
ÚLTIMAS AQUISIÇÕES 

A história da vida do patrono da Marinha do Brasil Joaquim Marques Lisboa (1807-
1897), o Almirante Tamandaré, foi protagonista dos mais importantes acontecimentos de 
quase um século de História do Brasil. Assim, este livro não só narra a sua vida, como 
também nos revela em plena ação muitos personagens que marcaram todo o século XIX, 
principalmente Dom Pedro II, que o honrou com os títulos de Barão, Visconde, Conde e, 
finalmente, Marquês de Tamandaré, e a Princesa Isabel, que o teve a seu lado como um 
dos mais convictos abolicionistas. Alcy Cheuiche, ao narrar a saga de O Velho Marinheiro, 
o faz com a mesma competência com que ofereceu ao leitor o romance histórico Nos 
céus de Paris (L&PM Editores, 1998), de onde emerge, além do inventor, a maravilhosa 
figura humana de Alberto Santos Dumont. No presente livro impressiona ainda mais sua 
capacidade de recriar fatos e ambientes, não só em diferentes lugares do Brasil, como 
também na Inglaterra, França, Uruguai, Argentina, Paraguai, colocando sangue nas veias 
de tantos personagens, sem nunca desviar-se do curso verdadeiro da História. E, para 
isso, contou com o apoio irrestrito da Marinha do Brasil, que lhe deu acesso a todos os 
documentos para consulta e lhe proporcionou o suporte logístico necessário para a recriação dos mínimos detalhes da 
trajetória do Almirante. Após a leitura deste livro, contemplando o mapa do Brasil, ficamos realmente convencidos de 
que nosso país não teria guardado sua imensidão de terra e mar não fosse o patriotismo e a coragem de alguns 
brasileiros. Entre eles, na linha de frente, ao lado de Caxias, aquele menino batizado in extremis como Joaquim, que 
renasceu na Catedral do Rio Grande para tornar-se o patrono inconteste da Marinha do Brasil. 

 
 
   
Duas famílias, repentinamente, ficam sem a figura paterna: Adorno, dono de uma 
padaria e pai de Maria do Céu, com quem tem uma relação difícil, é morto em um 
atropelamento; Forjo — o pai do atropelador — está em estado grave no hospital, 
cercado por tubos, aumentando ainda mais a angústia do filho. Em uma narrativa densa, 
os diversos narradores deste romance expõem e expiam suas culpas e sentimento de 
perda.  
 
 
 
 
 
 

A finalidade desse livro é discutir a introdução da informática e da telemática na 
educação. No debate se inserem, entre outros temas, questões associadas a propostas de 
integração e utilização do computador e da Internet na escola. Numa abordagem de 
mediação pedagógica, as discussões convergem a uma revisão ampla do papel do 
professor nos dias de hoje. 
 

 
 
Será que as escolas matam a criatividade? Essa foi a provocativa pergunta feita por Ken 
Robinson em sua mundialmente famosa palestra TED. Neste livro, ele expande a conferência 
e apresenta soluções práticas e inovadoras para transformar a educação. Repleto de 
histórias, pesquisas e recomendações de profissionais de todo o mundo – e escrito com 
sagacidade e estilo envolvente, em parceria com Lou Aronica –, Escolas criativas inspira 
alunos, professores, pais, gestores e demais agentes envolvidos na educação a repensar 
sobre o verdadeiro propósito da criatividade, da aprendizagem e do ensino. 
 

 

Andar, escrever e se comunicar só através da força do 
pensamento. Aquilo que era encarado como ficção científica, no século XXI está se 
tornando uma realidade. Um dos principais exponentes do estudo e da realização dessa 
interface cérebro-máquina é o neurocientista brasileiro Miguel Nicolelis. Eleito por revistas 
como a Scientific American e a Foreign Policy como um dos mais importantes cientistas e 
pensadores do mundo, ele está conseguindo fazer com que paraplégicos voltem a andar e 
consigam chutar uma bola através da força do pensamento. A base de seu estudo está 
descrito no best-seller Muito além do nosso eu – A nova neurociência que une cérebro e 
máquinas, e como ela pode mudar nossas vidas. Considerado o melhor livro de ciências 
em 2008, quando foi originalmente publicado, ganha uma nova e atualizada edição. Nele, 
Nicolelis explica como o cérebro cria o pensamento e explica porque aposta que o culto ao 
corpo será substituído pelo culto ao cérebro. Recheado de gráficos e fotos, o livro aponta 
para os avanços nas pesquisas em neurociências que estão revolucionando o mundo. E que irão mudar para melhor o 
modo como vivemos. “Sentado na varanda de sua casa de praia, você um dia poderá conversar com uma multidão, 
fisicamente localizada em qualquer parte do planeta, por meio de uma nova versão da internet (a ‘brainet’), sem a 
necessidade de digitar ou pronunciar uma única palavra. Nenhuma contração muscular envolvida. Somente através do 
seu pensamento”, diz ele.  
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VERSOS E TRECHOS 
 
 
 
 
 
 

Fonte:  Frase e trechos -  Érico Verissimo  
 
 
 
 
 
 
 

                          TEMOS NA BIBLIOTECA... 
A HISTÓRIA REAL DE UM CASAL APAIXONADO E SUA VIAGEM DE BARCO PELOS LUGARES 

MAIS EXÓTICOS DO PLANETA Torre DeRoche é uma mulher urbana e independente e está mui-
to bem sozinha. Mas, quando conhece um belo argentino em um bar em San Francisco, se sen-
te imediatamente atraída e acaba se apaixonando. Só há um problema: em breve ele vai partir 
numa viagem de barco ao redor do mundo, e Torre tem pavor do mar. Agora ela precisa tomar 
uma difícil decisão: ver o amor de sua vida ir embora sozinho para sempre ou se juntar a ele 
nessa jornada emocionante.  
Localização: 821(94) D437l  

Qual o primeiro livro do mundo com a palavra saudade? 
 

