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Davi é atropelado na porta da escola. Seus colegas vêem e ficam preocupados. 
É possível evitar esse tipo de acidente? É o que as crianças, com a ajuda da 
professora, vão tentar fazer. O livro, de cunho paradidático, entremeia história 
literária com informações sobre as leis de trânsito (as crianças, amigas de Davi, 
estudam as novas leis, fazem cartazes para alertar pedestres, folhetos para 
orientar motoristas, pedem ao BPTran um agente que possa controlar o trânsito 
na porta da escola). Além disso, o narrador conversa o tempo todo com os 
leitores, sugerindo pesquisas, pedindo que observem sua própria escola e as 
condições do trânsito nela. O objetivo, aqui, não poderia ser outro: por meio de 
um texto literário prazeroso, o livro pretende informar crianças a partir da 2.ª 
série sobre as novas leis de trânsito e, desse modo, contribuir de alguma 
maneira para que acidentes sejam evitados.  

 

 

 

O que será que os homens procuram nas mulheres? Será que eles se sentem 
atraídos por aquelas que têm carreiras brilhantes? Na verdade, não é nada disso. 
Os homens estão à procura de mulheres confiantes, que gostam delas mesmas e 
sabem expressar seus desejos. Essas mulheres se interessam pelo o que é 
importante para os homens e tentam agradá-los, sem que isso as torne 
antiquadas ou dependentes. Afinal, é perfeitamente normal que pessoas bem 
resolvidas queiram encontrar alguém com que possam dividir tanto os melhores 
momentos como suas inseguranças e fraquezas. Steven Carter e Julia Sokol, 
autores de O Que Toda Mulher Inteligente deve Saber - com mais de 300 mil 
exemplares vendidos no Brasil - apresentam neste livro conselhos que vão ajudá-
la a construir uma relação equilibrada e enriquecedora, respeitando sua 
individualidade e a de seu parceiro. Quando o assunto é relacionamento, ser 
inteligente significa ter habilidade, charme, paciência, bom humor e coragem de 
ser quem você é. Em "Homens Gostam de Mulheres que Gostam de Si Mesmas", 
você vai aprender que: - Nunca deve tratar o homem com quem está saindo 
como se fosse o útlimo. - Homens gostam de mulheres que constroem pontes, e 
não muros. - Você não deve se contentar com menos do que merece. - O 
importante não o que ele sente, mas o que você sente por si mesma.  

 

Numa trama bem-enlaçada onde as pessoas nunca se revelam, o jogo de 
interesses toma conta da ação e cada um se torna um suspeito em potencial. 'O 
preço do desejo' é um romance instigante que fala de emoções, cobiça, poder, 
amor, pecado e punição.  

 

 
 
 

 

Após o reinado de mais de seis décadas da Rainha Victoria (1819-1901) e 
da impressionante expansão do Império Britânico impulsionada pela 
Revolução Industrial, o Reino Unido recebeu a coroação de Edward VII 
(1841-1910) com algumas ressalvas. O filho mais velho de Victoria tinha 
então 59 anos e era conhecido por ser mulherengo, glutão e dado a jogos 
de azar. Um de seus casos amorosos causou tal escândalo que muitos 
dizem que matou de desgosto seu pai, o Príncipe Albert (1819-1861), 
poucas semanas depois. E Victoria nunca perdoou o filho por isso. Mas a 
história pode surpreender os mais céticos. Edward VII acabou sendo 
conhecido como Edward, o Pacificador, e seu reinado, mesmo que curto 
(apenas nove anos), foi crucial para algumas movimentações políticas no 
Reino Unido e na Europa. Lançado originalmente em 1933, o livro Depois 
da Rainha Victoria, Edward VII traça um perfil elegante, como é costume 
na bibliografia do escritor André Maurois, de um monarca repleto de 
contradições em um momento importante da história mundial, a 
passagem do século XIX para o XX – os impérios que dominavam o mundo 
no século XIX estavam para ruir com a Primeira Guerra Mundial, e um novo 
ator surgia com força no cenário político mundial: os Estados Unidos 
(antes de ser coroado, Edward VII foi o primeiro membro da Casa Real 
Britânica a visitar oficialmente a antiga colônia). Enquanto o mundo se 
contorcia em mudanças – o cinema e o carro tinham acabado de ser inventados –, Edward VII tentava arrumar a 
própria casa contendo os ânimos de conservadores e liberais que brigavam por uma nova Constituição. Maurois, 
sempre fascinado pelos meandros da nobreza britânica, disseca esses jogos de poder em um livro indispensável para 
quem gosta de história e política.  
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Catálogo da Exposição: “Os primeiros brasileiros” 

A exposição Os Primeiros Brasileiros propõe ao visitante 

um passeio pela história do Brasil assinalando as diferen-

tes formas pelas quais os indígenas do Nordeste foram 

vistos e incorporados ao processo de formação nacional. 

