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Trata-se de uma coletânea que visa a fomentar reflexões mais abrangentes sobre o
tema, reunindo diferentes autores e abordagens sobre os desafios da mobilidade
urbana. A organizadora do trabalho explica: "O conteúdo é dirigido a estudantes,
pesquisadores, profissionais e ao público interessado ou que trabalha no tema, tanto
para entender fatos e condições existentes, quanto na busca por soluções mais adequadas, democráticas e sustentáveis para benefício da população em geral.”

Consulte clicando na imagem ou pelo QR Code.

Localização: 656.07 M687

CURIOSIDADES: BIBLIOTECAS, LIVROS, LEITURA, MUSEUS...
Conheça museus da Holanda para visitar online

Biblioteca Digital Mundial projetada pela Unesco já está disponível na Internet

A Biblioteca digital projetada pela Biblioteca
do Congresso dos Estados Unidos da América e
pela UNESCO em parceria com mais de 31 outras instituições de vários países.

Como muitos países europeus, a Holanda tem
uma longa história, repleta de cultura e arte. Vale
ressaltar que o país é famoso por grandes artistas
como Van Gogh, Vermeer e Rembrandt. Portanto,
seu museu de arte é mundialmente conhecido.
Além disso, Amsterdã abriga o incrível Museu Casa
Anne Frank, que conta as histórias de meninas e
suas famílias que viveram no sótão de uma casa
durante a Segunda Guerra Mundial. Visite sem
precisar sair de casa. [...]

[...]

Leia mais aqui

Ou visite o acervo

Foto: Hisour

Leia mais aqui ou acesse alguns museus:


Museu Boijmans Van Beuningen



Museu Nacional Holandês de Antiguidades



Casa Anne Frank

Fonte: Blog Biblioteca da UFRGS

Fonte: Click Museus

12 DE MARÇO - DIA DO BIBLIOTECÁRIO

Fonte: Pinterest

SELEÇÃO
Transporte Público: em dois meses o setor perdeu 80% da demanda histórica
No Brasil o setor de transporte público sofreu um
forte impacto logo no início da pandemia do novo coronavírus quando perdeu mais que a metade da
sua demanda. De acordo com Otávio Cunha presidente executivo da Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos – NTU, o setor operava
com um grande déficit operacional: transportando
20% dos passageiros e ofertando 50% de serviço, o
que ocasionou um endividamento no ano de 2020 da
ordem de 9,5 bilhões de reais – o maior já acontecido no setor nos últimos 40 anos.
Durante a entrevista exclusiva ao Portal do Trânsito, Otávio Cunha, falou sobre os reflexos da pandemia para o
setor e para o usuário e as perspectivas para 2021, inclusive sobre um novo marco legal para o transporte público. Acompanhe! [...]

Siga lendo...
Fonte: Portal do Trânsito

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

ÚLTIMAS AQUISIÇÕES

A Guerra de Tróia. Os Doze Trabalhos de Hércules. A história de amor de Cupido
e Psique. A desgraça de Édipo. O retorno de Ulisses a Ítaca. As maiores batalhas
do mundo antigo, o nascimento dos mais célebres heróis de então, os principais
episódios envolvendo deuses e deusas do Olimpo, mortais, imortais, monstros e
bestas são aqui relatados na sua forma original: com o vigor da ficção. Nas cem
histórias que compõem este livro, as forças da natureza tornam vida, forma-se o
Universo, nasce o homem, surgem os animais e explicam-se, segundo a ótica
mágica da mitologia greco-romana, os primórdios da existência e da história da
humanidade. Os mitos não são mitos, mas personagens vividos e de carne e
osso, que pensam, sentem e amam tudo isso contado numa prosa acessível e
que compõem o berço da cultura ocidental.

