
ÚLTIMAS AQUISIÇÕES 

O Segredo de Luísa se tornou referência quando o assunto é empreendedorismo. Adotado 
por universidades e MBA’s em todo o Brasil, o que faz este livro ser tão especial é o fato de 
tratar do assunto através de uma saborosa história com trama, conflitos, reviravoltas e 
personagens a quem nos apegamos e para quem torcemos. Usando como fio condutor a 
trajetória de Luísa, uma jovem mineira entusiasmada com a idéia de abrir uma empresa 
para vender a deliciosa goiabada que sua tia produz, Fernando Dolabela ensina passo a 
passo tudo o que é preciso saber para ir do sonho ao mercado. Com uma estrutura 
completamente inovadora, o livro oferece a alternativa de se concentrar na história ou se 
aprofundar nas informações específicas sobre marketing, plano de negócios, finanças, 
administração e organização empresarial. Esses ensinamentos são apresentados à medida 
que a história evolui, acompanhando o ritmo com que Luísa vai aprendendo. Assim é 
possível descobrir aos poucos as etapas necessárias à criação de uma empresa, desde sua 

idealização até à garantia de sua sobrevivência. Além de apresentar um estudo completo da empresa de Luísa – que 
serve de modelo para qualquer empreendimento .  

Cartas do Imperador Dom Pedro I para a Marquesa de Santos que se imaginavam 

desaparecidas foram encontradas, quase dois séculos depois, pelo autor, num arquivo dos 

Estados Unidos, e revelam aspectos insuspeitados da vida sexual e política na corte 

imperial. Este livro vai ser um acontecimento na pesquisa histórica nacional. Transcritos e 

comentados com erudição ímpar, esses documentos profundamente humanos e de alto 

valor histórico nos mostram um jovem monarca impetuoso e apaixonado, bem humorado, 

que escreve coisas libidinosas à amante, tenta acalmar as crises de ciúme dela e tem também seus acessos 

emocionais. O livro revela um rico painel da vida cotidiana e política e dos costumes do Brasil durante o Primeiro 

Reinado.  

Elise é uma mulher muito medrosa. Tem medo de aranha, medo de gente e até medo de 

árvore. Por isso vive sozinha e sozinha pretende ficar. Mas, quando menos espera, um 

aviãozinho de papel entra por uma janela, atrapalhando sua paz diária. No dia seguinte, 

certa visita bate em sua porta. E Elise não sabe o que fazer! Será que ela deve receber um 

estranho - e abrir um espaço como esse em sua vida? Ou deve ignorar e manter tudo da 

mesma forma? Nesta narrativa, fica claro como, às vezes, basta abrir uma porta para que 

grandes transformações aconteçam em nossas vidas.  

Repousaram mais alguns meses, após a saída do primeiro volume de «Poesias 

Inéditas» de Fernando Pessoa, os poemas vindos agora a lume. Sentimo-nos como que 

tocados pelo mistério de desvendar o mais secreto da intimidade de tão grande poeta. 

Temos ainda a convicção de alguma coisa havermos feito para o melhor conhecimento, 

pelo menos em extensão, da maior parte possível dos documentos poéticos do autor.  

No ar rarefeito, traz uma história real. O corpo em decomposição de um jovem é 

encontrado no Alasca. A polícia descobre que se trata de um rapaz de família rica do Leste 

americano que largou tudo, internou-se sozinho na aridez gelada e morreu de inanição. 

Quem era o garoto? Por que foi para o Alasca? Por que morreu? Para responder a essas e 

outras perguntas, Jon Krakauer refaz a trajetória de Chris McCandless, revelando a América 

dos que vivem à margem, pegando carona ou circulando em carros velhos, vivendo em 

acampamentos e cidades-fantasmas. Mergulha no mundo da cidadezinha rural, onde 

homens rudes bebem e conversam sobre o tempo e a colheita. Compara a história do jovem 

com a de outros aventureiros solitários que tiveram fim trágico.  
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SE LIGA... 
 

Franklin Távora (1842-1888) aniversaria na data de hoje, contista, jornalis-

ta, político, historiador, romancista e teatrólogo. Iniciou o romantismo de 

caráter regionalista no Nordeste. Uma de suas obras mais marcantes é O 

Cabeleira ,disponível em nosso acervo.  

 
 
 
 
 
 

TEMOS NA BIBLIOTECA... 
A coleção “Virtudes para um outro mundo possível” é indicada ao grande público inte-

ressado na construção de um novo mundo É leitura prazerosa e oportuna. De um jeito mui-

to gostoso de ler e escrito para o grande público, esta coleção é uma oportunidade de refle-

tir . Cada um dos volumes aborda um tema: Hospitalidade: direito e dever de todos; Convi-

vência, respeito e tolerância e Comer e beber juntos e viver em paz. 

 

Localização: 159.942 B673v 3.v. 

RARAS: As primeiras ilustrações de Salva-
dor Dalí para ‘Dom Quixote de la Mancha’ de 

Miguel Cervantes 

No encontro da arte de dois gênios, o míni-

mo que se espera são moinhos de vento 

surrealistas. Bom, mais precisamente é o 

que se pode esperar quando Salvador Dali 

decide ilustrar Dom Quixote, nosso eterno 

cavaleiro que enfrentou a realidade com a 

loucura. 

 

 

 

 

 

“A relação gráfica de Dalí com Cervantes 

iniciou-se em 1945, época em que o pintor 

estava vivendo em Nova Yorque, então o 

grande centro das vanguardas artísticas. 

