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Revista ANTP, 1º  quadrimestre – 2020  

 

 Patinetes y bicisenlas aceras de Madrid Estudios sobre usos indebidos de vehículos 
de movilidadpersonal – VMP enespacios destinados a peatonesen Madrid Roberto Ghidini (Revista ANTP, p.19) 

 MOBILIDADE ATIVA Planejamento da mobilidade ativa em busca de cidades mais humanizadas Cláudio Oliveira 

da Silva (Revista ANTP, p.79) 

  Revista CESVI –Jan./Fev./Marc. -2020 

 

 ESTUDOS DE SEGURANÇA MUNDO AFORA (Revista CESVI, 
p.18) 

 CIDADE INTELIGENTE TOYOTA VAI CONSTRUIR UMA CIDADE LABORATÓRIO QUE PARECE 

UTOPIA: COM CONEXÃO PLENA, NÃO POLUENTE E ONDE SÓ VÃO RODAR CARROS AUTÔNOMOS (Revista CESVI, p. 24) 

 

 

Mobilidade da Pessoa Idosa 

Fundácion MAPFRE, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOTECA  
Escola Pública de Trânsito 

22/05/2020 

Boletim Informativo vol. 10 n. 5 

 

Nesta edição: 

 Temos na Biblioteca 

 Confira 

 Tirinha 

 Curiosidades: bibliotecas, 

livros, leitura... 

 Confira 

 Obras Online  - destaque-  

Obras e Podcast 

 Acontece na Biblioteca 

 Seleção I e II 

 Agradecimentos 

 

 

 

O Boletim Informativo é uma produção mensal da Biblioteca da Escola Pública de Trânsito  

Perguntas ou comentários? Entre em contato pelo e-mail: biblioteca@detran.rs.gov.br 

Boletim Elaborado pela equipe da Biblioteca Escola Pública de Trânsito 

Caroline Bergter - Bibliotecária CRB 10/1988 

Maria Goreti Alves da Costa -  Analista Pedagogia -  Biblioteca 

Sarita Gambato de Souza - Estagiária Biblioteconomia IFRS 

Revisão: Gisele Mari Vasconcellos da Silva –  Analista Pedagogia - Biblioteca 

Aguardamos sua visita! 

Rua Voluntários da Pátria, 1358 - 5º andar - Floresta - POA/RS   

AGRADECIMENTOS 

Agradecemos aos colegas e demais doadores não identificados.  

  

BIBLIOTECA JOANINA –  Faça uma visita Virtual 360º 

 

Obra de artistas portugueses, o edifício foi começado a 
construir, por ordem do Rei D.João V, na primeira metade 
do século XVIII [entre 1716 e 1724) (autor do projeto é 
desconhecido). No exterior salienta-se o portal nobre, de 
estilo barroco, encimado por um grande escudo nacional 
do tempo daquele monarca. 
O andar principal é constituído por três amplas salas, rica-
mente decoradas com talha lacada a verde, vermelho e 
dourado, que comunicam entre si por arcos estrutural-
mente idênticos ao portal que na sua parte superior os-
tentam insígnias das antigas Faculdades. [...] 

 

 

Leia mais e visite outros espaços de Coimbra/
Portugal 
 
 
 
 
 
Fonte: Coimbra/Portugal 360º 

Como avaliar uma fonte de informação? A fonte é 

confiável? Seguem algumas dicas... 

 

 

Fonte: Centro de Informações Nucleares - CIN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     CURIOSIDADES: BIBLIOTECAS, LIVROS, LEITURA, MUSEUS... 

TIRINHA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: BibliotecárioBem 
Humorado 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          TEMOS NA BIBLIOTECA  
“O indivíduo nasce em total desamparo, absolutamente dependente do outro, necessitando 
de cuidados essenciais para garantir sua sobrevivência física e psíquica. Aos poucos, vai ampli-
ando sua independência e a sua mobilidade, o que nos possibilita inferir que o trânsito é um 
assunto que remete a todos, independente da idade e do status social.[...] 
(AurinezRospide Schmitz e Patrícia Viviani da Silva, p.31, 2010) 

 

Localização: 159.9:656.05 T772 

A maior biblioteca de livros sobre vinho do mundo 

fica no Brasil 

 

 

 

 

 
 

O que leva uma pessoa a colecionar vinhos? Difícil defi-
nir como essa paixão cresce e se solidifica dentro de 
nós, não? Você começa a se interessar por vinho. De-
gusta um pouco, passa a conhecer um pouco mais, pes-
quisa, descobre coisas interessantes, histórias, curiosi-
dades, novidades. De repente, depara-se com alguns 
rótulos que chamam sua atenção. Compra. Guarda. 
Compra. Guarda. Compra. Guarda. Depois de algum 
tempo, bebe algumas das garrafas que comprou, mas 
logo percebe que formou uma bela galeria. Sim, você se 
tornou um colecionador, algumas vezes, sem perceber.  

