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A publicação Mobilidade por aplicativo é um trabalho fruto do desejo de compreender e
transformar a realidade em que vivemos. Para isso, a parceria realizada entre a 99 e a Cebrap desenvolveu e financiou pesquisas multidisciplinares que investigam o impacto dos aplicativos de mobilidade urbana em diferentes contextos. O resultado do projeto: cinco artigos instigantes. Confira
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CURIOSIDADES: BIBLIOTECAS, LIVROS, LEITURA, MUSEUS...
O dia que Vinícius de Moraes imaginou Charlie
Chaplin no Brasil!

ROMANCE, FANTASIA E QUEBRA DO PADRÃO: AS CORRENTES LITERÁRIAS QUE MOL-

_________________

DARAM A HISTÓRIA DO OCIDENTE

Editorial

Em uma coluna para o Última Hora, de 4 de novembro de 1952, o poeta Vinícius de Moraes escreveu uma
coluna chamada “Notícias de Chaplin”, em que imaginava a chegada do ator do Carlitos no Brasil. Diz ele:

_________________
A Pandemia mudou nossas
vidas em vários aspectos, inclusi-

“A notícia de que um grupo de capitalistas brasileiros

ve na forma como nos locomo-

estaria tentando trazer Charlie Chaplin para o Brasil,

vemos. Para favorecer a reflexão

caso a Estátua da Liberdade lhe desse sinal vermelho

e a compreensão sobre isso,

no Porto de Nova York, porquanto fantástica, criou em

destacamos publicações, estudos
e instituições que abordam e

mim uma certa melancolia. Estava eu sem fazer nada, a

trabalham com essa temática.

tarde era abafante, tinha passado por mim um bando

E seguimos com muitas su-

de mulheres bem feitas, eu me sentia meio gordo, en-

gestões para viajar, ampliar e

fim: Chaplin se incorporou a uma paisagem triste e sem

descobrir novos mundos através

perspectivas. *...+

da imaginação com indicações
de leituras diversas.

Os grandes nomes da literatura dos últimos 500
anos nem sempre souberam, mas estavam dentro
de correntes literárias influenciadas pelo que acontecia no mundo. Com o passar dos anos, grande parte dessas obras tornaram-se marcos pelos quais, até
hoje, a história do ocidente é contada e deixada para a posteridade.
Confira nove movimentos literários que moldaram a história do ocidente:
1. Classicismo: Inspirada na arte greco-latina, a literatura do Renascimento Cultural exalta o humanismo e a razão. Predominam poemas épicos como 'Os
Lusíadas', escrito pelo português Luís Vaz de Camões em 1572, e peças de teatro como 'Auto da
Barca do Inferno' (ou Auto da Moralidade), de Gil
Vicente, representada pela primeira vez em 1517.
2. Barroco:

Boa Leitura!

_________________
Informe
_________________
Leia mais
Atendimento
Presencial

Entre a razão renascentista e a religiosidade da
Contrarreforma, os autores se lançam a exageros,
conflitos e desequilíbrios. Os grandes exemplos são
o inglês William Shakespeare ('Macbeth'), Padre
Vieira ('Os Sermões') e o espanhol Miguel de Cervantes, que, entre 1605 e 1615, escreveu 'O Engenhoso Fidalgo Dom Quixote de La Mancha'. Leia
mais...

Fonte: Notaterapia
De 05/07 até 16/07
De Segunda a Sexta-feira

Das 11h às 17h.

Fonte: Aventuras na História

Respeitando os protocolos de
saúde.
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E no último dia 22 tivemos o “Momento Cultural: Sarau Junino” encerrando as atividades culturais
do primeiro semestre. Com apresentações de poesia, culinária, vestimentas, dança e música, o Sarau
foi um momento animado de trocas e confraternização entre os presentes e os voluntários, que colaboraram com o evento apresentando um pouco da cultura que permeia as Festas Juninas.

SELEÇÃO
Um mapa-mundi do transporte rápido
Mapa interativo criado pelo ITDP permite ver a oferta de sistemas de transportes rápidos em comparação com
a população de cada país e cidade
O Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) lançou hoje (21) um banco de dados mundial sobre
sistemas de transportes coletivos, incluindo metrôs, corredores de ônibus, bondes e trens, em cidades com mais
de 500 mil habitantes.
O sistema está publicado na forma de um mapa interativo e permite verificar a evolução dos sistemas de transporte de massa em cada localidade, desde 1985. Países com cor mais escura indicam maior densidade de oferta
de transportes, enquanto as cores
mais claras indicam menor oferta. A
plataforma também oferece a possibilidade de comparação entre até
quatro países ou cidades.
Siga lendo...
Para conhecer e pesquisar, acesse o link do Rapid Transit Database .