Seu pai lhe enviou uma carta que parece 

ter sido crucial para iniciar o empenho do 

artista que, tocado pelas palavras “Es una 

obra en la que tus facultates podrán sobre-

salir extraordinariamente”, imediatamente 

iniciou uma série de experimentações que 

resultou na ilustração da obra.[...]  

Leia mais  aqui  

Fonte: Revista Prosa Verso e Arte 

O livro, essa resistência encadernada 

 

 

 

 

 

 

 

O livro resiste. E inspira (acima, a Biblioteca de Holland House, em Londres, 1940) 

– Foto: Domínio público/Wikimedia Commons  

Em tempos de pandemia, quando as atividades 

mais normais parecem dificultadas, o cotidiano exi-

ge esforços maiores do que a boa vontade exige e o 

divertimento, por vezes, se resume – para aqueles 

que têm um pouco de bom senso e não saem fla-

nando por aí sem máscara e como se não houvesse 

amanhã – a maratonar séries na TV, as estantes 

caseiras podem ser uma solução. Um livro, mesmo 

que aberto a esmo, pode servir de bálsamo para 

tempos difíceis. “Um livro deve ser o machado que 

partirá os mares congelados dentro de nossa al-

ma”, escreveu Franz Kafka, quase que antecipando 

em décadas o oceano petrificado no gelo da igno-

rância, do negacionismo e do vírus persistente em 

que estamos navegando desde o começo do ano, 

muitas vezes com a sensação de que essa deriva 

não acabará nunca. [...]  Leia mais aqui 

Fonte:  Jornal USP 

RETROSPECTIVA 2020 

 

Vídeo formado por sequência de pinturas do acervo do Museu Antonio Parreiras que faz uma criativa 
retrospectiva 2020”. 

 

 

 

 

INSTAGRAM ESCOLA 

 

Siga a Escola no Instagram e acompanhe os cursos ofertados, dicas de trânsito e mensalmente publicações produ-

zidas pela Biblioteca. 

Compartilhamos aqui o Mural Virtual de Fim de Ano que elaboramos com algumas reflexões e sugestões de leitu-

ra, no mês de dezembro.  

 

  

 

 

 

 

SELEÇÃO 

Áudios e Podcast 

 
Selecionamos alguns áudios e podcasts de assuntos variados, confira: 

 

Livro aborda o poder das redes sociais 

Engenheiros do Caos, da Editora Autêntica, mostra a influência da internet na so-
ciedade, principalmente, nos processos eleitorais em todo o mundo. (DURAÇÃO: 
00:05:17 ) 

 

'Por trás das palavras', uma biografia do livro que se mistura à biografia do autor 

O dicionário Aurélio faz parte da história de muitas famílias brasileiras. E é a 
história dele que o jornalista Cezar Motta conta na obra, lançada pela editora 
Máquina de Livros. José Godoy comenta que 'Por trás das palavras' 'tem vários 
possíveis interesses para o leitor' - o personagem fascinante que é Aurélio, a 

história do Brasil nos anos 1970 e a dinâmica do mercado editorial, por exemplo. (DURAÇÃO: 00:09:25 ) 

 

'Adoro a minha biblioteca, porque ela me dá a dimensão da minha ignorância' 

O ator e diretor Antônio Fagundes comenta mais de 150 livros e relata sua 
experiência como leitor no lançamento 'Tem um livro aqui que você vai gos-
tar' (Ed. Sextante). A intenção com a obra, segundo ele, é tentar despertar 
interesse nas pessoas pela literatura. Fagundes, que se divide entre cinema, 
teatro e TV há décadas, também fala sobre a quarentena, que vem cumprindo 
desde março: 'tem sido uma redescoberta. Dificilmente, nos últimos 20 anos, 
passei um dia inteiro em casa'. 

 
 
 
 

FONTE: CBN E BLOG DA COMPANHIA 

 

COMUNICADO 
 

Colegas,  

Voltamos a ter atendimento presencial de segunda a sexta, no horário de funciona-

mento da autarquia. E também é permitida a permanência no espaço para pesquisa, leitu-

ra 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. 

 

Clique na imagem e assista  

Carros híbridos são "desastre ambiental", denuncia estudo europeu 

Um estudo da Federação Europeia de Transportes e Ambiente denuncia o "desastre ambiental" dos carros híbridos 'plug-

in'que, segundo comprovaram, apresentam quase o dobro de emissões de dióxido de carbono (CO2) do  legalmente declara-

do. 

Os testes foram feitos “em condições reais” nos três modelos mais vendidos na Europa em 2019: BMW X5, Volvo XC60 e 

o modelo Mitsubishi Outlander. 

Com base nas análises da Federação, a associação ambientalista Zero, de Portugal, a ela vinculada, soltou um comunicado 

divulgado no domingo (22) pedindo o fim dos benefícios fiscais àquele tipo de veículos (PHEV, na sigla em inglês).  

Oito vezes mais CO² 

"O estudo concluiu que, mesmo em condições de teste ótimas, em que os veículos são utilizados da forma mais modera-

da possível e com as baterias completa-

mente carregadas, as suas emissões são 

28% a 89% superiores às contabilizadas nos 

testes. Se forem utilizados em modo con-

vencional, ou seja, usando exclusivamente 

o motor a combustão, estes carros emitem 

três a oito vezes mais CO2 do que aquilo 

que os testes indicam", refere o comunica-

do da Zero.[...]   

                    Carros híbridos: emissões maiores do que o anunciado—créditos: Chris Helgren/ Expresso 

Confira na íntegra  aqui         Fonte: Mobilize 

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

sito. 

.  

Salvador Dali, Don Quixote de la Mancha – the Illustrated Modern Library 

Assista ao vídeo 
clicando aqui  
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