
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 
 
Destacamos, o primeiro 

número da Revista Escola 

DetranRS, com artigos, opini-

ões e destaques com a temá-

tica mobilidade. Ainda nesta 

edição temos as ações reali-

zadas pela Biblioteca em alu-

são ao mês das crianças e Dia 

Nacional do Livro  Boa leitu-

ra! 

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 

Boletim Elaborado pela equipe da Biblioteca da Escola Pública de Trânsito 

Caroline Bergter - Bibliotecária CRB 10/1988 

Rose Mossmann Sortica – Agente Técnico-  

Cíntia Conde Cabral - Estagiária Biblioteconomia IFRS 

Revisão:  Maria Goreti Alves da Costa -  Analista Pedagogia -  Biblioteca 

PLANTÃO PRESENCIAL NA ESCOLA: segundas das 9h Às 17h 

Horário de Funcionamento: das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira 

AGRADECIMENTOS II 
Agradecemos pelas mensagens de apoio e carinho recebidas e contamos com   

TODOS para a reconstrução da nossa BIBLIOTECA!!!!   

                                     CURIOSIDADES: BIBLIOTECAS, LIVROS, LEITURA, MUSEUS... 

 
  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  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 

 

 

 

 

 

AGRADECIMENTOS I 
 

 
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 

 

ACONTECEU NA BIBLIOTECAACONTECEU NA BIBLIOTECAACONTECEU NA BIBLIOTECA   

   

Encerrando  o mês de outubro, mês das crianças com uma Contação, com a participação da colega pe-Encerrando  o mês de outubro, mês das crianças com uma Contação, com a participação da colega pe-Encerrando  o mês de outubro, mês das crianças com uma Contação, com a participação da colega pe-

dagoga Tatiane Russo Stein.dagoga Tatiane Russo Stein.dagoga Tatiane Russo Stein.   

   

Confira clicando na imagemConfira clicando na imagemConfira clicando na imagem      

   

https://drive.google.com/file/d/1KC2p3wwmk_5rZM8Eyyq8vZaI5o6tvWTD/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1KC2p3wwmk_5rZM8Eyyq8vZaI5o6tvWTD/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1KC2p3wwmk_5rZM8Eyyq8vZaI5o6tvWTD/view?usp=sharing   

   

Artigo -Instrutor de trânsito  

J. Pedro Corrêa escreve sobre o dia do Instrutor de Trânsito, comemorado em 16 de outubro, bem como do nasci-
mento, da importância e dos desafios da federação nacional da categoria para melhorar o trânsito brasileiro. 

*J. Pedro Corrêa 

A semana passada terminou com cumprimentos emocionados em 

todos os cantos do país pelo dia do professor, comemorado no dia 15 

de outubro, aliás, com grande justiça. Se tem uma classe profissional 

que merece todos os louvores, é a dos nossos mestres. Pena que as 

homenagens fiquem muito mais na retórica e que o reconhecimento 

efetivo, tão esperado, esteja tão longe de ocorrer. 

Já no sábado, 16/10, comemorou-se o Dia do Instrutor de trânsito mas, pelo jeito, houve muito menos 
barulho pelo Brasil afora, o que é lamentável. Afinal, estamos esquecendo o valor de uma categoria pro-
fissional que é do maior significado para a vida do país. 

Resolvi escrever sobre eles esta semana, fui em busca de informações e o que descobri não é lá muito 

animador mas não significa motivos para desistir. 

Me disse a Arminda Martins, presidente da Federação Nacional dos Instrutores de Trânsito, FENA-

INST, que a entidade está ainda engatinhando pois, apesar de ter sido criada há alguns anos, só há al-

guns meses conseguiu a Carta Sindical do Ministério do Trabalho, o que lhe dá, enfim, condições de ple-

no funcionamento. Agora, começa o trabalho para valer.    Siga lendo...  Fonte: Portal do Trânsito 

ENCONTROS NA BIBLIOTECA 

 

E ontem, 28, ocorreu a 20ª edição do Encontros na Biblioteca, sobre a “Noção de justiça do jovem no 
trânsito”, com mediação da colega Taciana Moura que nos  apresentou sua dissertação sobre a temáti-

ca. 

