
ÚLTIMAS AQUISIÇÕES E PODCAST  

O norte-americano Edgar Allan Poe (1809-1849) permanece sendo até hoje um dos 
escritores que mais influência tiveram na literatura ocidental. Exímio contista, os reflexos 
da sua perturbante obra podem ser vistos tanto na trajetória do conto psicológico, de 
terror, quanto nas narrativas policiais modernas. Autor de uma obra enxuta e irretocável, 
Poe escreveu apenas um romance e dezenas de narrativas curtas (que são consideradas 
por vários especialistas e estudiosos como o ponto alta do seu legado literário). Dez dos 
seus contos mais conhecidos foram reunidos nesta edição, com nova tradução realizada 
pelo professor William Lagos. São eles - 'A carta roubada', 'Metzengerstein', 'Berenice', 
'Ligéia', 'A queda da casa de Usher', 'William Wilson', 'O retrato ovalado', 'A máscara da 
Morte Rubra', 'O barril de amontillado' e 'O poço e o pêndulo'.  

 

 

 

Velhice, senilidade, doenças. Nada disso tem que necessariamente fazer parte de nossas 
vidas. Essa cadeia nefasta de possibilidades é, em geral, o que aguarda as pessoas, porque 
nossos corpos foram programados para o envelhecimento por condicionamentos 
milenares. Deepak Chopra, médico formado na tradição indiana do ayurveda, propõe neste 
livro uma ruptura nos padrões habituais de comportamento e uma mudança em nossa 
percepção do mundo. Utilizando-se das descobertas da física quântica para embasar suas 
idéias, ele sugere que se troque a consciência do tempo, tal como a percebemos, em toda a 
sua carga de ansiedade e medo, por uma consciência que enfatiza os conceitos de 
liberdade emocional, energia liberada, paz, poder e harmonia.  

Nesta obra de Danielle Steel, a grande dama do romance. Ela conta uma inesquecível 
história de superação, de como duas pessoas que perderam tudo conseguiram encontrar 
esperança novamente. A pequena Pip Mackenzie é uma criança solitária. Com apenas 11 
anos, sua vida já é marcada pela tragédia, após um acidente terrível ceifar a vida do irmão e 
do pai, e mergulhar a mãe, Ophélie, em uma profunda depressão. Abaladas pela tristeza, 
mãe e filha decidem buscar refúgio em uma cidade costeira da Califórnia, onde Pip, 
caminhando pela praia, conhece Matt Bowles. Um homem que perdeu quase tudo - 
inclusive seus amados filhos - em um doloroso divórcio, ele agora dedica-se às artes 
plásticas, e passa os dias observando o mar, preenchendo o vazio de sua vida com as tintas 
na tela. Enquanto a menina descobre naquele homem mais velho uma companhia 
acolhedora e sincera, Matt encontra em Pip um pouco de sua própria filha. Ophélie, que a 

princípio encara como uma ameaça a amizade deles, logo vê no homem um reflexo de sua própria tristeza, e a união 
dos três será o começo do processo de cura.

A educação de qualidade é reconhecida como a estratégia primordial de desenvolvimento, 
porque é a base do processo moderno de inovação, tanto na cidadania, quanto na 
economia. Para a concepção e efetivação de um projeto moderno e próprio de 
desenvolvimento são necessários sujeitos históricos capazes de construir conhecimento, 
sendo esta habilidade a mais decisiva para inovações históricas. 

“Precisamos perseguir nossos mais belos sonhos. Desistir é 
uma palavra que tem que ser eliminada do dicionário de 
quem sonha e deseja conquistar. Não se esqueça de que 
você vai falhar 100% das vezes em que não tentar, vai perder 100% das vezes em que 
não procurar, vai estacionar 100% das vezes em que não ousar caminhar.” –Augusto 
Cury Com 25 milhões de livros vendidos sobre temas como crescimento pessoal, 
inteligência e qualidade de vida, o psiquiatra Augusto Cury debruça-se aqui sobre nossa 
capacidade de sonhar e quanto ela é fundamental na realização de nossos projetos de 
vida. Os sonhos são como uma bússola, indicando os caminhos que seguiremos e as 
metas que queremos alcançar. São eles que nos impulsionam, nos fortalecem e nos 
permitem crescer. Se os sonhos são pequenos, nossas possibilidades de sucesso também 
serão limitadas. Desistir dos sonhos é abrir mão da felicidade, porque quem não 
persegue seus objetivos está condenado a fracassar 100% das vezes. Analisando a 
trajetória vitoriosa de grandes sonhadores, como Jesus Cristo, Abraham Lincoln e Martin 