Para isso, a mostra é integrada por seis espaços distintos: 

os primeiros brasileiros, o mundo colonial, o abrigo missi-

onário, o índio como símbolo nacional, o mundo indígena 

e os indígenas no Brasil contemporâneo. [...] A exposição 

pretende favorecer o despertar de novas questões, emo-

ções e perspectivas sobre os indígenas do Brasil, constitu-

tindo-se em uma estrada aberta ao fim da qual cada um 

poderá reexaminar seus próprios conceitos e opiniões, 

distanciando-se dos estigmas e preconceitos com os quais 

operam tanto o senso comum quanto as representações 

eruditas e populares.  [...] ( texto extraído do catálogo) 

A exposição é no Arquivo Nacional—RJ  e está suspensa 

devido à pandemia.  Mas  você pode ter acesso gratuita-

mente ao catálogo on-line. Acesse o link abaixo  

 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Arquivo Nacional - Facebook 
 

 Fontes de Podcast sobre trânsito , 
mobilidade... 

 

1- Caos Planejado 
Site de conteúdo informativo sobre 
planejamento urbano, urbanismo e cidades, que lan-
çou seu podcast este ano. 
https://caosplanejado.com  

2- Cidades Visíveis 
É um podcast mais ou menos mensal de Cidades e 
Urbanismo e conta com autores de trabalhos científi-
cos e técnicos na área de urbanismo, cidades e temas 
afins.  
https://cidadesvisiveis.com.br/ 

3- The War on Cars 
Podcast em inglês sobre a guerra épica entre os car-
ros e as pessoas e apresenta semanalmente novida-
des e comentários sobre o tema.  
https://thewaroncars.org/ 

4- Third Wave Urbanism 
Podcast também em inglês apresentado por duas 
mulheres urbanistas que estudam, comentam e cri-
am espaços urbanos. 
https://medium.com/third-wave-urbanism 

 

Sugerimos o #EP25 – Transporte Público e Equidade 

De Cidade Visíveis 

 

Fonte: Cíclicas - Facebook  

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

TIRINHA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte:Armandinho - Tiras - Facebook 
 
 

                          TEMOS NA BIBLIOTECA... 
A publicação tem como foco promover uma orientação aos países que pretendam for-

talecer a organização da segurança no trânsito e a promoção da saúde. Ele trata de in-

tervenções específicas delineadas no Relatório Mundial sobre lesões causadas no trân-

sito que podem salvar muitas vidas e reduzir a carga de doenças relativas às lesões e 

mortes em todo o mundo. 

Localização: 625:614.8 O599ca  

 

7 obras de Fiódor Dostoiévski em aúdio para ouvir 
online (e de graça)! 
 
 
 
 
 

 

 

 

Fiódor Mikhailovitch Dostoiévski foi um escritor, 

filósofo e jornalista do Império Russo. Autor de 

obras de sucesso como Crime e Castigo, sobre as 

culpas de um rapaz que comete um crime; Os Ir-

mãos Karamazov sobre um complexo parricídio e 

suas implicações na vida de três irmãos, o autor é 

considerado um dos maiores romancistas e pensa-

dores da história, bem como um dos maiores 

“psicólogos” que já existiram. Suas obras são lidas e 

traduzidas ao redor do mundo, sendo considerado 

um mestre do gênero romance.  

 

Continue lendo aqui e confira as obras 

 

Fonte: Notaterapia 

Era Virtual - museus 

 

Visando a ampla divulgação e promoção do patrimô-

nio cultural brasileiro desde 2008 tem sido desenvol-

vido o projeto ERA VIRTUAL. Sua primeira iniciativa 

foi a criação de visitações virtuais a museus brasilei-

ros e seus acervos. Este projeto foi e continua sendo 

resultado da percepção de que nesta nova era da 

tecnologia das informações é essencial inovar, rever 

e reconstruir o modo de promover a cultura. Ao per-

ceber o potencial das visitas virtuais em promover as 

instituições beneficiadas, em 2013, decidimos desen-

volver o projeto também para os parques nacionais e 

para as cidades com sítios considerados como Patri-

mônio da Humanidade pela UNESCO.  [...] 

Clique  aqui e viaje pelo Brasil... 

 

 

Fonte: Era Virtual  

ACONTECE NA BIBLIOTECA 
 

SARAU JUNINO 
 

Junho período de festejos juninos e nós da Biblioteca estamos organizando uma surpresa para dia 29  

(segunda-feira) Dia de São Pedro. 

