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Em suma, esse ensaio tem como objetivos, além de uma crítica às atuais 
contribuições (ou falta delas) da Psicologia para com a área do trânsito, a 
problematização da relação entre sujeito humano e máquina — mais 
especificadamente o carro, os processos de subjetivação derivados dessa 
relação e suas consequências para o trânsito. Diante do atual cenário  
tecnológico, já não me parece mais possível discernir “onde termina o humano 
e onde começa máquina?” Ou ainda: “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?  

 

 

Tratar a memória como coisa viva, bicho 
inquieto: assim faz Eduardo Galeano quando escreve. Sua memória pessoal e a 
nossa memória coletiva, da América. Quando escreve, ele mostra que a história 
pode - e deve - ser contada a partir de pequenos momentos, aqueles que sacodem a 
alma da gente sem a grandiloquência dos heroísmos de gelo, mas com a grandeza 
da vida. Assim é este O livro dos abraços. Em suas andanças incessantes de caçador 
de histórias, Galeano vai ouvindo tudo. O que de melhor ouviu ele transforma em 
livros como este, onde lembra como são grandes os pequenos momentos e como 
eles vão se abraçando, traçando a vida. Abra este livro com cuidado: ele é delicado e 
afiado como a própria vida. Pode afagar, pode cortar. Mas seja como for, como a 
própria vida, vale a pena.  

 

 

 

Livro de estreia de Cora Coralina, publicado quando a autora tinha 75 anos, 
"Poemas dos becos de Goiás e estórias mais", teve imensa receptividade 
popular. Suas poesias versam sobre o cotidiano e inquietações humanas. Com 
simplicidade de expressão, amor pelo semelhante e comunicação humana, a 
autora se impôs como uma personalidade forte, sabendo dizer as coisas como 
só ela. 

Depois de perder a mulher, o barbeiro António Jorge da Silva passa a viver num lar 
de idosos. Os quartos da ala direita dão para um jardim onde crianças brincam. Os 
da esquerda, reservados aos acamados, têm vista para o cemitério. Que alegrias 
pode a vida oferecer a alguém tão próximo de seguir esse caminho? A convivência 
com funcionários e pacientes do asilo, entre eles o centenário Esteves “sem 
metafísica”, do poema “Tabacaria”, de Fernando Pessoa, revela a António uma 
nova possibilidade de existência. Como a flor que fura o asfalto, o tédio, o nojo e o 
ódio, a prosa trágica e divertida de Valter Hugo Mãe busca, na humanidade dos que 
padecem, material para louvar a vida, mesmo em suas manifestações mais 
ameaçadas. 
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Esta edição é especialmen-

te voltada para as comemora-

ções do mês de abril: 02 Dia 

Internacional do Livro Infantil , 

18  Dia Nacional do Livro Infan-

til e 23 Dia Mundial do Livro e 

do Direito Autoral.    

A data de 23 de abril esco-

lhida pela UNESCO é em men-

ção ao aniversário de morte 

dos escritores  William Shakes-

peare, Miguel de Cervantes, e 

Inca Garcilaso de la Veja. Tam-

bém o dia 02 é em  homena-

gem ao escritor dinamar-

quês Hans Christian Andersen  

conhecido por clássicos como 

O Patinho Feio e A Pequena 

Sereia.  Já o dia 18 comemora-

do nacionalmente por ser a 

data de nascimento de Montei-

ro Lobato. 

Então, um mês recheado 

de comemorações aos livros, 

seus escritores e à leitura... 

Boa Leitura! 
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23 DE ABRIL   
 

DIA MUNDIAL DO LIVRO  
E  
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TEMOS NA BIBLIOTECA... 
Este guia, disponibilizado pelo DetranRS, resume as principais alterações do Código de 

Trânsito Brasileiro com a publicação da Lei n.º 14.071/20, aprovada em outubro de 2020, e 

que passam a valer a partir de 12/04/2021. 

 

 

Consulte clicando na imagem ou pelo QR Code.  Localização:  F554 

Dinamarca inaugura museu inspirado em con-
tos de fadas 

Hans Christian Andersen (mini bio) 

Hans Christian An-
dersen (1805-1875) 
é um escritor dina-
marquês filho de 
um sapateiro que 
lutou nas Guerras 
napoleônicas, dei-
xando o escritor 
orfão aos 11 anos. 
Hans é famoso pe-

los romances infantis “Soldado de Chumbo”, “O Pati-
nho Feio”, “A Pequena Sereia”, “As Novas Roupas do 
Rei” e assim por diante.*...+ 

 

 
 

Leia mais  aqui  ou acesse alguns museus: 

 

Fonte:   Click Museus 

 

 

A Biblioteca e o Arquivo do Vaticano, antídoto à  

amnésia 

Um silêncio que é memória, um tesouro de co-
nhecimento, uma aspiração pelo infinito. Isto é o 
que se respira na Biblioteca Apostólica Vaticana e no 
Arquivo Apostólico Vaticano, instituições que hoje 
olham para o futuro, abertas à tecnologia, preser-
vando e respeitando os antigos testemunhos da tra-
dição da Igreja. Na Biblioteca, por exemplo, "a catoli-
cidade - explica o Cardeal José Tolentino de Men-
donça, Arqui-
vista e Biblio-
tecário da 
Santa Igreja 
Romana - não 
é uma abstra-
ção" porque 
"trata-se de 
um abraçar a tudo o que é humano". Remonta a 
1600, com Paulo V, a separação entre a Biblioteca, 
"um instituto de conservação e pesquisa", e o Arqui-
vo, que realiza uma atividade de "caridade intelectu-
al" porque compartilha seu patrimônio com estudio-
sos de todo o mundo. *...+ 

