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Temos na Biblioteca



Confira



Tirinha



Versos e Trechos...



Curiosidades: bibliotecas,
livros, leitura...

Material de referência a tradutores e intérpretes da língua brasileira de sinais, além de apoio aos próprios candidatos surdos, reúne mais de 500 vocábulos recorrentes no processo de formação de condutores, apresentados em sinais fotografados e com verbetes que contextualizam seus significados. Na
elaboração da nova versão foram considerados sinais adotados pela comunidade
surda, contando com a colaboração de profissionais do DetranRS e consultoria de
intérpretes fluentes em LIBRAS.

Acesse no link da capa ou QR Code ao lado.
Localização: 376:656.05-056.263 D419d 2020
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Dicas—Preservação III

No folclore europeu, há uma figura mítica conhecida
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como o Cavaleiro Sem Cabeça, ou Headless Horseman,

CURIOSIDADES: BIBLIOTECAS, LIVROS, LEITURA, MUSEUS...
QUAL A ORIGEM DA LENDA DO CAVALEIRO SEM CABEÇA?

6 Sítios tombados pela UNESCO restaurados
virtualmente

uma entidade que remete à Idade Média e com traços
que sincretizam elementos medievais com modernos,
de acordo com a versão contada.
Tradicionalmente, a imagem do mito é representada

Apesar do reconhecimento pela UNESCO

por um homem sem a cabeça e montado num cavalo,

de locais específicos do patrimônio mundial,

usualmente de cor mais escura e tons mais sombrios.

alguns estão em constante perigo de desapare-

Há lendas em que o Cavaleiro carrega junto a si sua ca-

cer devido a fenômenos naturais como terremo-

beça, enquanto outras narram um homem completa-

tos, e fenômenos humanos como a urbanização.

mente sem a parte do corpo ou mesmo em busca dela.

Por definição, estes marcos são relevantes na
história da humanidade e têm características
que refletem os valores mais humanos de várias
civilizações. No entanto, muitos deles não foram experienciados pessoalmente por uma
grande parte da população.
É por isso que Budget Direct realizou um projeto

Continue lendo aqui.

para reconstruir de forma virtual seis locais declarados patrimônio mundial pela UNESCO, que

Fonte: Aventuras da História

atualmente se encontram em ruínas. A equipe
decidiu dar vida a uma série de lugares considerados patrimônio cultural qualificados pela
UNESCO como "em perigo[...]

Contínue a leitura aqui e confira alguns dos sítios restaurados...
Fonte: Archdaily

TIRINHA

Fonte: Revista Galileu

VERSOS E TRECHOS...
“Vivo

em minha própria casa,
Jamais imitei algo de alguém
E sempre ri de todo mestre
Que nunca riu de si também.”

(Nietzsche, em epígrafe de 'A Gaia Ciência')

25 de agosto aniversário de morte de Nietzsche– 120
anos.

Fonte:
Pixabay e Friedrich Nietzsche - Citações

CONFIRA
Agosto mês do Folclore

6 vídeos incríveis mostram a vida em grandes
metrópoles antigamente (em cor e 4k!)

Dia 22 de agosto comemora-se o dia do Folclore, mas as
comemorações se estendem por todo o mês. A ideia é
celebrar e relembrar lendas, tradições, sabedoria, festas e
brincadeiras. Assim, selecionamos alguns títulos de nosso
acervo que remetem para nossa cultura e que estão disponíveis para empréstimos.
Clássico de João Simões
Lopes Neto

O artista Denis Shiryaev já apareceu por aqui por causa
de sua reimaginação de obras famosas com o auxílio da
inteligência artificial. Ele utiliza principalmente as redes
neurais, um conjunto de algoritmos modelados baseados
no cérebro humano, projetado para reconhecer padrões,
para fazer seus trabalhos. Nos últimos meses, Shiryaev se
dedicou a renderizar vídeos que documentam a vida em
grandes metrópoles antigamente.

Coleção em 5 volumes com
lendas de nosso Estado,
com uma linguagem simples.

Literatura Infantil que
perpassa um pouco do
Folclore Nacional.

Mesmo que você já tenha visto essas gravações antes,
elas nunca apareceram tão vivas quanto nesses trabalhos
de Denis Shiryaev.

Veja mais aqui e assista os vídeos.

Obra Paixão Côrtes, tradicionalista, que retrata de forma
ampla o folclore regional.

Fonte: Notaterapia

ÚLTIMAS AQUISIÇÕES
O desencadear de um processo educacional que conceba e admita as relações de
interdependência de todos e de todas as coisas torna-se projeto impostergável. Isto
pode permitir o entendimento de que os efeitos das nossas ações têm implicações
sobre outras pessoas e sobre o meio ambiente. Solidariedade é fruto do
reconhecimento de nossa co-responsabilidade para com a construção de futuros
abertos e esperançadores rumo a uma sociedade onde caibam todos.

Inspirado pelos Benfeitores Espirituais, este trabalho foi elaborado sob a forma de
entrevista, comovente e inesquecível, mantida com o Codificador da Doutrina Espírita.
A Autora seleciona temas da maior relevância para o esclarecimento do leitor,
buscando respostas em artigos escritos por Allan Kardec e em obras da Codificação.
As respostas às indagações demonstram a atualidade dos ensinamentos espíritas em
face das preocupações que afligem à humanidade nos dias de hoje, decorridos cerca de
150 anos de advento da Terceira Revelação, o Consolador Prometido por Jesus.