Luther King, Cury nos faz repensar nossa vida e nos inspira a não deixar nossos sonhos morrerem. 
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Google lança tradutor de hieróglifos baseado em 

inteligência artificial 

 

 

A novidade foi incorporada ao aplicativo de Arte e Cultura 
da empresa, e permite traduzir palavras atuais e emojis 
em hieróglifos compartilháveis. 

Segundo o Google, o app, batizado de Fabricius, é a pri-
meira ferramenta treinada por meio de aprendizado de 
máquina (machine learning) para entender o que um hie-
róglifo é de fato. 

Em tese, a plataforma de tradução deve melhorar ao lon-
go do tempo à medida que é utilizada pelos usuários. 
Além da ferramenta acessível a todos, uma versão para 
computadores do Fabricius foi lançada também para estu-
diosos da área de egiptologia, antropólogos e historiado-
res, como ferramenta de suporte para pesquisas. [...] 

Os usuários podem rastrear os contornos dos hieróglifos, 
que o software tenta combinar com símbolos semelhan-
tes em seu banco de dados, permitindo que eles procu-
rem significados diferentes e tentem decifrar símbolos 
que podem se tornar descobertas. 

A ferramenta utiliza análise de registros históricos e defi-
nições linguísticas. 
O Google espera ampliar sua enorme base de dados com 
a colaboração dos usuários. 

 
Veja mais aqui. 

Fonte: BBC 

Portal de Livros Abertos da USP 

No Portal de Livros Abertos da USP você encontra livros 

digitais acadêmicos e científicos publicados em acesso 

aberto por docentes e/ou funcionários da Universidade. 

Confira alguns títulos que selecionamos clicando nas ca-

pas ou consulte o catálogo na íntegra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: USP  
 

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

TIRINHA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte:Armandinho - Notaterapia 
 
 

                          TEMOS NA BIBLIOTECA... 
Este documento faz parte da série “documentos de trabalho sobre aprendizagem mó-
vel” da Unesco. a série busca melhorar a compreensão de como as tecnologias mó-
veis podem ser utilizadas para melhorar o acesso, a equidade e a qualidade da educa-
ção no mundo inteiro. consiste em 14 documentos independen-
tes publicados em 2012 e 2013.  
Acesse no link da capa ou QR Code ao lado. 
 

Localização: 37  

Lou Clark está de volta em conto inédito de 
Jojo Moyes 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Preparem-se, Jojo Lovers! Pensando em todos os 
leitores que estão em quarentena, a nossa querida 
e amada autora Jojo Moyes escreveu um conto ex-
clusivo, no qual podemos reencontrar Lou Clark, 
protagonista de Como eu era antes de você. 

Intitulado Lou na quarentena, a história inédita se 

passa depois dos acontecimentos do último livro da 

trilogia, Ainda sou eu, 

Continue lendo aqui e confira o conto 

 

Fonte: Intrinseca 

 

 

Bibliotecários transformam Google Forms 

em escape rooms virtuais 

 

 

 

 

 

No dia em que a Biblioteca Pública de Peters 

Township, em McMurray, no estado norte-

americano da Pensilvânia, pretendia revelar um 

escape room com temática de super-heróis, a 

pandemia obrigou a biblioteca a fechar suas por-

tas. Sem local físico, a bibliotecária Sydney 

Krawiec criou uma alternativa: uma sala de fuga 

digital, criada no Google Forms.  

Em apenas quatro horas, ela fez um jogo basea-

do no universo de "Harry Potter", colocando os 

participantes em uma série de quebra-cabeças 

que precisavam ser respondidos para progredir 

no game. Em pouco tempo, o formulário virali-

zou. Isso motivou outros bibliotecários a fazerem 

o mesmo. [...] 

 

 

Contínue a leitura aqui... 

