
ÚLTIMAS AQUISIÇÕES 

 

 

“Hollywood” foi escrito a partir da experiência de Bukowski ao fazer o argumento 

para o filme Barfly (direção de Barbet Schroeder, com Mickey Rourke e Faye 

Dunaway), onde ele narra a história de um escritor que ganha um bom dinheiro para 

escrever um roteiro para o cinema. Alguns de seus diálogos são memoráveis e a 

violência de sua linguagem geralmente oculta uma indisfarçável ternura pelos 

perdedores e excluídos. 

 

 

 

 

 

 

Neste livro de crônicas, repletas de poesia, Cecília fala de pássaros, de viagens ao 

Oriente, dos jardins da Holanda, do preparo do chá, da primavera, das canções, dos 

versos e da música de Rabindranath Tagore, da gula e da comida, dos saltimbancos, do 

tempo… Vire suas páginas devagar e em cada uma encontre uma descoberta, um 

encanto, uma surpresa.  

           

 

 

 

Quem trabalha em profissões que lidam com o público sempre têm boas histórias 

para contar. Muitas ficam só entre amigos, mas outras acabam abastecendo blogs e 

livros. Este é o caso do taxista Mauro Castro, de Porto Alegre.  

 

 

 

Obra polifônica, constituída de 32 entrevistas com intelectuais de renome 

internacional e de um ensaio sobre as profundas transformações sociais da 

última década. “O Pensamento  do Fim  do Século”  é um livro indispensável 

para todos que quiserem inventariar as mudanças ideológicas, politicas e dos 

paradigmas científicos deste final de milênio.   

O historiador Geoffrey Blainey busca analisar, de forma imparcial, os primeiros passos 

do Cristianismo, investiga os eventos que possibilitaram sua evolução e conta por que 

a doutrina cristã permanece viva no século XXI. Geoffrey Blainey procura abordar 

assuntos como a verdadeira origem de Jesus, dos Evangelhos e que fatos levaram a 

disseminação do Cristianismo ao redor do mundo.  

Para saber sobre outras aquisições e documentos eletrônicos em nosso acervo, acesse:  

Aquisições ou Catálogo Online  
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Publicado em 1931, o primeiro livro do escritor Jorge Amado foi escrito 

quando ele tinha apenas 18 anos de idade e conta a história de Paulo 

Rigger, um rapaz de aproximadamente 30 anos de idade, que após sete 

anos vivendo em Paris, retorna ao Brasil.  

O personagem, que não se identifica com o Brasil, vêm para o país de 

navio e nele conhece várias pessoas “importantes” que discutem a rea-

lidade da época.  

Ao chegar, desembarca no Rio de Janeiro em pleno Carnaval e se im-

pressiona com a alegria do povo e com o tamanho da comemoração. Neste momento, o autor deixa 

transparecer que o país passava por várias transformações políticas e econômicas e, inclusive, de for-

ma discreta menciona uma certa “revolução” que ocorria entre os que apoiavam Júlio Prestes à presi-

dência, os opositores do governo e os “getulistas”. *...+  vários questionamentos são levantados pelo 

escritor, entre eles a comemoração do Carnaval.  

Leia mais ou confira a obra disponível em nosso acervo. 

 

Fonte: Universo dos Leitores 

 

TEMOS NA BIBLIOTECA... 
Nos últimos anos, muitas investigações vêm sendo conduzidas para analisar a aplicabilidade 

dos jogos e seus conceitos na área educacional. De forma semelhante, a gami-

ficação, que compreende o uso de mecânicas e dinâmicas de jogos em situa-

ções de não jogo, também tem sido bastante pesquisada no contexto da edu-

cação.  Nesse sentido, este livro visa a trazer, de forma lúdica, os conceitos da 

gamificação e sugerir um conjunto de passos, devidamente sistematizados, 

que podem guiar o professor na organização dessa estratégia pedagógica.  

Consulte clicando na imagem ou pelo QR Code.   Localização: 37.018.43 L788  

Exposição virtual sobre Egito Antigo ultrapassa   

465 000 acessos  

Migrada para as plataformas digitais bem no início 
da pandemia, em abril, quando todos os centros cultu-
rais do país estavam fechados, a mostra Egito Antigo: 
do Cotidiano à Eternidade, do CCBB, Centro Cultural 
Banco do Brasil, registra  a marca de 465 000 acessos. A 
exposição reúne mais de 140 obras do Museu Egípcio 
de Turim, na Itália, o segundo maior do mundo em 
acervo egípcio e chegou a ficar em cartaz no Centro 
Cultural Banco do Brasil carioca de outubro de 2019 a 
fevereiro de 2020.  
 
Com narração do curador Pieter Tjabbes, é possível 
conferir imagens panorâmicas das salas.  *...+ 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

Leia mais  aqui  ou acesse a exposição 

 

 

 

Fonte:  Veja  

 

Berlim, a cidade das bibliotecas 

Depois de 15 anos parcialmente fechada para 
reformas, a sede da Biblioteca Estatal de Berlim, lo-
calizada na avenida Unter den Linden – conhecida 
como Stabi Ost –,  foi reaberta nesta segunda-feira 
(25/01) numa cerimônia online. A reinauguração do 
prédio, que abriga desde 1904 a biblioteca criada 
em 1661, foi ofuscada pela pandemia de covid-19. 
Os visitantes terão que esperar, pelo menos, até 
meados de fevereiro para visitar o local. 

