
ÚLTIMAS AQUISIÇÕES 

 

Seguimos com as aquisições , via compra  e doações , confira o que 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,  apresentarmos uma nova proposta. 

 

Para saber sobre outras aquisições e documentos eletrônicos em nosso acervo, acesse:  

Aquisições ou Catálogo Online  
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Editorial 
 
E este  penúltimo Boletim 

de 2021 destacamos  a publi-

cação online do Plano Glo-

bal—Década de Ação pela 

Segurança no Trânsito que 

segue até 2030. Também 

compartilhamos dicas de lei-

tura e a realização do último 

Encontros na Biblioteca deste 

ano. E agende-se para o  Sa-

rau Natalino.  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 

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... 

 MEL  E BELINHA 

 

Confira o episódio 3  da série produzi-

da pela Escola , Mel e Belinha! 

Você sabe como conduzir as crianças 

com segurança enquanto caminha-

mos? Não? Então chama toda família 

para aprendermos juntos! 

 

 

 

#emdefesadavida #escolapublicadetransito #aescoladavida #educacaoonline  

 

Acompanhe as publicações da Escola:  

Insta da Escola DetanRS  e no  Portal  da Escola 

  TEMOS NA BIBLIOTECA 

 

Este Plano Global foi desenvolvido pela Organização Mundial da Saú-

de e pelas Comissões Regionais das Nações Unidas, em cooperação com par-

ceiros na Colaboração das Nações pela Segurança no Trânsito e outras par-

tes interessadas, como um documento de referência para dar apoio à imple-

mentação da Década de Ação 2021 – 2030 e seus objetivos. Boa leitura!  

Acesse clicando na imagem ou aqui 

 

 

 

 

 

AGRADECIMENTOS I 
 

 
ATENÇÃO 

 
EMPRÉSTIMOS EM RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. ESTAMOS EM FASE DE IMPLANTAÇÃO DE 

NOVO SISTEMA E EM BREVE INFORMAREMOS. DEVOLUÇÕES URGENTES FAVOR NOS 

CONTATAR POR E-MAIL. 

 

SELEÇÃO 

ACONTECEU NA BIBLIOTECAACONTECEU NA BIBLIOTECAACONTECEU NA BIBLIOTECA   

E no última dia 25 ocorreu a 21ª edição do Encontros na E no última dia 25 ocorreu a 21ª edição do Encontros na E no última dia 25 ocorreu a 21ª edição do Encontros na 

Biblioteca com mediação da colega Márcia Andreolio que apre-Biblioteca com mediação da colega Márcia Andreolio que apre-Biblioteca com mediação da colega Márcia Andreolio que apre-

sentou seu trabalho de conclusão de Especialização sobre: No-sentou seu trabalho de conclusão de Especialização sobre: No-sentou seu trabalho de conclusão de Especialização sobre: No-

tificação ao condutor infrator. tificação ao condutor infrator. tificação ao condutor infrator.    

         

   

   

   

   

Leia o trabalho na íntegra - NOTIFICAÇÃO PESSOAL AO CONDUTOR INFRATOR: Princípio do Contraditório e 

da Ampla Defesa previsto no artigo 5o, inciso LV da Constituição Federal de 1988 

 

Jogar enquanto dirige: veja os perigos! 
 
 

Com a desculpa de que… é rapidinho… só um segundinho… só para conferir… só enquanto o sinal 
não abre… enfim, milhares de motoristas, no mundo inteiro, acabam provocando acidentes, ou mes-
mo, levando multas, por usar o celular enquanto dirige. O que muita gente nem imagina, no entanto, 
é que grande parte dos motoristas que usam 
o celular, nem é por algum motivo urgente, é 
para jogar![...] 

 
 
 
 
 
Leia mais 
 
 
Fonte: Portal do Trânsito 
 
 
Veja mais matérias selecionadas 

 
 
 
 
 
 
 

Acontece na  
Biblioteca 

 
 

DESTAQUE 
CTB -  50 versões 

 
Rogério Peres Costa, nosso colega , foi o res-

ponsável pela organização e anotação de 50 ver-
sões do Código Nacional de Trânsito—CTB.  

Desde sua primeira publicação em 1997 até ho-
je, Rogério compilou o material. 

 
As versões podem ser conferidas no link do re-

positório da Biblioteca—  arquivo virtual da Biblio-
teca e também está disponível em nossa intranet, 
no espaço da Biblioteca em: Biblioteca Digital—
Legislação. 

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

novo formato. 

O Caminho do Livro 
 

O que acontece quando um livro chega na Biblioteca da Escola?  
Quais os passos que seguimos até  o livro estar pronto para empréstimos? 

 
Nesse breve vídeo, produzido por nossa estagiária Cíntia , vocês poderão ver 

alguns  passos iniciais, a partir do momento em que os livros chegam na Biblio-
teca .  Esta é a primeira parte e seguiremos nas próximas edições com mais de-
talhes. 

Confira:   
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