
ÚLTIMAS AQUISIÇÕES 

 

E  Seguimos com mais aquisições , via compra  e doações.  

Confira alguns materiais que em breve estarão disponíveis para empréstimos.  

 

Quando somos positivos, o nosso cérebro se envolve mais, torna-se mais 

criativo, motivado, energizado e produtivo no trabalho. Este não é um 

simples mantra vazio. A descoberta foi repetidamente comprovada por 

rigorosas pesquisas nos campos da psicologia e da neurociência, estudos de 

gestão e resultados financeiros de organizações ao redor do mundo. Este 

livro não discute apenas como ser mais feliz, trata de nos ensinar a colher os 

frutos de uma atitude mental mais positiva que proporcione efeitos 

extraordinários no nosso trabalho e na nossa vida, sendo leitura obrigatória 

para todos aqueles que buscam a excelência em um mundo onde a carga de 

trabalho, o estresse e o negativismo estão cada vez maiores.   

 

 

A ideia de trabalho como castigo precisa ser substituída pelo conceito de 

realizar uma obra... Enxergar um significado maior na vida aproxima o tema da 

espiritualidade do mundo do trabalho. Depois do sucesso de "Não Nascemos 

Prontos" e "Não espere pelo epitáfio" Mario Sergio Cortella publica, também 

pela Editora Vozes, um texto envolvente sobre as inquietações do mundo 

corporativo. Neste livro o autor desmistifica conceitos e pré-conceitos, e define 

o líder espiritualizado, como aquele que reconhece a própria obra e é capaz de 

edificá-la, buscando incessantemente o significado das coisas.  

 

 

 

 

IMPORTANTE: 

Já retomamos nosso espaço de Novas Aquisições no Portal da Escola e na Intranet.  
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Editorial 
 

E chegou  março, início 

“oficial” do ano. Nesta edi-

ção, além das tradicionais 

sugestões de leitura, trouxe-

mos o calendário bimestral 

da Biblioteca com as ativida-

des agendadas. 

 

Confira. 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 

Erivaldo dos Santos Júnior—Estagiário  Biblioteconomia - UFRGS 

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

 

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

ATENÇÃO 
 

EMPRÉSTIMOS EM RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. ESTAMOS EM FASE DE IMPLANTAÇÃO DE 

NOVO SISTEMA E EM BREVE INFORMAREMOS. DEVOLUÇÕES  FAVOR NOS CONTATAR POR E-

MAIL. 

 
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... 

Insta @EscoladetranRs 

 

Acompanhe o Insta da Escola e fique sabendo o que há de novidades 

na área: cursos, publicações e dicas de trânsito e mobilidade. 

 

 

 

Fonte: Instagram Escola 

  

 

 
 

 

 

 

  TEMOS NA BIBLIOTECA 

 

A Contadoria e Auditoria-Geral do Estado – CAGE – tem a satisfação de disponibilizar a 5ª 

edição do seu Manual de Orientação do Gestor Público. Este importante manual de boas 

práticas é o resultado do trabalho colaborativo de inúmeros servidores deste Órgão, que, 

desde sua 1ª edição, empenharam-se ao máximo em fornecer um conteúdo útil a quem 

desempenha a função de gerir a coisa pública.           

 Acesse clicando na imagem ou aqui 

 

AGRADECIMENTOS  I  
 
 
 
 

SELEÇÃO 

 

O que esperar do Brasil na era da no-
va mobilidade?  

 
A Mobileye, unidade da Intel, planeja lançar 

ônibus elétricos autônomos nos Estados Uni-
dos em 2024, com a alegação de que os ônibus 
vão ajudar a economizar custos, solucionar a 
escassez de mão de obra, além de resolver pro-
blemas como emissões de gases e congestiona-
mentos. Na França, há a promessa de tor-
nar Paris uma cidade de 15 minutos, com des-
locamentos ágeis que podem ser feitos a pé ou de bicicleta, por exemplo. 

Mas e o Brasil? Que inovações podemos esperar no País e onde ainda precisamos avançar no siste-

ma de transporte coletivo para entrarmos na nova era da mobilidade? 

Para nos esclarecer esses e outros pontos, conversamos com exclusividade com Luisa Peixoto, Especi-
alista de Políticas Públicas da Quicko – ecossistema da mobilidade urbana. 

Acompanhe! 

Portal do Trânsito – O que podemos entender como a era da nova mobilidade? 

Luisa Peixoto – A era da nova mobilidade envolve a construção de uma mobilidade urbana centrada 
nas pessoas que seja mais eficiente, democrática, multimodal e, principalmente, incorpore inovações 
para melhorar o sistema de transporte como um todo. 

A ajuda da tecnologia é fundamental, seja para informações em tempo real, pagamentos digitais de 
transportes, serviços de compartilhamento e veículos sob demanda. 

 
Leia mais          Fonte: Portal do Trânsito 

 

Calendário— Bimestral—Biblioteca 
Participe!Participe!Participe!   

DESTAQUE 
Novo Catálogo  

Aguardem,  em breve, novidades de nosso novo catálogo no Koha. 

 
Mais informações sobre o software, acesse aqui.  

Clique na imagem e confira  o Destaque  publicado no primeiro número da Re-
vista da Escola - n.º 1 

 

 

CONVITE CONTAÇÃO—EM BREVE  - 18/04 
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