 Leia mais aqui 

 

 

 

Fonte: Vatican News 

 ERRATA ATIVIDADES 2021—1º SEMESTRE 

 

Confira a seguir o que estamos preparando para este ano e se programe para participar... 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

SELEÇÃO 

DESTAQUE 

  

Aos 45 do Primeiro Tempo – Sala de Redação livro  escrito por Cléber Grabaus-
ka e Júnior Maicá,e com documentário homônimo está disponível em nosso 
acervo 

Além de prover o contexto histórico da ditadura e 
do cenário da rádio em Porto Alegre – à época, era 
a Rádio Guaíba quem detinha o protagonismo na 

capital gaúcha -, o longa conta como, com apenas três microfones em meio à redação 
do jornal Zero Hora, Cândido Norberto revolucionou o rádio no Rio Grande. O docu-
mentário ainda apresenta depoimentos de diversos personagens que passaram pe-
lo Sala ao longo dos anos, como Ruy Carlos Ostermann, Claudio Brito, Wianey Car-
let, Nelson Sirotsky, Lauro Quadros, Ibsen Pinheiro, entre outros. 

Com pouco mais de 90 minutos, o filme conta a história do principal programa espor-
tivo do rádio do Rio Grande do Sul que completou 45 anos em 2016.  

Aos 45 do Primeiro Tempo – Sala de Redação foi produzido pela Mainquest em parceria com O Bairrista e tem 
direção de Cléber Grabauska e Vitório Beretta. 

 

Confira o livro e documentário em nosso acervo ou acesse este último  no youtube 

Fonte: Barrista 

George Orwell entra em domínio público; obra vai do totalitarismo à culinária 

A partir de  1º de janeiro de 2021, quem quiser publicar a obra do escri-
tor britânico George Orwell não precisa pagar pelos direitos autorais do 
texto original. A produção do autor entra em domínio público. 

Brasil e Reino Unido são signatários da Convenção de Berna. O tratado 
estabelece que os direitos autorais sobre as obras expiram depois de 70 
anos, contados a partir do 1º de janeiro seguinte à morte do autor. Orwell 
viveu até 1950. 

“Tem países que têm prazos de proteção diferentes, mas a grande maioria adota toda a vida do autor e 70 
anos após a morte”, afirma  diretora da Câmara Brasileira do Livro, Fernanda Garcia. 

Isso não significa que as traduções já feitas automaticamente também perdem os direitos autorais. “Todas as 
traduções que foram feitas até hoje de George Orwell em português não necessariamente entram em domínio 
público. A mesma proteção que confere ao autor, confere ao tradutor. A tradução é considerada obra também”, 
diz Fernanda.  

“A obra derivada de uma obra em domínio público é considerada uma obra nova”, explica a diretora da Câma-
ra Brasileira do Livro. Ou seja, as regras se estendem também a outros aspectos de edição, como ilustrações e 
seleção de artigos. 

Orwell é mais conhecido por livros como “1984” e “A Revolução dos Bichos”, mas também publicou muitos 
artigos na imprensa inglesa. 

Siga lendo... 

Saiba mais sobre Direito Autoral 

Acesse Domínio Público e confira obras disponíveis    

Prefere o  livro impresso confira em nosso acervo obras de autores em Domínio Público disponíveis, de Orweel 

temos “Revolução dos Bichos”. 

Fonte: Poder 360 

ACONTECE NA BIBLIOTECA 
Em comemoração ao Dia Internacional do Livro estamos preparando nossa primeira Contação de História ... 

 
 
 
 
 
 

Mês Ação Data provável 

Abril Feira de Trocas - Híbrido 26/04-10/05 

Momento Cultural: Ação online para incentivo à leitura - Vídeo 

 

23/04 

Encontros na Biblioteca - Sérgio Koga- Atualização do CTB 27/04 

Maio Encontros na Biblioteca - Sinara Soares- Dissertação de Mestra-
do - Educação 

27/05 

Junho Momento Cultural: Dia Mundial do Meio - Vídeo 02/06 

Momento Cultural: Junino - Online ao vivo 22/06 

DESTAQUE DO INSTA 

 

Você já conhece o leitura de bolso? 

O objetivo é democratizar o acesso à literatura por meio da 
tecnologia. Ao mandar um simples "oi" no whatsapp, o robozi-
nho vai perguntar qual é o livro que você gostaria de ler e a par-
tir disso programar a sua leitura através do envio de pequenos 
trechos diários. Não tem nenhuma sobrecarga e quando você vê 
terminou de ler o livro todo . 

O projeto é do curso de Ciência da Computação da UERJ.  

 

Um  projeto muito legal vale conferir... 
Adicione no whats clicando aqui ou com o 
QR Code 

 

FONTE:  vidadebibliotecario 
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