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

CURIOSIDADES: BIBLIOTECAS, LIVROS, LEITURA, MUSEUS...
Clique na imagem e confira um dos artigos no primeiro número da
Revista da Escola - n.º 1

_________________
Editorial
Neste primeiro mês do ano
estamos organizando nossas
atividades do semestre e
focanco na reconstrução de
nossa Biblioteca.
Assim, confira neste número Dicas de Leitura, uma parte da retrospectiva 2021 e
algumas das novidades que
estão chegando.
Confira. Boa leitura!

ACONTECE POR AQUI
Quer se manter informado sobre as ações da Escola Pública de Trânsito?
No espaço ACONTECE POR AQUI você encontra produções e conteúdos desenvolvidos pela Escola Pública de Trânsito, participações
em eventos e muito mais!
Confira o espaço no Portal e
acompanhe nossas ações.
Fonte: Instagram Escola

SELEÇÃO
Venda de veículos elétricos supera a de carros a diesel na Europa
A venda de veículos elétricos na Europa ultrapassou pela primeira vez a de carros a diesel. Em 18
mercados europeus, incluindo o Reino Unido, mais
de 20% dos veículos vendidos eram elétricos, enquanto a participação do diesel caiu para menos de
19%.
Em dezembro, foram vendidos mais de 175 mil
veículos elétricos na Europa, um recorde histórico e
um aumento de 6% em relação a dezembro de
2020. No mesmo período, a venda de carros a diesel foi de cerca de 160 mil.

Leia mais

Fonte: Ciclo Vivo

Veja mais matérias selecionadas no Portal da Escola - Acontece Por Aí e/ou na intranet em Biblioteca –Por Aí

ÚLTIMAS AQUISIÇÕES

E Seguimos com mais 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.

DESTAQUE
Novo Catálogo
Estamos trabalhando no novo catálogo da Biblioteca e, em primeira mão, gostaríamos de compartilhar
com todos o software que selecionamos em conjunto com a Divisão
de Tecnologia - DTI.
Após uma análise criteriosa de
aspectos técnicos necessários ( da
área de TI e de Biblioteconomia) em
alguns softwares livres disponíveis
no mercado, selecionamos o Koha.
Ele é um sistema integrado de
gestão de bibliotecas, criado na Nova Zelândia e, mantido por uma
grande comunidade internacional. É um software livre e código aberto e por ter uma grande comunidade
de usuários e desenvolvedores , é uma ferramenta em constante evolução.
Aguarde, em breve, novidades.

Mais informações sobre o software, acesse aqui.

Aconteceu na Biblioteca
Confira clicando na imagem.
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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.
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Agradecemos pelas mensagens de apoio e carinho recebidas e contamos com
TODOS para a reconstrução da nossa BIBLIOTECA!!!!
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