Em nossas adegas, costumamos guardar vinhos que nos 
tocam, vinhos raros, vinhos caros, vinhos que nos dizem 
algo, enfim, vinhos aos quais nos apegamos de alguma 
forma. Uma das coisas que nos leva a colecionar vinhos 
é a história. A história do produtor, ou a história daque-
le rótulo, ou ainda a forma como a nossa história se re-
laciona com aquele vinho. Mas o que levaria alguém a 
colecionar livros de vinho? [...] 
 
 
 
 
Continue lendo aqui 
 
Fonte: Revista Adega/UOL 
 

 

Veja as 100 fotografias mais influentes da história 
em museu virtual 

 

 

 

 

 

 "Lunchatop a Skyscraper", atribuida a Charles C. Ebbets 

A revista TIME criou um museu virtual com as 100 
fotografias que mais influenciaram a história. Através 
da plataforma, você pode navegar pelas fotos e des-
cobrir como foram feitas essas icônicas imagens. 

A partir da escolha das 100 imagens, levando em 
consideração as mudanças que cada uma provocou e 
o impacto social de cada foto, a revista criou um hot-
site especial para cada uma. Além disso, várias delas 
contam com curtos documentários originais e histó-
rias nunca antes contadas de seus bastido-
res. Navegue pelo museu interativo. 

 

 

 

 

Veja outras imagens e navegue no museu 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IphotoChannel  

ACONTECE NA BIBLIOTECA 

 

Inauguramos nessa edição um novo layout de nosso Boletim com a nova identidade visual da Escola, Decre-

to Estadual n.º 15.246/2020.   

 

E ainda, seguindo as orientações do Governo do Estado que decretou estado de calamidade, e Instruções 

de Serviço do DETRAN/RS, nosso atendimento presencial está suspenso. 

Os empréstimos seguem sendo renovados automaticamente durante este período. 

Continuamos atendendo, nos contate: bibllioteca@detran.rs.gov.br 

 Até breve! 

SELEÇÃO I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

O OBSERVATÓRIO Nacional de Segurança Viária publica mais um estudo em parceria com a UFPR (Universidade Fe-
deral do Paraná), dessa vez sobre as informações disponibilizadas pelos Detrans (Departamentos Estaduais de Trân-
sito) nos portais e sites de cada órgão do país. Esse trabalho vem ao encontro da missão do OBSERVATÓRIO de 
“desenvolver e compartilhar conhecimentos técnicos, por meio de estudos e pesquisas a fim de contribuir com a cons-
trução de um trânsito mais seguro no Brasil”. 

O CTB (Código de Trânsito Brasileiro) define o que cada Detran realiza em muitas áreas como: habilitação de condu-
tores, veículos, fiscalização de trânsito, estatísticas e educação para o trânsito, entre outros. O estudo analisou as 
informações públicas e acessíveis sobre sete quesitos: Frota de veículos; Condutores habilitados; CFC; Infrações; 
Educação para o trânsito; Acidentes de trânsito e, por último, Atendimento ao público. 

Foram estabelecidos níveis de desempenho e uma pontuação para cada critério: “MELHOR PRÁTICA” – nota 3, 
“PRÁTICA INTERMEDIÁRIA” – nota 2; ou “PRÁTICA INICIAL” – nota 1. Portais que não apresentaram o dado pesquisa-
do nas consultas preliminares receberam a nota 0. 

Depois de todas as análises, a região Sul obteve a melhor média entre os 27 Detrans do país: o Paraná e o Rio Gran-
de do Sul, obtiveram a média 7,7 nos quesitos analisados disponibilizando as informações de forma clara, concisa e 
também o maior número de dados. São Paulo e Sergipe ficaram logo em seguida, com a média 7,6 empatados. [...] 

 

Leia mais aqui e confira o Estudo na íntegra 

 

Fonte: ONSV 

CONFIRA 

 AUDIOLIVROS   

 
 

Histórias ajudam. Elas entretêm e também ensinam. 

Uma coleção incrível de histórias, que irá ajudar crianças, jovens e os não 
tão jovens a continuar sonhando e aprendendo. 

Todas as histórias são gratuitas e podem ser ouvi-

das pelo computador, notebook, celular ou tablet. 

Escute... 

 

Fonte: Amazon 

Uma das estantes do apartamento/ biblioteca de Reppucci com algumas 
das obras mais raras de sua coleção 

 
 

111 Poemas para Crianças! 

Confira dois poemas do livro 111 Poemas para Crianças, de 
Sergio Capparelli! 
Link direto: https://www.lpm.com.br/podcast/?609166 

Tempo de áudio: 00:01:21 

  

 

Ouça um conto de Agatha Christie! 

