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Esta é uma edição especial de nosso Boletim. Dia 14 completou um mês do incêndio que atingiu o prédio da Secretaria de Segurança Pública - SSP, onde se encontrava a sede administrativa do DETRAN/RS e, junto a Biblioteca.
Assim como os diferentes setores da Autarquia, a Biblioteca segue com suas atividades online e, em paralelo, busca
sua reestruturação e planeja sua nova estrutura física. Do acervo físico da Biblioteca estima-se que restou apenas
5%, que são de materiais em empréstimos pessoais e digitalizados. Um acervo que era composto por materiais técnicos, em sua maioria especializados na área de trânsito, material literário e de Memória Institucional. Tínhamos
materiais em diversos suportes, desde papel, multimídias, fotografias e objetos em 3d (acervo do Memória).
Nós, equipe da Biblioteca, estamos reorganizando as atividades já previstas em calendário para este segundo
semestre de 2021, o que está sendo possível porque algumas dessas atividades têm como base a utilização de materiais que tínhamos em nosso acervo. E em, em parceria com a Direção da Escola e com outras áreas da Autarquia - em especial a de Tecnologia da Informação e a área Administrativa, estamos buscando manter compromissos
já firmados - como aquisição de livros e outros - e viabilizar para que, o quanto antes, possamos começar a organização de nosso catálogo online e um espaço físico. Boa leitura!

CURIOSIDADES: BIBLIOTECAS, LIVROS, LEITURA, MUSEUS...
A importância das Bibliotecas em 33 motivos

_________________

Muitos acreditam que a era digital irá acabar com as estantes públicas e extinguir permanentemente a era
centenária das bibliotecas. A desconcertante proeza e progresso da tecnologia fez até um bibliotecário prever
a queda da instituição. Conforme a relevância das bibliotecas entra em questão, elas encaram uma crise existencial em uma época onde elas talvez sejam mais necessárias. *...+

Confira alguns motivos que selecionamos do artigo para reflexão sobre as Bibliotecas:

Nem tudo está disponível na Internet *...+ 4. A internet
complementa as bibliotecas, mas não as substitui *...+
6.Digitalização não significa destruição [...]7. Na verdade, digitalização significa sobrevivência *...+8. A digitalização levará algum tempo. Um bom tempo. *...+10. Dispositivos móveis não são o fim dos livros ou das bibliotecas *...+16. Bibliotecas físicas podem se adaptar às mudanças culturais *...+18. Eliminar bibliotecas representaria um corte no processo de evolução cultural *...+

A ideia de uma biblioteca se tornar um “museu de livros” na era da digitalização é, às vezes, lançada como um discurso apocalítico. Isso é um pesadelo real para os bibliotecários. O termo insinua que, ao invés
de se tornar contemporânea e útil, as bibliotecas poderiam se transformar em fetiches históricos como discos de vinil ou máquinas de escrever. Em vez de se manterem como profissionais de pesquisa, os bibliotecários seriam forçados a se tornar “curadores de museus” – ou, mais provavelmente, perderiam seus empregos. Mas se a evolução da biblioteca caminha no sentido de se tornar um lugar interativo para eventos
culturais e troca de idéias, a preservação e exibição de relíquias literárias poderiam ser mais uma faceta da
sua importância (e também, intriga). De fato, livros antigos não têm somente valor monetário, mas são parte da memória cultural e histórica que não deve ser perdida para a digitalização. *...+ Siga a leitura do artigo

Fonte: Bibliotecas Guarulhos

ACONTECEU NA BIBLIOTECA
Compartilhamos o vídeo comemorativo aos 10 anos que a Biblioteca completou em dezembro último. Clique na imagem para assistir.

SELEÇÃO
Médicos do tráfego alertam para o aumento dos sinistros devido ao uso do celular ao dirigir

Você sabia que quando um motorista digita uma mensagem de texto enquanto conduz um veículo a 80 km/h
equivale a dirigir com os olhos vendados por um percurso de até 100 metros?
Essa é uma das conclusões da diretriz Riscos do uso do telefone celular na condução de veículos automotores, lançado neste mês de julho pela Associação Brasileira de Medicina do Tráfego – Abramet, que traz um panorama atualizado sobre a chamada Falha de Atenção ao Conduzir (FAC), qualificação técnica para o desvio da atenção do motorista que, entre outros fatores, inclui o uso do
telefone.
De acordo com o levantamento, digitar uma mensagem
de texto enquanto dirige desvia a atenção do motorista por
um percurso das dimensões de um campo de futebol oficial.
Fonte: ONSV

Siga lendo...