“Gianecchini enfim se permitiu encarar o pensamento
proibido: ‘Pode ser que tenha chegado a minha hora.’ No que olhou pela primeira vez
para a cara da morte, a sua morte, bem de frente, foi tomado por uma calma profunda.
Por um momento perdeu de vista os médicos, as enfermeiras, a empresária, a mãe, os
parceiros profissionais e afetivos, a legião de fãs. Enxergou com clareza o verdadeiro
lugar de todo mortal em sua condição mais pura: a solidão. E se sentiu forte nesse
lugar. Entendeu que fora exatamente dali que, ainda menino, vislumbrara o seu
caminho – um caminho que o diferenciava de todos os membros de sua família, de
todos os exemplos que havia à sua volta no interior, de tudo o que ouvira na escola.
Sozinho, deixara Birigui de ônibus e ganhara o mundo. Agora, a sós com seu medo,
Giane foi sendo tomado de certa excitação. O que seria aquilo? Se não era masoquismo, devia ser coragem. Estava
pronto para a travessia. Qualquer uma.”

Vivemos em uma sociedade de excessos. Somos bombardeados por informações que, na
maior parte das vezes, não conseguimos absorver. Somos cobrados, pressionados, nos
tornamos reféns da nossa mente. Essa situação alterou algo que deveria ser inviolável - o
ritmo de construção de pensamentos -, gerando consequências seríssimas para a saúde
emocional, o prazer de viver, a inteligência, a criatividade. Pensar é bom, pensar com
consciência crítica é melhor ainda, mas pensar excessivamente é uma bomba contra a
qualidade de vida e um intelecto criativo e produtivo.Em Ansiedade: como enfrentar o mal
do século, o conceituado psiquiatra e psicoterapeuta Augusto Cury apresenta a Síndrome
do Pensamento Acelerado (SPA), uma das doenças mais penetrantes da atualidade. Ainda
pouco conhecida por psicólogos e psicopedagogos, não raro a SPA é confundida com hiperatividade ou transtorno do
déficit de atenção. Neste livro, você conhecerá os sintomas e as consequências desse mal bem, como as técnicas
para enfrentá-lo e recuperar sua tranquilidade, emocional e mental.

A organização Criança Segura* lançou esta publicação, com o título “Como ensinar as
crianças a se locomoverem de forma autônoma e segura”, para chamar a atenção de
pais, familiares e responsáveis por crianças que moram em grandes cidades sobre a
importância da mobilidade ativa para o desenvolvimento saudável dos pequenos.
Neste material, a organização explica o que é mobilidade ativa, apresenta os
benefícios de crianças e adolescentes utilizarem essa forma de locomoção, aponta os
principais riscos que podem surgir no trajeto e explica para pais, familiares e
responsáveis como ensinar meninas e meninos a transitarem pela cidade de forma
segura quando desacompanhados.
Para a Criança Segura, “incentivar o deslocamento autônomo de meninas e meninos, de forma responsável e segura,
pode colaborar com a formação de adultos mais independentes, criativos e corajosos”, comenta Vania
Schoemberner, coordenadora Desenvolvimento Institucional da Criança Segura.

Acervo: trabalhos acadêmicos
A Biblioteca possui em seu acervo uma seção especial com trabalhos
acadêmicos, em sua maioria de servidores ou estagiários da autarquia. Estes trabalhos são estudos realizados na autarquia ou relacionados
com trânsito e mobilidade que estão
disponíveis para consultas.
Este mês recebemos dois títulos das
colegas: Eunice Gruman e Greice Silveira dos Santos. Confira estes trabalhos e outros pesquisando em nosso
catálogo na busca avançada alterando
o tipo de material para “tese”.

ACONTECE NA BIBLIOTECA
.

SELEÇÃO
Mesas na rua na pandemia podem acelerar perda de espaço do carro
As ruas e calçadas das metrópoles são como um apartamento pequeno:
para colocar algo novo, é preciso tirar outra coisa. Com a pandemia, surgiu a demanda para posicionar mesas e cadeiras de restaurantes ao ar
livre, prática adotada em cidades como Nova York, Londres e Madri. A
saída encontrada tem sido tirar espaço do carro - elemento que mais ocupa o espaço urbano - e usá-lo para novos fins.
A medida tem ajudado esses estabelecimentos a recuperar o prejuízo gerado pelo fechamento abrupto. Com isso, mais atividades passam a se interessar por um pedaço de rua.
Em Seattle, nos Estados Unidos, além de comerciantes de comida, lojas de outros produtos e veículos usados na
venda de produtos podem pedir autorização para usar espaços nas ruas. A medida foi anunciada no fim de julho, e
as permissões valerão por seis meses.[...]

Confira na íntegra aqui

Fonte: Mobilize

DICAS: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LIVROS III
No momentoem que expomos o livro, por exemplo, à umidade, ele sofre uma degradação (Ação ou efeito de degradar ou de
se degradar),ou seja, a umidade representa um agente biológico de degradação. Além disso, há outros agentes que promovem
tal ação. Como:
Agentes Ambientais:
Agentes Biológicos:
Temperatura e umidade relaFungos;
tiva;
Insetos;
Radiação da luz;
Roedores
Qualidade de ar.

Agentes Químicos e Físi- Agentes Humanos:
cos:
Manuseio incorreto;
Poluentes;
Vandalismo;
Forças físicas
O uso de materiais inapropriados

Para que não haja a intervenção destes agentes sobre os livros, é necessário que o usuário e as bibliotecas adotem medidas de
preservação (vistas no início do texto) nos ambientes de trabalho e domiciliar.

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