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Arqueólogos encontram lista de compras do 
século 17 

 

Arqueólogos de Knole, na Inglaterra, fizeram uma 

descoberta surpreendente. Uma lista de compras 

bem preservada do século 17 foi encontrada em 

um sótão. 

A carta foi escrita por Robert Draper e era desti-

nada a Bilby, dois cidadãos comuns que viviam 

em sua casa no campo em 1633. A correspon-

dência continha uma linguagem rebuscada e não 

exigia muitas coisas. A parte mais curiosa, de 

acordo com os pesquisadores, é quando Robert 

pede por “peixe verde” [...] 

Leia mais  aqui.    

 

 

Fonte: Aventuras na História 

Grupo Santillana cria plataforma gratuita com 
livros de Ruth Rocha e outros autores, jogos e 
vídeos 

 

 

 

 

 

 

 

Uma plataforma criada pelo Grupo Santillana vai 

oferecer conteúdo para professores a partir desta 

quarta-feira, 1.º, mas não só. Na segunda-feira, 

6, pais e crianças também poderão acessar a 

Maratona Edu. Lá, vão encontrar, entre outras 

coisas, livros de grandes autores brasileiros para 

download gratuito. [...] 

Entre os livros infantis previstos estão A Flauta 

Mágica, Cármen, O Guarani e Declaração Uni-

versal dos Direitos Humanos, de Ruth Rocha; 

Os Argonautas, de Ana Maria Machado; A Pe-

quena Bruxa e Amor Impossível, Impossível 

Amor, de Pedro Bandeira; e Zig Zag, de Eva 

Furnari.  

Leia mais  aqui.      

Fonte: Estadão 

Curiosidades: bibliotecas, livros, leitura, museus... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
  

TEMOS NA BIBLIOTECA  

“Este documento, Salvar VIDAS: pacote de medidas técnicas para a seguran-
ça no trânsito, detalha medidas fundamentais baseadas em evidências cientí-
ficas. Essas medidas foram identificadas por muitos dos principais especialis-
tas mundiais em segurança no trânsito e seus órgãos como as que têm a mai-
or probabilidade de impactar as mortes e lesões no trânsito no curto e longo 
prazo.[...]” 
 
Autor: Organização Mundial da Saúde - OMS Organização Pan-Americana da 
Saúde - OPAS  - 2018 
 
Acesse Aqui:  

Salvar vidas_ 2018     Localização: 625:614.8 O599s  

 

 

Filosofia acima de tudo. Literatura acima 

de todos: 25 livros fundamentais 

 

 

 

 

Os historiadores apontam que o grego Tales de 

Mileto, que viveu entre os anos 624 e 546 a.C., foi 

o primeiro filósofo do mundo, pois empenhava a 

maior parte de seu tempo em refletir sobre ques-

tões ligadas ao ser humano e à natureza. Desde 

então, a Filosofia tem sido praticada ininterrupta-

mente e nenhuma atividade permanece tanto tem-

po sem demonstrar sua utilidade na vida humana. 

Ainda que a filosofia e a sociologia sejam vistas 

hoje como aprendizados secundários, a verdade é 

que a busca pela sabedoria e pelas respostas às 

perguntas fundamentais da vida são a base para a 

construção de qualquer conhecimento. Para os 

que desejam se aprofundar no universo filosófico, 

a Revista Bula reuniu em uma lista 25 obras es-

senciais. Os livros datam de diferentes épocas e 

ajudam a construir um painel sobre a história da 

filosofia. Entre os destaques, estão “Crítica da Ra-

zão Pura” (1781), de Immanuel Kant; “A Socieda-

de do Espetáculo” (1967), de Guy Debord; e “O 

Segundo Sexo” (1949), de Simone de Beauvoir.  

[...] 

Veja a matéria na íntegra aqui.    

Fonte: Revista Bula 

No Instagram, funcionários do Museu do 

Prado apresentam obras do acervo 

Manolo Osuna não tem educação artística for-

mal, mas passou anos circulando pelas galerias 

do Museu do Prado como guarda e líder de 

uma brigada de 

sete pessoas que 

transportam tesou-

ros nacionais de 

mestres espanhóis 

como Velázquez e 

Goya por todo o edifício.   

Nesse cenário familiar, Osuna, de 56 anos, 

emergiu de seu papel invisível no museu para 

se tornar um improvável crítico de arte numa 

série de vídeos de Instagram que virou um su-

cesso. Os vídeos, gravados com celular e pau 

de selfie, atraíram um número crescente de se-

guidores internacionais, com quase 100 mil es-

pectadores diários, fascinados pelo tranquilo 

passeio pelo museu nacional da Espanha.  [...]

Os vídeos apresentam especialistas em arte, 

bem como homens e mulheres que guardam as 

galerias, que restauram pinturas de Goya ou 

analisam pigmentos medievais no laboratório do 

museu. Abi Godfrey, gerente de serviço do Mu-

seu Holburne de Bath, Inglaterra, disse: “É óti-

mo que o Prado esteja homenageando seus 

funcionários dessa maneira. É um exemplo para 

os outros museus”. [...]  

Confira a reportagem completa aqui. 

Fonte: Estadão 

ACONTECE NA BIBLIOTECA 

Seguindo as orientações do Decreto Estadual n.º 55.154, de 01 de abril de 2020, que 

decretou estado de calamidade,  e Instruções de Serviço do DETRAN/RS n.º 06 e 

07/2020, nosso atendimento presencial está suspenso. 

Os empréstimos serão renovados automaticamente durante este período. 

Seguimos atendendo : 

Email: bibllioteca@detran.rs.gov.br 

 Até breve! 

Seleção 

Relatório aponta que microveículos são mais seguros para os pedestres 

Um recente relatório do Internacional Transport Forum (ITF),  o “Safe Micromobility” (Mobilidade Segu-

ra),  mostra que os meios de transporte denominados microveículos – patinetes e bicicletas elétricas, entre 

outros – são os mais seguros, inclusive para os pedestres. Além disso, a entidade considera uma série de 

ações para tornar o tráfego urbano com micromobilidade seguro, abrangendo layout de ruas, educação do 

usuário e aplicação de regras, como as que estão sendo propostas neste momento para o Brasil. 

Um Projeto de Lei (PL 4.135/2019) está em última fase de aprovação no Senado Federal e quer regula-

mentar o uso de patinetes e bicicletas elétricas para deslocamento dentro das cidades, além de também 

definir normas para os serviços de compartilhamento de bicicletas e outros veículos de mobilidade individu-

al. Aprovado no mês de fevereiro na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, o PL agora aguar-

da a decisão final da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ). 

O foco principal da proposta é a segurança, tanto de pedestres quanto de condutores, por isso, o texto do 

novo regramento traz uma limitação de velocidade de 6km/h aos veículos individuais autopropelidos, como 

os patinetes, em áreas de circulação de pedestres, e de no máximo 20km/h em ciclovias e ciclofaixas, se-

guindo as determinações do Conselho Nacional de Trânsito (Contran).[...] 

 

Leia mais em aqui 

 

 

Fonte: Portal de Trânsito  

 

 

 

Outras matérias selecionadas semanalmente pela Biblioteca você encontra na intranet. 

Cursos Online - Gratuito 
 

 

ITA libera cursos online e gratuitos 
-  área de TI 

Áreas variadas - lingüística, filoso-
fia, artes... 
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