Fonte: Portal do Trânsito

ÚLTIMAS AQUISIÇÕES
Seguimos com as aquisições , via compra , já encaminhadas e estamos na fase de catalogação dos
materiais. A seguir os últimos títulos adquiridos que devemos divulgar nos próximos dias:


ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT. ABNT NBR ISO 31000:2018 –
Gestão de riscos - Diretrizes. Rio de Janeiro: ABNT, 2018. (digital)



ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT.ABNT NBR ISO/IEC 27005:2019
– Tecnologia da informação — Técnicas de segurança — Gestão de riscos de segurança da informação.
Rio de Janeiro: ABNT, 2019. (digital)



ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT.ABNT NBR ISO/IEC 27001:2013
– Tecnologia da informação — Técnicas de segurança — Sistemas de gestão da segurança da informação
— Requisitos. Rio de Janeiro: ABNT, 2013. (digital)



ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT.ABNT NBR ISO/IEC 27002:2013
– Tecnologia da informação — Técnicas de segurança — Código de prática para controles de segurança
da informação. Rio de Janeiro: ABNT, 2013. (digital)



ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT.ABNT NBR ISO/IEC 27701:2019
Versão Corrigida:2020 – Técnicas de segurança — Extensão da ABNT NBR ISO/IEC 27001 e ABNT
NBR ISO/IEC 27002 para gestão da privacidade da informação — Requisitos e diretrizes. Rio de Janeiro:
ABNT, 2020. (digital).



ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT.ABNT NBR ISO/IEC 27701:2019
Versão Corrigida:2020 – Técnicas de segurança — Extensão da ABNT NBR ISO/IEC 27001 e ABNT
NBR ISO/IEC 27002 para gestão da privacidade da informação — Requisitos e diretrizes. Rio de Janeiro:
ABNT, 2020. (digital).



ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT.ABNT NBR 6023:2020
Referências. Rio de Janeiro: ABNT, 2020. (digital).



ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT.ABNT NBR 6028:2021
Resumo, Resenha e Recensão . Rio de Janeiro:
ABNT, 2021. (digital).

IMPORTANTE

Informamos que o acesso ao nosso Catálogo segue o mesmo, porém estamos trabalhando
em conjunto com a área de Tecnologia da Informação da Autarquia para em breve apresentar
uma nova proposta.

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

TRECHOS...

ACONTECE NA BIBLIOTECA

Em alusão ao dia 17 de agosto, Dia do
Patrimônio Cultural, confira amanhã, via
e-mail, o vídeo produzido com a colaboração de colegas voluntários.

EM BREVE

CALENDÁRIO—2º SEMESTRE - 2021
Reserve em sua Agenda
Mês
Julho

Ação e Informações/Data
Mural Virtual: Dia 30 Dia do Amigo – Vídeo/30/07
Mural Virtual: Férias/ leituras/Inverno - Vídeo/05/07
Encontros na Biblioteca Mediadora: Alana Lacerda- A gestão pública e o relacionamento com o cidadão *documento eletrônico+ um estudo sob a ótica da teoria New
Public Service / Cancelado por incompatibilidade de agenda da mediadora
Momento Cultural: Etnias - vídeo / 17/08
Mural Virtual SNT – vídeo / 23/09

Agosto

Setembro
Outubro

Novembro

Dezembro

Encontros na Biblioteca – Mediadora: Taciana Brito- A noção de justiça de adolescentes no contexto das relações interpessoais no trânsito / 25/10
Contação História – infantil – Vídeo / 22/10
Feira de Trocas - Presencial/distância – Em análise /27/10-16/11
Curso online sem tutoria - Normalização ABNT – publicações - Moodle - Público Servidores / Início novembro
Encontros na Biblioteca – Mediadora: Márcia Andreolio - Notificação pessoal do condutor infrator: princípio do contraditório e da ampla defesa previsto no artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal de 1988 / 25/11
Momento Cultural: Natal - Online ao vivo / 16/12
Mural Virtual Fim de ano/férias – Vídeo / 22/12

ACONTECEU NA BIBLIOTECA
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