Uma da maiores da Europa, a biblioteca abriga 
uma rica coleção, incluindo partituras originais de 
Johann Sebastian Bach e Wolfgang Amadeus Mo-
zart. Do lado oriental de Berlim, durante a antiga 
República Democrática Alemã (RDA), o prédio danifi-
cado durante os bombardeios da Segunda Guerra 
Mundial passou apenas por reformas essenciais e, 
por isso, essa grande obra foi necessária. *...+ 

Biblioteca Estatal de Berlim na Unter den Linden ficou durante 15 anos em obras  

[...]  Leia mais aqui 

Fonte:  DW 

BIOGRAFIA 

Eduardo Kobra (1975 -) 

Da periferia de São Paulo para o mundo. Eduardo Kobra tornou-se um dos mais 
reconhecidos muralistas da atualidade, com obras em 5 continentes. Desde os 
Jogos Olímpicos do Rio, em 2016, ele detém o recorde de maior mural grafitado 
do mundo – primeiro com ‘Etnias’, pintado para celebrar o evento, com 2,5 mil 
metros quadrados; marca superada por ele mesmo em 2017, com uma obra em 
homenagem ao chocolate que ocupa um paredão de 5.742 metros quadrados às 

margens da Rodovia Castello Branco, na Região Metropolitana de São Paulo. 

Começou a desenhar em muros na clandestinidade, como pichador, ainda durante a adolescência. O gosto pela 
espontânea arte de rua já era visível no garoto, que colecionava ad-
vertências por intervenções não autorizadas na escola e chegou a ser 
detido três vezes por crime ambiental – justamente por conta do uso 
irregular de sprays em muros das redondezas. (adaptado) 

Saiba mais e confira o vídeo sobre  seu último mural  que repre-

senta:  

“O menino que sobe as escadas para alcançar um livro simboliza 

o esforço pelo conhecimento — e os degraus vencidos a caminho dos 

sonhos, dos objetivos de vida. Inauguro aqui em Sorocaba este mural 

com o qual quero passar a mensagem da importância da leitura. Fico 

feliz que minha arte esteja se espalhando pelo interior paulista e 

aproveito para agradecer os mais de 4 mil comentários com dicas de 

obras literárias que recebi. Neste, que acabou se tornando um traba-

lho colaborativo, destaquei 150 dessas sugestões. A literatura nos ajuda a chegar a lugares mais altos. Qual o próxi-

mo livro que você vai ler?” 

Fonte: Eduardo Kobra 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

SELEÇÃO 

Podcast: mobilidade 

 
  

MOBILIDADE - CAOS PLANEJADO 

 
 
 
 
 
 

Grandes manchas urbanas, temperaturas elevadas, relevos bastante acidentados, falta de segurança… Quais são os 
caminhos para promover o uso das bicicletas como alternativa de mobilidade nas cidades brasileiras? (57min.) 

Rosa Félix ,  Glaucia Pereira ,  Anthony Ling  e  Marcos Paulo Schlickmann 
 

 

 

“ESPECIAL MOBILIDADE” – OS DESAFIOS DA ELETROMOBILIDADE NO BRASIL -  (13 MIN.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE:  CAOS PLANEJADO E ESTADÃO 

 

Uma utopia para pedestres: a "cidades de 15 minutos" 

Pense na cidade onde você mora. Quanto tempo você 

leva para chegar ao supermercado a pé? A sua escola ou 

trabalho é perto o suficiente para ir caminhando? Que tal 

um parque público, um consultório médico, uma creche 

ou qualquer outro lugar que você visita diariamente? 

Enquanto algumas cidades já entenderam a importância 

de se viver perto de todas essas necessidades, outras 

estão reformulando suas estratégias de planejamento 

urbano e projetando seus bairros para serem mais amigá-

veis aos pedestres, com o conceito de “cidades de 15 minutos”.  

Parcialmente inspirado no trabalho de Jane Jacobs, que via os bairros como conectores sociais, a ideia por trás das cida-

des de 15 minutos foi desenvolvida por Carlos Moreno, um professor da Sorbonne que visava melhorar a qualidade de vida 

urbana. Com a “hiper proximidade” de equipamentos, empregos, serviços governamentais, parques públicos, comércio e 

uma variedade de opções de entretenimento, acessados apenas de bicicleta ou a pé, o conceito repensa como as cidades 

podem ser melhor projetadas de forma a atender às necessidades básicas dos habitantes. Dentro deste pequeno raio, a par-

tir de suas casas, comunidades mais fortes serão criadas, permitindo que os moradores se sintam mais incluídos nos comér-

cios e serviços de sua região. *...+ 

 

Leia mais 

 

Fonte: Archdaily  

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

sito. 

Egito Antigo: tour virtual exibe mais de 140 obras, entre eles múmia humana Museo Egizio/

Divulgação  

Crônica 
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