
ÚLTIMAS AQUISIÇÕES 

 

Seguimos com as aquisições , via compra  e doações , confira o que já recebemos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  
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Editorial 
 
Nesta edição, além de dicas 

de leitura e novas aquisições, 

trouxemos informes gerais e 

algumas notícias sobre como 

anda a reconstrução de nosso 

acervo. Também confira nos-

so Mural Virtual em alusão à 

Semana Nacional de Trânsito, 

que ocorreu entre os dias 18 

e 25 desse mês. Apresenta-

mos, em primeira mão, a 

mais nova publicação da Es-

cola Pública de Trânsito do 

DetranRS, com artigos, opini-

ões e destaques com a temá-

tica mobilidade. No mês que 

entra, reserve sua agenda 

para o “Acontece na Bibliote-

ca” do mês de Outubro. Boa 

leitura! 

O Boletim Informativo é uma produção mensal da Biblioteca da Escola Pública de Trânsito  

Perguntas ou comentários? Entre em contato pelo e-mail: biblioteca@detran.rs.gov.br 
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PLANTÃO PRESENCIAL NA ESCOLA: segundas das 9h Às 17h 

sita!Horário de Funcionamento: das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira 
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  TEMOS NA BIBLIOTECA 

 

A Revista da Escola Pública de Trânsito se configura como um im-

portante instrumento para a produção de escritas, no qual a sociedade 

pode falar o que pensa e realiza na área de trânsito, bem como conhecer 

o que dizem e o que produzem especialistas das áreas de educação, polí-

ticas públicas, estatística, saúde, engenharia, gestão e planejamento ur-

bano relacionadas a trânsito e à mobilidade. Boa leitura! 

Acesse clicando na imagem ou aqui 
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ATENÇÃO 

 
ATENÇÃO: EMPRÉSTIMOS EM RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. ESTAMOS EM FASE DE IM-

PLANTAÇÃO DE NOVO SISTEMA E EM BREVE INFORMAREMOS. DEVOLUÇÕES URGENTES 

FAVOR NOS CONTATAR POR E-MAIL. 

 

SELEÇÃO 

 

ACONTECE NA BIBLIOTECAACONTECE NA BIBLIOTECAACONTECE NA BIBLIOTECA   

   

   

   

Denatran deixa de existir e vira Secretaria Nacional de Trânsito  

*...+o Decreto Federal nº 10.788/21 que 

aprova a estrutura regimental e o quadro de-

monstrativo dos cargos de comissão e das fun-

ções de confiança do Ministério da Infraestrutu-

ra, remaneja e transforma cargos em comissão e 

funções de confiança e altera o Decreto nº 

9.660, 1º de janeiro de 2019. 

Na prática, de acordo com Julyver Mo-

desto, que é especialista em legislação de trânsi-

to, o Departamento Nacional de Trânsito 

(Denatran) deixa de existir e dá lugar à Secretaria                   

Nacional de Trânsito (Senatran). Segundo o Decreto, o Ministério da Infraestrutura terá uma nova estrutura orga-

nizacional e a Secretaria será um dos seus órgãos específicos. A Senatran será organizada em três Departamen-

tos:  

1.Gestão da Política de Trânsito; 

2.Segurança no Trânsito; 

3.Regulação e Fiscalização. 

Siga lendo... 

Fonte: Portal do Trânsito 

 

   Foto: Arquivo Tecnodata. 

EM BREVE 

NORMAS DA ABNT  
 

Nosso acervo de normas está disponível online, a listagem de normas adquiridas pela autarquia e 
também login e senha encontram-se no espaço da Biblioteca na intranet. 

Após o sinistro , conseguimos junto à ABNT  o acesso digital da totalidade de normas que já havía-
mos adquirido ainda em formato impresso e vigentes . 

 Destacamos algumas das últimas aquisições que tratam sobre “Segurança na Informação” e se rela-
cionam com a LGPD:  

NBRISO/IEC27001 de 11/2013 – Tecnologia da informação – Técnicas de segurança – Sistemas de ges-
tão de segurança da…  

NBRISO/IEC27005 de 10/2019 – Tecnologia da informação — Técnicas de segurança — Gestão de ris-
cos de segurança da informação.  

NBRISO/IEC27701 de 11/2019 –  Técnicas de segurança — Extensão da ABNT NBR ISO/IEC 27001 e 
ABNT NBR ISO/IEC 27002 para…  

 

E confira o tutorial para acesso, clicando aqui ou na 
imagem: 

 

Filmes Online baseados em clássicos 
 
Confira duas produções cinematográficas ba-

seadas em dois clássicos do teatro e literatura 

brasileira, O pagador de Promessas  de Dias Cos-

ta  e Grande sertão: veredas de Guimarães Rosa. 

 
 
 

 

 
 
 
Confira mais informações em: O pagador de promessas e  
Grande sertão: veredas 
 

Fonte: Notaterapia 

Euclides da Cunha tenta matar e morre. 
Anos depois, o filho tenta vingar a morte 

do pai e, também, é morto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Euclides da Cunha tentou matar Diler-

mando (amante de sua mulher) e foi morto 
por ele. Mas a tragédia não terminou. Anos 
depois, Euclides da Cunha Filho, o Quidi-
nho, também tentou matar Dilermando e 
também foi morto por ele  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Leia mais em: Euclides da Cunha tenta ma-

tar e morre e  Curiosa morte 
 
 
 

Fonte: Notaterapia e Revista  Bula 
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