A ideia de que a palavra saudade só existe no 

português é uma das grandes máximas da nossa 

língua. Embora gere controvérsias, a expressão des-

se sentimento em uma palavra única, um substanti-

vo tão marcante de uma nostalgia de algo ou al-

guém, de um tempo que passou ou, simplesmente, 

da marca presente da ausência de alguma coisa é 

um fato da língua portuguesa. 

Porém, 

qual foi a pri-

meira vez 

que a palavra 

saudade foi 

registrada na 

história? Pois 

bem, foi na arte e na literatura! Quem pela primei-

ra vez ,a deixa registrada é um trovador da corte de 

D. Afonso III, o quinto rei de Portugal, cujo reinado 

durou de 1248 a 1279, chamado Fernão Fernandes 

Cogominho que, em uma poesia, se dirige a uma 

dama a quem sente falta e ausência lhe oprime o 

peito. Ele diz [...]Leia mais  aqui  

 

 

Fonte: Notaterapia 

 

 

Como Enola Holmes: 4 mulheres da vida real ofusca-

das por seus irmãos mais famosos 

Por que irmãs muitas vezes vivem à sombra de 

seus irmãos? Essa é a questão central do novo filme 

da Netflix, "Enola Holmes". 

 

 

 

 

 

 

 

 

O filme é uma adaptação da série de romances de 

Nancy Springer, de 2006, sobre as aventuras da irmã 

mais nova de Sherlock Holmes, Enola. ...]           

Com Millie Bobby Brown, que fez o papel de Ele-

ven na série "Stranger Things", no papel principal, o 

filme captura as alegrias e dificuldades de ser uma 

jovem mulher na Inglaterra vitoriana.  

É claro que Enola Holmes, assim como Sherlock, é 

uma personagem de ficção. Mas, para coincidir com 

o lançamento do filme, a Netflix ergueu estátuas de 

mulheres históricas não ficcionais que foram ofusca-

das por seus irmãos mais famosos em todo o país.  

[...] 

Leia mais aqui 

Fonte:  G1 

ACONTECE NA BIBLIOTECA 
 

 

 

 

 

2020: 1 Década da Biblioteca 

 
E neste ano tão diferente de 2020 nossa Biblioteca completa sua primeira década. A Biblioteca foi insti-

tuída  pela Portaria DETRAN/RS n.º 456/2010, que foi substituída pela Portaria DETRAN/RS n.º 178/16 e 
008/2019. Para relembrar um pouco de nossa trajetória, elaboramos uma árvore de Natal temática que 
está exposta em nosso mural no corredor. 

Organizamos com algumas fotos uma linha histórica confira clicando na imagem abaixo. 

 

  

 

 

 

A equipe da Biblioteca deseja à todos um fim de ano com muita saúde e esperança . Até 2021! 

SELEÇÃO 

ACONTECEU NA BIBLIOTECA 

 
NO  

O último Encontros na Biblioteca de 2020 ocorreu 

no dia 27 de novembro, com a mediação do colega 

Cristiano Lemke falando sobre CRLV Digital com 

base na Resolução do Contran n.º 788/20. Confira 

a Resolução na íntegra aqui.  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

COMUNICADO 
Colegas,  

A partir de hoje, 14 de dezembro, voltamos a ter atendimento presencial de segunda a 

sexta ,no horário de funcionamento da autarquia. E também é permitida a permanência 

no espaço para pesquisa, leitura ou consulta local de até dois usuários simultaneamente.  

Sempre  com atenção e respeito aos protocolos de higienização e distanciamento. 

Nosso acervo permanece com acesso restrito somente para servidores da Biblioteca. 

 
 
 

O link será enviado via email a partir do dia 15 

Por medo de contágio, Howard Hughes transformava seus carros 

 

O magnata norte-americano Howard Hughes Junior 

morreu em 1976, mas, se estivesse vivo durante a 

atual pandemia, as autoridades de saúde não teriam a 

menor dificuldade em convencê-lo da necessidade de 

isolamento social. Além de empresário, piloto de avi-

ão, engenheiro aeronáutico e diretor de cinema, en-

tre outras atividades, Hughes tinha pavor de ser con-

taminado por germes e bactérias. Tanto que seus 

carros eram equipados com um complexo sistema 

de filtragem e purificação de ar externo. 

O jovem Howard nasceu em 1905 no Texas e, 

desde cedo, demonstrou interesse por mecânica e 

aviação. Cresceu superprotegido pela mãe, que so-

fria de misofobia, medo patológico de contato com 

sujeira, contaminação e germes. 

 

Confira na íntegra  aqui         Fonte: Estadão 

Confira outras matérias selecionadas semanalmente em nosso espaço na Intranet ou no Portal da Escola Pública 
de Trânsito. 
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