
ÚLTIMAS AQUISIÇÕES 

 

 

Em Heróis de Verdade, Roberto Shinyashiki mostra que há uma nova maneira de se 

posicionar perante a vida, sem deixar que as pressões e as cobranças nos dominem. Ao 

longo de sete capítulos, o autor explica quais são as armadilhas do mundo dos super-heróis 

(aqueles que vivem a ilusão de conseguir dar conta de tudo sempre) e as estratégias para 

desmontá-las. O livro leva o leitor a compreender e a combater suas fraquezas e a 

desenvolver quatro competências para ser uma estrela de brilho próprio.  

Este livro é destinado a todos aqueles que querem aprender a 

se relacionar com a mídia. Nessas horas muitos se atrapalham por falta de 

conhecimento. Seja se apresentando na televisão com uma roupa errada esquecendo 

dados que deveriam levar anotados telefonando com uma boa idéia - mas na hora 

errada - ou fazendo questão de dizer a um jornalista que é anunciante ou amigo do 

chefe. Pensando nisso os autores escreveram este livro para que não haja desperdícios 

na hora de se comunicar com eficiência.  

Desmond Tutu e Mpho Tutu explicam o processo dos quatro passos do perdão: Contar a 

História, Dar Vazão à Mágoa, Conceder o Perdão e Renovar ou Abrir Mão do 

Relacionamento, além de oferecerem meditações, exercícios e orações para orientar o 

leitor ao longo do caminho. 

“Com cada ato de perdão, seja ele pequeno ou grande, avançamos em direção à 

completude”, escrevem. “O perdão é o modo como trazemos paz a nós mesmos e ao 

mundo.” “A qualidade da vida humana no planeta nada mais é do que a soma total de 

nossas interações diárias. O perdão é o modo como corrigimos essas interações. É o modo 

como remendamos os rasgões no tecido social. É o modo como impedimos que a nossa comunidade humana se 

desintegre. Este livro é um convite para que você trilhe conosco o caminho do perdão.” 

Porque o perdão é o nosso maior dom e a nossa única esperança.  

 

Em "Gestão da qualidade” os  tópicos como gestão da qualidade total, sistemas de gestão 

normatizados e diagramas da qualidade − que, dependendo da abordagem, podem 

parecer complicados − são apresentados de um ponto de vista inusitado que, ao mostrar 

como as coisas funcionam na prática, possibilita ao leitor um processo intensivo (e real) de 

aprendizagem.  

Liga, desliga já pode ser considerado um clássico do suspense, escrito com todo o 

talento e a habilidade que fazem de Colleen McCullough uma das romancistas mais 

adoradas de sua época. A verdade sobre os crimes é omitida, literalmente, até a 

última página, quando, como num impacto de um relâmpago, a autora apresenta ao 

leitor um desfecho aterrorizante e inesperado. A história, passada nos anos 60, 

apresenta um dos assassinos mais arrepiantes dos últimos tempos. Tudo começa 

quando o corpo de uma jovem é encontrado em um instituto de pesquisas 

neurológicas de uma importante universidade, financiado por um dos maiores 

benfeitores dos EUA. Rapidamente surge a suspeita de que o assassino seja um 

membro do instituto e de que esse não seja seu primeiro assassinato. Com grande 

astúcia e ousadia, ele seleciona belas adolescentes, submetendo-as a indescritíveis formas de tortura.  
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4 livros para entender a história do Brasil, segundo o 

jornalista Eduardo Bueno 

O jornalista, tradutor e escritor Eduardo Bueno, o 

‘Peninha’, é conhecido pelo seu trabalho de anos dedica-

do à pesquisa da história do Brasil. Autor de livros co-

mo Brasil, uma história e Náufragos, traficantes e degre-

dados, Eduardo Bueno hoje mantém um canal no Youtu-

be Buenas Ideias, também voltado para a história do país. 

 

 

Mas como ele mes-

mo diz, para conhecer a história do Brasil, não adianta 

assistir só vídeos na internet. Por isso, ele fez um vídeo 

em que indica 4 livros que considera essenciais para se 

aprofundar no assunto. E aqui estão eles! 

Confira as indicações do jornalista. 

Em nosso acervo temos alguns títulos da autoria de Peni-

nha:  A viagem do descobrimento: a verdadeira história 

da expedição de Cabral ; Náufragos, traficantes e degre-

dados: as primeiras expedições ao Brasil 1500-1531  e 

Capitães do Brasil: a saga dos primeiros colonizadores . 

Fonte: Notaterapia 

 

 Podcast -  Economisto e Mises Brasil 

Selecionamos duas sugestões de canais de podcasts , dis-

poníveis no Spotfy.  

Economisto e Mises Brasil que trazem debates sobre te-

mas da atualidade permeados pelas diferentes  áreas do 

conhecimento.  

Destacamos dois episódios que valem conferir:  

Economisto -  Episódio 11 : Cida-

des com Anthony Ling  - que 

trata sobre como o desenho das 

cidades impacta nas oportunida-

des  

 

Mises Brasil - Episódio 423 - O 

problema da mobilidade no Bra-

sil  

 

 

 

Fonte: Economisto e Mises Brasil 
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Fon-

te:Armandinho - Facebook 
 
 

                          TEMOS NA BIBLIOTECA... 
 
