas em três gêneros            

principais: conto, crônica e poesia, contemplando as normativas de escrita da Língua            

 

https://www.facebook.com/sivirino.decaju
http://livroderuapoesiacircular.sivirinodecaju.com/
https://www.facebook.com/LivrodeRuaPoesiaCircular
https://www.instagram.com/livroderuapoesiacircular


 
Portuguesa sob a perspectiva do humor, da crítica social e/ou de próprio cotidiano. Como              

resultado final do curso será lançada uma revista digital com as produções construídas             

coletivamente pelos alunos/as durante o curso. A revista ficará disponível ao público no             

acervo digital da biblioteca do CCBJ.  

 

 

 

 

 

 