Fonte: Mobilize

ÚLTIMAS AQUISIÇÕES
Corrupção, conflito de interesses, favorecimentos ilícitos, compra de sentenças, delações
premiadas... Parece Brasília, mas é a trama do novo romance de John Grisham. Lacy Stoltz
trabalha para o Conselho Judicial da Flórida e investiga a atuação da juíza Claudia McDover no
processo que autorizou a construção de um cassino em terras indígenas, abrindo caminho
para a ampliação dos negócios de um certo Vonn Dubose. Ganancioso e nada ético, Dubose
não mede esforços para alcançar seus objetivos, comprando o apoio da juíza McDover numa
trama que envolve falcatruas e assassinato, e que colocará em risco até mesmo a vida de Lacy
Stoltz e seus colegas do Conselho de Conduta Judicial. Veterano da lista dos mais vendidos do The New York Times,
com mais de 30 livros publicados, vários deles transformados em filmes de sucesso, Grisham mostra que segue em
ótima forma com este clássico thriller de tribunal.
Este livro apresenta o melhor da poesia de Fernando Pessoa. Além de textos
representativos do Fernando Pessoa "por ele mesmo", acrescidos de poemas inéditos, e de
alguns de seus heterônimos como Álvaro de Campos e Ricardo Reis, contém o texto integral de
O Guardador de Rebanhos, de Alberto Caeiro, e de Mensagem, o que por si só faz desta
antologia um convite irresistível para a leitura da poesia deste que foi um dos maiores poetas
da língua portuguesa.

"Os primeiros 90 dias" se tornou o livro de cabeceira de todos que são promovidos, começam a
trabalhar em uma nova empresa ou assumem um novo papel profissional. Desde sua
publicação original, centenas de milhares de líderes confiam neste guia clássico para ajudá-los a
dominar os aspectos críticos da transição de carreira.Neste livro, o internacionalmente
reconhecido especialista em transição de liderança Michael Watkins apresenta sua estrutura
poderosa de orientação para que os primeiros 90 dias na nova posição transcorram de modo a
garantir os bons resultados esperados.Claro, conciso e totalmente prático, o livro é mais atual
do que nunca para gestores de todos os níveis hierárquicos.

Nesta obra, Ricardo J. Ferreira apresenta a Contabilidade de Custos e a Análise das
Demonstrações Contábeis em linguagem clara e objetiva, mediante exercícios e exemplos
intercalados à teoria. São mais de 340 questões comentadas de provas, elaboradas por
algumas das principais organizadoras de concursos do país. Assim, após resolver a questão,
você pode comparar sua solução com os comentários do autor. Presente na bibliografia de
diversos concursos e cursos universitários, este livro é recomendado a candidatos de
concursos públicos, profissionais da área contábil e estudantes de contabilidade,
administração e economia.

Estamos entrando em uma nova era. A economia globalizada deixou de ser uma idéia
para se tornar uma realidade cheia de oportunidades e, principalmente, desafios. Para
sobreviver, as empresas precisam se adaptar ao ambiente atual- extremamente
segmentado- e aprender a usar todos os recursos de marketing disponíveis. Foi sob essa
perspectiva que 'Administração de marketing' 10ª edição foi cuidadosamente revisado e
atualizado. O texto enfatiza as tendências mais importantes do novo milênio, como o emarketing e o e-commerce, e apresenta exemplos relacionados ao uso da Internet e às
empresas de serviços, entre outros- mantendo os pontos fortes das edições anteriores.
Além disso, foi criada uma nova seção, intitulada 'Marketing para o novo milênio', e cada
capítulo é complementado por exercícios que situam o aluno no ambiente globalizado.

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

DESTAQUES
E para nos aquecer neste inverno selecionamos alguns títulos de nosso acervo...

WEBSTORIES


Diferenças entre os livros e a série Anne With An E—Saiba mais sobre as principais
diferenças entre a obra de Lucy Montgomery e a sua adaptação televisiva
(Fonte: Revista Aventuras na História)



Como funciona um carro elétrico

(Fonte: Estadão)

DESTAQUE
CENTRO BRASILEIRO DE ANÁLISE E PLANEJAMENTO - CEBRAP
O Cebrap é uma instituição de pesquisa que mantém parcerias internacionais com institutos, universidades,
agências de fomento e associações civis de diversos países e reconhecidoacomo o 37º melhor think tank do mundo
na área de políticas públicas, segundo ranking da Universidade da Pensilvânia (2016), o Cebrap realiza pesquisas de
impacto tanto subsidiando a formulação de novas políticas como contribuindo no monitoramento e na produção de
indicadores para avaliação de ações públicas. SAIBA MAIS
Vale conferir sua Biblioteca com estudos/pesquisas e destacamos algumas publicações recentes:
DesafioMobilidade1_eBook—Estudos de Mobilidade por Bicicleta 1
DesafioMobilidade2_eBook —Estudos de Mobilidade por Bicicleta 2
DesafioMobilidade3_eBook —Estudos de Mobilidade por Bicicleta 3

FONTE: CEBRAP

Os livros são...
Contribuição da colega Mariza dos Reis Martins aposentada

FONTE: PORTAL AZUL
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