Um livro a um só tempo denso e leve que analisa, com profundo conhecimento de
causa, os elementos teóricos fundamentais na Antropologia Social contemporânea.
Assim é Relativizando: uma introdução à antropologia social, de Roberto DaMatta.
Trata-se, sobretudo, de um manual que disseca a teoria, sem nunca esquecer que a
prática é igualmente responsável pelo aprendizado de base de toda e qualquer ciência.
Especialmente, quando a matéria em questão é a Antropologia, quase sempre
refratária a verdades absolutas e definitivas. DaMatta aborda nas páginas deste livro
alguns do pontos vitais da Antropologia. Para tanto, faz o levantamento histórico de
sua evolução e funcionamento, destaca as vantagens de uma pesquisa de campo bem
efetuada – elemento cujo valor muitas vezes se subestima – e repassa a sua vivência
profissional em mais de duas décadas de atividade ininterrupta. Didático e fluente, o
autor se detém na reflexão sobre os métodos e fatores que garantem o melhor
rendimento de uma pesquisa: a adequada seleção de informantes e a avaliação das
lições aprendidas no contato diário com os valores e ideologias da sociedade brasileira. Autor de importantes estudos de
antropologia urbana, Roberto DaMatta conseguiu levar suas ideias a um grande público e, ao mesmo tempo, ser saudado como
um dos maiores intelectuais do Brasil. Lançado originalmente em 1981, Relativizando é uma síntese original da visão de um
autor fundamental que se aperfeiçoa cada vez mais numa ciência complexa, mas, sem dúvida, apaixonante.

“Um Outro Pastoreio” trata das jornadas de Iansã, a Deusa dos Ventos e das
Tempestades, e de Simão, um velho peregrino. É um tempo desolador e uma
horda de guerreiros invasores espalha terror e destruição. Assim, a deusa e
o ancião precisam agir para garantir o futuro do Mundo dos Homens e dos
Orixás. Para isso, Iansã e Simão recriam a lenda do Negrinho do Pastoreio,
um escravo que tinha o dom de encontrar coisas
perdidas.

Os sobreviventes estavam bem melhor adaptados à
vida do que aqueles que não sobreviveram. Esta simples teoria de Darwin retirava a
humanidade do centro do mundo e a colocava em pé de igualdade com os demais
seres vivos. E isso fomos incapazes de aceitar e nem mesmo Charles Darwin poderia
prever o impacto de sua teoria e o uso indevido que dela seria feito. Este livro é uma
contribuição importante no combate a essas deturpações.

Para saber sobre outras aquisições e documentos eletrônicos em nosso acervo, acesse:
Aquisições ou Catálogo Online

DESTAQUE

Recebemos como doação do autor, Rodrigo Vargas de Souza, a obra “O efeito transformers no trânsito”.
Que aborda as atuais contribuições da Psicologia
para a área do trânsito, a problematização da relação
entre sujeito humano e máquina – mais especificamente o carro, os processos de subjetivação derivados dessa relação e suas consequências para o trânsito. Alguns dos questionamentos levantado são:
“onde termina o humano e onde começa a máquina?”
“onde termina a máquina e onde começa o humano?”
“A existência do ciborgue não nos intima a questionar sobre a natureza das máquinas, mas sim sobre a
natureza do humano: afinal, quem somos nós? “
Saiba mais acessando o site do autor e a obra em breve estará disponível em nosso acervo para consultas e empréstimos.

ATIVIDADES 2021—1º SEMESTRE
Confira a seguir o que estamos preparando para este ano e se programe para participar...

Mês
Março
Abril

Maio
Junho

Ação
Mural Virtual Volta às Aulas - Vídeo
Feira de Trocas - Híbrido
Encontros na Biblioteca - Sérgio Koga- Atualização do CTB
Momento Cultural: Ação online para incentivo à leitura - Vídeo
Encontros na Biblioteca - Sinara Soares- Dissertação de Mestrado - Educação
Momento Cultural: Dia Mundial do Meio - Vídeo
Momento Cultural: Junino - Online ao vivo

Data provável
10/03
26/04-10/05
27/04
23/04
24/05
02/06
22/06

MURAL VIRTUAL
Confira uma seleção de trechos de obras de nosso acervo
que organizamos para o período de Volta às Aulas.
Clique na imagem ou acesse pelo QR CODE e assista

Convidamos todos a responderem uma pequena pesquisa de
satisfação da atividade realizada. As respostas são muito importantes para o aprimoramento de nossas ações. Muito obrigad@! Clique aqui

Dia Internacional da Mulher

(Fonte: Os Zeróis—Ziraldo, Pág.—)
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