Este Caderno Pedagógico é um material educativo sobre segurança no trânsito elaborado com o 
objetivo de subsidiar os professores da rede escolar do Rio Grande do Sul a trabalhar o tema em 
sala de aula. A inclusão da Educação para o Trânsito nas escolas visa à mudan-
ça da cultura de violência no espaço público, buscando a sistematização, a con-
tinuidade, a interdisciplinaridade e a construção de valores éticos e morais 
fundamentais para a formação cidadã e a transformação social.  
Acesse no link da capa ou QR Code ao lado. 
Localização: 373.3:656.05 D419 2.v.  

Revolução Farroupilha: 175 anos do fim da 
guerra contra o Império do Brasil 
 
 
 
 
 
 
A Revolução Farroupilha ou Guerra dos Farrapos irrom-

peu no Rio Grande do Sul em setembro de 1835 e du-

rou até o ano de 1845. De caráter republicano, portan-

to, contrário ao governo imperial brasileiro, os revolto-

sos buscavam maior autonomia para as províncias, me-

nos impostos e iguais vantagens em relação aos produ-

tos de outros países, especialmente em relação ao co-

mércio de couro e charque, importantes produtos da 

economia do Rio Grande do Sul. 

Contudo, enquanto ardiam ferozes as chamas do confli-

to, um perigo externo ameaçava a fronteira do país ao 

Sul. Venham comigo, pelos caminhos mais escuros da 

história, descobrir como um ardil argentino saiu pela 

culatra e finalizou com 10 anos da mais intensa e cruen-

ta das guerras civis sul-americanas. 

O ditador argentino Juan Manuel de Rosas, que sonha-

va com a restauração territorial do antigo vice-reino do 

Prata, estava interessado na manutenção da peleja su-

lista que ameaçava o Império do Brasil e com toda cer-

teza provocaria a separação da província rio-grandense. 

[...] 

Continue lendo aqui  

Fonte: Aventuras na História 

Estudantes produzem dicionário biográfico Ex-

cluídos da História 

 

Do cacique Tibiriçá, nascido antes de 1500 e batiza-

do pelos jesuítas como Martim Afonso de Sousa, que 

teve papel importante na fundação da cidade de São 

Paulo a Jackson Viana de Paula dos Santos, jovem 

escritor nascido em Rio Branco (AC) no ano 2000, 

fundador da Academia Juvenil de Letras e represen-

tante da região norte na Brazil Conference, em Har-

vard. Essas são as duas pontas de uma linha do tem-

po que busca contar a história de importantes per-

sonagens brasileiros que estão fora dos livros ofici-

ais, num total de 2.251 verbetes, publicados ago-

ra como dicionário biográfico Excluídos da História. 

O trabalho foi feito pelos 6.753 estudantes que par-

ticiparam da quinta fase da Olimpíada Nacional em 

História do Brasil (ONHB) do ano passado, entre os 

dias 3 e 8 de junho de 2019, divididos em equipes de 

três participantes cada. [...] 

Contínue a leitura aqui  e confira os verbetes da obra 

Fonte: Agência Brasil 

ACONTECE NA BIBLIOTECA 
 

 Durante a Semana Nacional de Trânsito (SNT), de 18 a 25 de setembro., várias ações estão sendo organiza-

das e desenvolvidas pelo DETRAN/RS e outras entidades da área de trânsito. A Biblioteca compartilha com 

todos um “Mural Virtual” com dicas de leitura e reflexões a partir de fontes diversas de informação. Confira! 

 

 

 

 

SELEÇÃO  
 

Mês da mobilidade: discussão em setembro vai além do Dia Mundial Sem Carro 

 

Cada ano que passa o mês de setembro fica mais recheado de atividades que buscam conscientizar a população 

sobre a importância da mobilidade, com a discussão do papel de cada meio de transporte, relacionando seu uso 

com benefícios e prejuízos sociais e ambientais. O ponto alto do mês é o dia 22 - Dia Mundial Sem Carro -, em que 

as pessoas são incentivadas a deixar o automóvel ou moto em casa e utilizar o transporte a pé, por bicicleta ou 

transporte coletivo.  

O termo mobilidade urbana não é 

popular, no sentido de que ainda 

não foi incorporado ao vocabulário 

social de forma ampla ou confortá-

vel. É novo e com frequência substi-

tuído por outros como: transporte, 

circulação, acessibilidade, trânsito 

etc. Apesar disso, mobilidade urba-

na é um conceito cada vez mais uti-

lizado para falar de questões que 

ultrapassam os longos tempos de espera no ponto de ônibus, o congestionamento no horário de pico e a dúvida 

sobre ir a pé ou de bicicleta. Porque, para além da necessidade ou desejo de fazer um deslocamento, estão as con-

dições por trás disso, que são consequências de escolhas coletivas, não necessariamente democráticas, que extra-

vasam necessidades puramente individuais. [...] 

 

 Confira na íntegra  aqui         Fonte: UOL 
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VERSOS E TRECHOS... 
 
 
 
 

 
   Fonte:  
   Machado de Assis, obra: Esaú e Jacó 

 
 
 

Confira algumas das imagens do Sarau Farroupilha que aconteceu no últi-

mo dia 17, organizado pela Biblioteca. Com a participação especial dos 

talentos Hélio Lasek, (CIE), Carlos Augusto Langone (Ouvidoria) e Adriana 

Reston (Escola). 

 aqui 
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