A escritora Paula Taitelbaum lê o conto Através de um espelho sombrio, 
do livro Os últimos casos de Miss Marple, de Agatha Christie. Confira es-
sa surpreendente história! 
Link direto: https://www.lpm.com.br/podcast/?949272 

Tempo de áudio: 00:16:22 

  

Rádio Companhia das Letras -  70 anos de George Orwell -  “1984” - por Marcelo Pen 

SELEÇÃO II 
ABNT libera 32 normas gratuitas para auxiliar no combate ao COVID-19  

 

 

A Associação Brasileira de Normas Técnicas liberou uma série de normas, em especial da área de saúde e segurança.  

Destacamos a Norma ABNT PR 1002:2020 – Máscaras de Proteção Respiratória de uso não profissional - Guia de re-
quisitos básicos para métodos de ensaio, confecção e uso.  

Para acessar essa e as demais normas disponibilizadas de forma gratuita basta logar no catálogo da ABNT.  

http://files.antp.org.br/2020/5/7/rtp154-e.pdf
http://www.cesvibrasil.com.br/Portal/Principal/Arquivos/Revista/Upload/_RC117_Simples.pdf
https://www.fundacionmapfre.com.br/fundacion/br_pt/images/Mobilidade_da_Pessoa_Idosa-21x28-compactado_tcm1071-583456.pdf
https://educacao.detran.rs.gov.br/?page_id=2994
https://biblioteca.detran.rs.gov.br/Biblivre5/
http://coimbra.360portugal.com/Concelho/Coimbra/Universidade/BibliotecaJoanina/index.php?fbclid=IwAR0YzBVXWFRuk16X1RFEpEKsXkG1mEspo1-A-KeUiupGCQqHmAhZnTcs5ig
http://coimbra.360portugal.com/Concelho/Coimbra/Universidade/BibliotecaJoanina/index.php?fbclid=IwAR0YzBVXWFRuk16X1RFEpEKsXkG1mEspo1-A-KeUiupGCQqHmAhZnTcs5ig
http://coimbra.360portugal.com/Concelho/Coimbra/Universidade/BibliotecaJoanina/index.php?fbclid=IwAR0YzBVXWFRuk16X1RFEpEKsXkG1mEspo1-A-KeUiupGCQqHmAhZnTcs5ig
http://coimbra.360portugal.com/
https://www.facebook.com/cnen.cin/photos/a.517510825003906/2803942059694093/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Bibliotecariobemhumorado/photos/a.1358068720979318/2790691161050393/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Bibliotecariobemhumorado/photos/a.1358068720979318/2790691161050393/?type=3&theater
https://revistaadega.uol.com.br/artigo/juan-carlos-repucci_12268.html?fbclid=IwAR3VhQ2HTV0Op1iZIX4xOOtdRmBdC5-VNdtX7RVkVms2lJevitGtDMBvMOA
https://revistaadega.uol.com.br/
https://iphotochannel.com.br/historia-da-fotografia/veja-as-100-fotografias-mais-influentes-da-historia-em-museu-virtual
https://iphotochannel.com.br/historia-da-fotografia/veja-as-100-fotografias-mais-influentes-da-historia-em-museu-virtual
https://iphotochannel.com.br
http://www.onsv.org.br/observatorio-e-ufpr-avaliam-as-informacoes-disponibilizadas-pelos-detrans/
https://www.flipsnack.com/observatorio/relat-rio-onsv-avalia-o-detrans.html
http://www.onsv.org.br/
https://www.amazon.com.br/b/ref=sxts_spks_0_0_1abef4e5-207c-4aeb-b2a6-aaa4c75f0a20?node=21199071011&pd_rd_w=EzTbJ&pf_rd_p=1abef4e5-207c-4aeb-b2a6-aaa4c75f0a20&pf_rd_r=ZY71HJBKC3R8T387P3Z6&pd_rd_r=824d9791-0d84-4aa1-a05f-1f3719f0a8d0&pd_rd_wg=ezNH6&qid=1590
http://www.amazon.com.br
http://files.antp.org.br/2020/5/7/rtp154-e.pdf
http://www.cesvibrasil.com.br/Portal/Principal/Arquivos/Revista/Upload/_RC117_Simples.pdf
https://www.lpm.com.br/podcast/?609166
https://www.lpm.com.br/podcast/?609166
https://www.lpm-editores.com.br/multimidia/arquivos/111 poemas.mp3
https://www.lpm.com.br/multimidia/arquivos/111 poemas.mp3
https://www.lpm.com.br/podcast/?949272
https://www.lpm.com.br/podcast/?949272
https://www.lpm-editores.com.br/multimidia/arquivos/atraves de um espelho sombrio - agatha2.mp3
https://www.lpm.com.br/multimidia/arquivos/atraves de um espelho sombrio - agatha2.mp3
https://soundcloud.com/companhiadasletras
https://soundcloud.com/companhiadasletras
https://soundcloud.com/companhiadasletras
https://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=442968
http://www.abnt.org.br/noticias/6791-abnt-libera-lista-completa-de-32-normas-gratuitas-para-o-combate-ao-covid-19
https://www.abntcatalogo.com.br/

