
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  

BIBLIOTECA  
Escola Pública de Trânsito 

27/12/2021 

Boletim Informativo vol. 11 n. 12 

 

Nesta edição: 

 Temos na Biblioteca 

 Curiosidades 

 Informe 

 Seleção 

 Últimas aquisições  

 CTB—50 versões 

 Aconteceu na Biblioteca 

 Acontece na Biblioteca 

 Agradecimentos I 

 Atenção 

 Agradecimentos II 

 

_________________ 

Editorial 
 
Chegamos ao fim de 2021 

um ano de m muitos desafios 

para todos nós em meio a 

pandemia, e  para nós do 

DetranRS e da Biblioteca fo-

ram muitos desafios e lutas. 

Mas, com tudo, não deixa-

mos de compartilhar momen-

tos e lembranças de alegria  

que nos fortalecem e que 

podem ser vistos em mais 

uma edição de nossa Sarau 

Natalino.   E além das tradici-

onais dicas de leitura encer-

ramos esse ano com o lança-

mento do  CTB online do SE-

NATRAN e com  o segundo 

edital para submissões de 

textos para a Revista da Esco-

la DetranRS, confira 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 
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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... 

 

Revista Escola DetranRS -  Edital para submissão ABERTO 

 

Está aberto, até o dia 25/01,  o edital para submissão de textos para  2ª edição 

da Revista da Escola do DetranRS.  

 

 A temática do novo número será:  

- Década de Ação para a Segurança no Trânsito: como esta-

mos posicionados para essa nova oportunidade?  

- Transformando as ações propostas em políticas públicas 

para a segurança no trânsito. 

 Clique aqui para mais informações. 

  

 

 

  TEMOS NA BIBLIOTECA 

 

Código de Trânsito Brasileiro – SENATRAN. Fonte de consulta  para gestores e profissio-

nais  do setor, seja como diretriz para a promoção de ações educativas, seja como guia 

de conduta para condutores, motociclistas, ciclistas, passageiros e pedestres, sempre 

com o propósito de se garantir um trânsito cada vez mais seguro.  

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   

   

Confira clicando na imagem.Confira clicando na imagem.Confira clicando na imagem.   

   

 

 
Uma ciclovia em zigue-zague: o que você acha disso?! 

 
A proposta da obra seria evitar acidentes no trecho de morro íngreme. Além disso, segundo a Secretaria de 

Obras do município, o projeto quer tornar a via um ponto de turismo na região. 

  

Segundo Luiz Carlos Chaves 

Júnior, conselheiro da Associa-

ção de Ciclismo de Balneário 

Camboriú, a ciclovia vai trazer 

mais segurança para quem pra-

tica o esporte no local. Neste 

ano, duas pessoas que pedala-

vam na estrada morreram após 

serem atropeladas. Jeferson 

Fonseca Lopes, de 29 anos, foi 

uma das pessoas que perdeu a 

vida em acidente no local, em 15 de junho. “As curvas bem abertas e de uma angulação que você consegue 

manobrar a bicicleta faz a diminuição da velocidade ser obrigatória para o ciclista, trazendo assim mais segu-

rança”, disse. 

 
 
Leia mais 
 
 
Fonte: Mobilize  
 
 
Veja mais matérias selecionadas no Portal da Escola  - Acontece Por Aí e/ou  na intranet em Biblio-

teca –Por Aí 

 
 
 
 
 
 
 

Aconteceu na  
Biblioteca 

 
Confira clicando na imagem.Confira clicando na imagem.Confira clicando na imagem.   

 
 
 

DESTAQUE 
Espaço da Intranet da Biblioteca 

 
Nosso espaço na intranet ainda está sendo reformulado, mas você já pode conferir lá al-

gumas informações importantes e pode estar buscan-
do, como: 

 Links indicados de portais especializados e de pu-
blicações em geral  - em Mídias Externas - lá tam-
bém você encontra o login e senha dos periódicos 
que assinamos; 

 Em Biblioteca Digital -  temos Legislação ( CTBs 
online, Publicações legais do SENATRAN e CON-
TRAN  a partir de 2021), E-books, ABNT e traba-
lhos acadêmicos - este último em especial em re-
modelação. 

  
 
 

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:   
 

 

https://escola.detran.rs.gov.br/novas-aquisicoes/
https://biblioteca.detran.rs.gov.br/Biblivre5/
https://revistaescola.detran.rs.gov.br/index.php/escola/about
https://escola.detran.rs.gov.br/wp-content/uploads/2021/12/SENATRAN-Co%CC%81digo-de-Tra%CC%82nsito-Brasileiro-2022.pdf
https://www.mobilize.org.br/noticias/12968/uma-ciclovia-em-ziguezague-o-que-voce-acha-disso.html
https://www.mobilize.org.br/
https://escola.detran.rs.gov.br/artigos-e-publicacoes/
https://escola.detran.rs.gov.br/artigos-e-publicacoes/
https://nossaintra.detran.rs.gov.br/biblioteca/por-ai/
https://nossaintra.detran.rs.gov.br/biblioteca/por-ai/
https://drive.google.com/file/d/15mJwFeu47XazTXlucdKLn19iuxublXtd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15mJwFeu47XazTXlucdKLn19iuxublXtd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1d_vcW462iIgdqc09pvjMFYeFdMFkgHJU/view
https://drive.google.com/file/d/1wgneiojYkJ_Bo5N-N9E_TRN-6qeCqLGo/view