 

Leia a dissertação na íntegra 

 Foto: Arquivo Tecnodata. 

CTB -  50 versões 
 
 

 
Nosso colega Rogério Peres, foi o responsável pela orga-

nização e anotação de 50 versões do Código Nacional de 
Trânsito—CTB.  

Desde sua primeira publicação em 1997 até hoje Rogé-
rio compilou o material. 

 
As versões podem ser conferidas no link do repositório 

da Biblioteca—  arquivo virtual da Biblioteca e também es-
tá disponível em nossa intranet no espaço da Biblioteca em: Biblioteca Digital—Legislação. 

 
Observação: Estamos reorganizando nosso espaço na intranet, está em construção. 

Dia Nacional do Livro 
 
No dia 29 de outubro comemora-se o  Dia Nacional do Livro, a data foi  escolhida  em homenagem a 

fundação da Biblioteca Nacional. 

Também nesse período do ano, entre fins de outubro até meados de novembro, é que temos em 

Porto Alegre a tradicional Feira do Livro na praça da Alfândega, que este ano retorna  com um espaço 

presencial. Em sua 67ª edição a Feira será em formato hibrido entre os dias  29 de outubro a 15 de no-

vembro de 2021.  Confira a programação aqui. 

Nós, da Biblioteca da Escola do Detran/RS, sempre organizávamos neste período do ano uma segun-

da edição de nossa Feira de Trocas, que realizamos também em abril quando comemora-se o Dia Inter-

nacional do Livro e Semana Estadual de Incentivo à  Leitura. Porém, este ano com o ocorrido no dia 14 

de julho, incêndio no prédio da SSP, não teremos como realizar. Mas, para não deixar este período pas-

sar em branco e incentivarmos a leitura, cultura e as Bibliotecas  nossa estagiária Cíntia produziu três 

vídeos,  em formato de rells que compartilhamos no perfil do Intstagrm da Escola -  @escoladetranrs  e 

podem ser conferidos na sequência., clique nas imagens pra assistir. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

O que eu  passo no meu cabelo?  Porque eu gosto tanto de livros?  Reclamando de dor o dia todo 

Fonte:  ESAB 

https://escola.detran.rs.gov.br/novas-aquisicoes/
https://biblioteca.detran.rs.gov.br/Biblivre5/
https://revistaescola.detran.rs.gov.br/index.php/escola/issue/current
https://drive.google.com/file/d/1KC2p3wwmk_5rZM8Eyyq8vZaI5o6tvWTD/view?usp=sharing
https://www.portaldotransito.com.br/noticias/tecnologia-descredito-e-impactos-da-pandemia-qual-o-futuro-do-instrutor-de-transito-no-brasil/
https://www.portaldotransito.com.br/noticias/artigo-instrutor-de-transito/
https://www.portaldotransito.com.br
https://revistaescola.detran.rs.gov.br/index.php/escola/issue/current
https://drive.google.com/drive/folders/1Ro_mR_-L3f8gXJ-tjWn8VLtpgCb8PjjT
https://feiradolivro-poa.com.br/mobile/
https://drive.google.com/file/d/1UbqaH1786W-DiHR2LwezU3SZXxQIPoXG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nlTyRlmdNFN2Bo_sRjIsN1sPc93XrOjM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13aXlL63maOho1yQDt77_jTwZdM_DBnlR/view?usp=sharing
https://esab.edu.br/dia-nacional-do-livro-29-de-outubro/
https://drive.google.com/file/d/1UbqaH1786W-DiHR2LwezU3SZXxQIPoXG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nlTyRlmdNFN2Bo_sRjIsN1sPc93XrOjM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13aXlL63maOho1yQDt77_jTwZdM_DBnlR/view?usp=sharing