Esse ano não vamos poder estar todos reunidos na Biblioteca para mais uma Edição do Sarau Junino, mas  

não deixaremos passar em branco as comemorações.  

Aguardem a divulgação ... 

 

SELEÇÃO  
Mundo pós-pandemia: como será o natal em 2020?  

 

Nas várias lives que tenho participado pela Internet, me perguntam sempre sobre como 
será o novo normal do trânsito brasileiro depois da pandemia. Não sendo da área médi-
ca (mesmo que fosse) e sem ter uma bola de cristal, é praticamente impossível antever 
com clareza mas reafirmo algo que repito há anos: não se pode prever o futuro, mas se 
pode influenciá-lo. 

Dou uma pista: 

Quarta-feira da semana passada às 17h30, no encerramento do expediente, a funcionária do escritório ao lado do 
edifício onde moro em Curitiba, com ajuda de uma mangueira, regava a grama quase inexistente da calçada em fren-
te ao seu prédio. Ora, Curitiba está enfrentando um racionamento de água há várias semanas e tudo indica que até 
setembro teremos problemas de fornecimento. Quase não tem chovido por aqui e os reservatórios estão em ponto 
crítico. Tive vontade de descer e ir até a moça pedir para não desperdiçar água e ao mesmo tempo alertar seu pa-
trão de que isto seria uma atitude cívica neste momento de penúria. Um telefonema demorado bem na hora pou-
pou-me do incômodo. 

Conto este fato para dizer porque penso que, se depender da sensibilidade de brasileiros como os meus vizinhos, o 
novo normal do trânsito não deve ser muito diferente do antigo normal, isto é, será complicado, para não dizer caó-
tico. Nas ruas e nas estradas os excessos, abusos e infrações continuam. Os acidentes diminuíram porque o volume 
de tráfego também diminuiu. 

Ouço muito que, depois do Coronavirus, “o pessoal vai aprender, vai mudar comportamento e melho-
rar nosso trânsito”. Será? Seria extraordinário se ocorresse, mas seria oportuno perguntar: O que tem 
sido feito desde o início da pandemia para domar o comportamento inconsequente do brasileiro no 
trânsito? Quem, efetivamente, está trabalhando em escala massiva para preparar o povo para o novo 
normal do trânsito? Vivemos repetindo que precisamos “nos reinventar”, para usufruir de um trânsito 
mais pacífico quando o natal chegar. Contudo, até onde vejo, a tal “reinvenção” não chegou ainda. 

O que nos levaria a imaginar que teremos um trânsito mais ordeiro no próximo natal? A patética cena da moça des-
preocupada com a seca de Curitiba e regando a grama da calçada, me dá a sensação clara de que somente com uma 
oportuna, intensa e bem planejada campanha de conscientização sobre o novo normal do trânsito que sonhamos é 
que conseguiremos algum resultado. [...]      Confira na íntegra  aqui  

Fonte: Portal do Trânsito 

CONFIRA 

SUGESTÃO 
Obras raras e de acesso online. 

 

O livro mais antigo é de 1633, confira 

 

Conheça e baixe todas as obras 

 

 

Fonte: Biblioteca do Senado Federal 

DICAS: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LIVROS I 
A idéia de preservar vem ao encontro de medidas a serem adotadas a fim de não danificar o nosso melhor amigo: o 
livro! Abaixo, selecionamos dicas úteis sobre preservação: 
 Não utilize clips ou papéis autocolantes (o uso de clips causa oxidação, deixando marca de ferrugem no pa-

pel); 
 Não exponha os livros a umidade ou a chuva; 
 Conserve a limpeza dos livros; 
 Evite a dobradura nas páginas; 
 Não pressione a lombada; 
 Não risque ou sublinhe os livros; 
 Não coma perto dos livros: restos de alimentos e respingos podem manchar e atrair insetos; 
 Manuseie os livros com as mãos limpas.Constantemente as nossas mãos entram com substâncias que danifi-

cam o papel. 

Fontes: UFRGS, UFRB, UFC                     

VERSOS E TRECHOS... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte:Beeshower 

“Tu vens, tu vens 
eu já escuto os teus  

Sinais” 
 
 
Alceu—Valença—Anunciação  

 

 

O Nascimento de Vênus (Deuses, Heróis e Monstrons) 

A poeta Paula Taitelbaum lê a lenda que conta o nascimento da Deusa 
Vênus, do livro Deuses, Heróis e Monstros, de Carmen Seganfredo e A. S. 
Franquini. Confira! 
Link direto: https://www.lpm.com.br/podcast/?847280 

Tempo de áudio: 00:03:45 
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