 

 

Fonte: Olha Digital  

ACONTECE NA BIBLIOTECA 
 

Estamos adaptando nossas atividades para o formato online., confira o calendário prévio dos Encontros na 

Biblioteca e o convite para a edição de julho. 

 

 

 

 

SELEÇÃO  
 

Estatuto da Criança e do Adolescente: como sociedade, família e poder público podem promover a seguran-
ça das crianças no trânsito 

 

A segurança da criança e do adolescente é garantida por lei desde 1990. O Estatuto da Cri-
ança e do Adolescente (ECA) que completa 30 anos hoje, dia 13 de julho, dispõe sobre a 
proteção integral à criança e ao adolescente. 

De acordo com a legislação vigente, é dever da família, da comunidade, da sociedade em 
geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e 
à convivência familiar e comunitária. 

No que diz respeito ao direito à vida, podemos elencar a prevenção de acidentes de trânsito como um dos itens fun-
damentais para preservação da vida das crianças e dos adolescentes, já que o acidente de trânsito é a principal causa 
de morte acidental de crianças e adolescentes com idades de um a 14 anos no Brasil. 

Estatísticas 

Segundo dados do Ministério da Saúde, de 2000 a 2008, mais de 16.000 crianças morreram no Brasil, devido a aci-
dentes de trânsito. A partir do ano de 2008, porém, os números começaram a cair. 

Confira na íntegra  aqui         Fonte: Portal do Trânsito 

CONFIRA 

LEMBRETE 

 

Já estamos atendendo presencialmente: 

Terça-feira  a quinta-feira  

Das 12h30mn às 16h30min 

 

Solicitamos, se possível, aos leitores que possuem empréstimos desde março que os devol-
vam, pois há outros leitores no aguardo de algumas obras. E após a devolução os livros neces-
sitam permanecer em quarentena por 14 dias antes disponibilizarmos para novos emprésti-
mos. 

Novos empréstimos já podem ser realizados. Consultem obras disponíveis em nosso catálogo. 

 

DICAS: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LIVROS II 
Nos campos da Medicina e do Direito, há utilização de termos técnicos específicos daquela área. Por exemplo: Trânsito em Jul-
gado, exeqüente/executado (Direito); Algia e Afasia (Medicina). Na Biblioteconomia, não é diferente. Quando o assunto se refe-
re à preservação e conservação de acervos bibliográficos, utilizam-se as seguintes denominações: 

Preservação: Ação ou efeito de preservar, de conservar, de manter em estado original. (Dicionário on-line de português); 
Conservação: Ato ou efeito de promover a preservação e a restauração dos documentos. (Arquivo Nacional,2005); 
Restauração: Reparar, recuperar, pôr em bom estado. (Dicionário on-line de português). 

 
A conservação, por sua vez, é dividida em dois grupos: 

Conservação Preventiva: adequação de ambientes para retardar os efeitos da deterioração; 
Conservação Corretiva: correção de fatores de deterioração física. 

Esta etapa ocorre no dia-a-dia com ações promovidas  e estabelecidas pela equipe da Biblioteca. 
A restauração é uma etapa na qual é caracterizada como uma perda, pois há uma alteração drástica ou irreversível na estrutura 
do livro. 

Fonte: Material – disciplinas Preservação e Conservação de Acervos Bibliográficos I e II. (IFRS Campus Porto Alegre/ 2020). 

VERSOS E TRECHOS... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte:ZH e  Veja 

Assunto/Tema Mediador Mês 

CNH Digital Cristina Wolski de Oliveira Agosto 

Processo de ensino-aprendizagem na formação 
de condutores 

Greice Silveira dos Santos Outubro 

CRV Digital Cristiano Lemke Novembro 

 

Poesia de Bicicleta, de Sergio Capparelli 

Confira a leitura dramática de três poemas do livro Poesia de Bicicleta, de Sergio 
Capparelli.Chora, Crocodilo, A Justiça da Onça e Os olhos de quem lê são lidos por 
Paula Taitelbaum. Confira! 
Link direto: https://www.lpm.com.br/podcast/?946094 

Tempo de áudio: 00:01:36 

  

 Inscrições:  
https://forms.gle/
mTytoqXcEyQF7XGRA 

Texto base: 
“Governo de Berlim investe na 
mobilidade elétrica” 
Publicado: Verdesobrerodas  
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