BIBLIOTECA
Escola Pública de Trânsito
20/05/2021

Boletim Informativo vol. 11 n. 05

Nesta edição:


Temos na Biblioteca



Curiosidades



Aconteceu na Biblioteca



Seleção



Últimas aquisições



Destaques



Acontece na Biblioteca



Agradecimentos

TEMOS NA BIBLIOTECA...
Estamos no início do século XIX, e a varíola, também conhecida como “flor negra” pelas marcas que
deixa na pele daqueles que são infectados, é a doença mais temida do mundo. Não há rico ou pobre,
criança ou velho, que esteja a salvo. Ao menos até pesquisadores começarem a testar um método ousado, porém eficaz, que consiste em provocar infecções atenuadas em pessoas saudáveis[...] É nesse momento que uma jovem mãe solteira, Isabel Zendal, torna-se a primeira enfermeira da história numa missão internacional. [...]ela parte rumo aos territórios espanhóis no além-mar para levar a recémdescoberta vacina da varíola a populações pobres. A história real de amor e coragem à qual Javier Moro
teve acesso após ampla pesquisa, é retratada neste romance .

Localização: 821(460)M867f

CURIOSIDADES: BIBLIOTECAS, LIVROS, LEITURA, MUSEUS...
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ACONTECEU NA BIBLIOTECA
E o primeiro Encontros na Biblioteca de
2021 teve inscrições esgotadas e turma
extra para atender a grande demanda
de colegas.
O mediador Sérgio Koga abordou especificamente alterações do CTB relacionadas ao processo de autuação . Nas interações entre o mediador e os participantes e também nas avaliações que recebemos da atividade ficou o registro da
necessidade de outras abordando o CTB
e suas mudanças, vigentes a partir do
último dia 12 de abril.
Estamos estudando uma forma de atender às sugestões encaminhadas pelos participantes.

SELEÇÃO
8 novas tecnologias que ajudam a salvar vidas no trânsito
A tecnologia está cada vez mais presente nos automóveis. Carros conectados, com motores elétricos ou sistemas híbridos,
por exemplo, passaram a ser mais comuns nas ruas brasileiras. Além disso, as montadoras investem em equipamentos de segurança a fim de reduzir acidentes e tornar a condução mais segura. Confira, a seguir, alguns desses sistemas que já estão disponíveis em veículos comercializados no Brasil

Alerta de colisão e frenagem autônoma de emergência. Foto: Divulgação Volvo
1. Alerta de fadiga
Por meio de sensores, o computador central do carro analisa a maneira de dirigir do condutor após os primeiros quilômetros sempre que o motor é acionado. Se detectar que o motorista está demonstrando sinais de cansaço ou desatenção, soa
um alarme, sugerindo parada para descanso.[...] Siga lendo...

Fonte: Estadão

ÚLTIMAS AQUISIÇÕES
Caixa de pássaros é um thriller psicológico tenso e aterrorizante, que explora a
essência do medo. Uma história que vai deixar o leitor completamente sem
fôlego mesmo depois de terminar de ler.Basta uma olhadela para desencadear
um impulso violento e incontrolável que acabará em suicídio. Ninguém é
imune e ninguém sabe o que provoca essa reação nas pessoas. Cinco anos
depois do surto ter começado, restaram poucos sobreviventes, entre eles
Malorie e dois filhos pequenos. Ela sonha em fugir para um local onde a família
possa ficar em segurança, mas a viagem que tem pela frente é assustadora:
uma decisão errada e eles morrerão.

A coleção A História do Automóvel é uma publicação pioneira no Brasil
sobre o tema mobilidade, com enfoque especial no universo
automobilístico. Por sua abrangência e originalidade, interessa não só a
profissionais e estudantes da área automotiva e aos apaixonados por
automóveis, mas a todos aqueles que admiram os espíritos venturosos de
coragem, ousadia, pioneirismo e inventividade, que mudaram para
sempre os destinos do mundo. Conhecer a história da mobilidade é
reviver a aventura do ser humano em sua busca e fascínio pelo progresso.
Desde os primeiros passos do homem pré-histórico até os incríveis
veículos da atualidade, a coleção é uma verdadeira viagem sobre rodas
por um caminho aberto pelo imenso potencial da natureza humana.

Perícia Contábil, instrumento apropriado para trazer aos ordenamentos
decisório, judicial e extrajudicial a verdade cientificamente demonstrada,
é a aplicação da Ciência Contábil expressa de modo especial para que o
Direito possa ser plenamente exercido em bases seguras e verdadeiras. É
instrumento de cidadania, à medida que auxilia a perfeita compreensão,
avaliação e julgamento das interferências que os fatos econômicos têm
na vida das pessoas e coletividades. Este livro, além de permitir ampla
visão das finalidades e das formas de atuação das perícias em geral,
oferece particularmente o embasamento doutrinário-institucional da
Perícia Contábil. Ênfase especial foi colocada sobre dois aspectos:
primeiro, sobre os requisitos éticos e educacionais do perito contábil;
segundo, sobre a esquematização das técnicas periciais, normas
existentes e espécies de relatórios que pode produzir, mediante
exemplos e apresentação de casos reais. Livro-texto para a disciplina
PERÍCIA CONTÁBIL, integrante do currículo mínimo dos cursos de
graduação em Ciências Contábeis, e para cursos de extensão ou pósgraduação em Perícia Contábil. Livro complementar para cursos de
graduação de Direito e para estudiosos de ciências sociais aplicadas e de
formação de árbitros. Leitura recomendada para auditores, peritos,
advogados, legisladores e árbitros em matéria contratual, tributária, civil
e trabalhista.

Esta é uma obra voltada, principalmente, àqueles que procuram aprender a
Estatística Básica, no intuito de aplicar tal conhecimento à resolução das
provas de concurso público.

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

DESTAQUE

Nosso acervo possui uma coleção de Trabalhos Acadêmicos produzidos por servidores, de temáticas de interesse
da autarquia ou onde o objeto de estudo tenha sido a própria. São trabalhos de conclusão de curso, dissertações,
tese ou artigos científicos encaminhados pelos autores ou selecionados periodicamente pela Biblioteca em bases de
dados, repositórios, portais especializados. Confira alguns dos títulos inseridos neste mês:

Confira outros títulos em nosso catálogo pesquisando por tipo de material “tese”.

DESTAQUE DO INSTA
COMO FICA A MOBILIDADE URBANA DEPOIS DA PANDEMIA?
Responda com um desenho!
Esse é a pergunta do II Concurso Mobilize de Ilustrações
organizado pelo Portal Mobilize.
Em 2021, o Mobilize Brasil completa 10 anos e como parte
das comemorações vamos realizar uma segunda edição do
concurso de ilustrações.
CATEGORIAS INFANTIL E ADULTO, INSCRIÇÕES ATÉ 31 DE
JULHO.
PREMIAÇÃO POR CATEGORIA PARA AS 3 MELHORES ILUSTRAÇÕES.
SAIBA MAIS
FONTE: MOBILIZE

ACONTECE NA BIBLIOTECA

Inscrições: via link enviado
por e-mail.
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