
ÚLTIMAS AQUISIÇÕES 

 

E  seguimos com mais aquisições , via compra  e doações.  

Confira alguns materiais que em breve estarão disponíveis para empréstimos.  

 

Trata-se de um alerta, como adverte o subtítulo 'Uma análise pungente da (ir)

realidade corporativa'. Especialista em comunicação, o autor analisa, de maneira 

bem-humorada, mas nem por isso menos séria, as distorções entre discurso e 

prática apresentadas nos auto-ajuda. O livro mostra a influência desses manuais 

para a formação de uma sociedade conformista, com pessoas descontentes com a 

vidinha que levam (mesmo que ainda não tenham consciência disso). Antes de 

derrubar o pragmatismo dos livros de autoajuda - ou aprimoramento profissional, 

estratégia corporativa, psicologia empresarial, recursos humanos ou biografia de 

negócios -, Radfahrer se propõe a fazer uma crítica social.  

 

 

 

 

O presente estudo visa apresentar o histórico da legislação de trânsito 

no Brasil, especialmente no tocante à atividade de vistorias automotivas. 

Para tanto apresenta breve histórico da chegada do automóvel em 

território nacional, fabricação, indústrias; relacionando-o com a evolução 

da legislação de trânsito pertinente à matéria.  

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE: 

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

Abril mês de várias come-

morações: Dia Nacional do 

Livro Infantil (18), Dia Mundi-

al do Livro e Direito do Autor 

(23) e Semana  Estadual de 

Incentivo à Leitura; e   nós 

recheamos nosso Boletim 

com muitas dicas de leitura, 

contação de história e even-

tos. 

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... 

Acontece na Biblioteca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscrições em link enviado via e-mail.  

  TEMOS NA BIBLIOTECA 

 

Confira o  v. 1 n. 2 (2022): da Revista Escola DetranRS Década de Ação para a Segurança 

no Trânsito: como estamos posicionados para essa nova oportunidade? 

 

 Acesse clicando na imagem ou aqui 

 

 

 

AGRADECIMENTOS  I  
 
 
 

 

SELEÇÃO 

Brasil desperdiça (muita) energia nos transportes 
Modo rodoviário consome 95% da energia, mas tem baixa eficiência em relação a metrôs, trens e bikes.  

Trem gasta 12 vezes menos que caminhão. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
O automóvel mais vendido no Brasil, por exemplo, gasta 2 megajou-

les de energia por quilômetro para transportar um passageiro – 63 ve-

zes a quantidade de energia usada por uma bicicleta elétrica para fazer 

o mesmo trajeto (cerca de 0,03 megajoule). Os modelos luxuosos tam-

pouco são mais eficientes: para fazer o transporte de um único passa-

geiro, uma Bugatti Veyron – um dos carros mais caros do mundo – usa a 

mesma quantidade de energia de 175 patinetes elétricos. *...+ 

 
 
 
Leia mais    
   
      
Fonte: Mobilize 
 

 

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.  

Você sabe como se organiza o acervo de  uma Biblioteca? Qual a lógica por trás 
da organização das estantes? 

Confira o vídeo produzido por nosso estagiário, Erivaldo, onde conta como é 
nossa organização.  

Clique na imagem. 
 

 

ACONTECEU NA BIBLIOTECA  
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https://escola.detran.rs.gov.br/fevereiro-2022/
https://nossaintra.detran.rs.gov.br/conheca-as-aquisicoes-da-biblioteca-fevereiro-7/
https://escola.detran.rs.gov.br/novas-aquisicoes/
https://revistaescola.detran.rs.gov.br/index.php/escola/issue/view/7
https://www.mobilize.org.br/noticias/13118/brasil-desperdica-muita-energia-nos-transportes.html
https://www.mobilize.org.br/
http://wiki.ibict.br/index.php/Koha
https://drive.google.com/file/d/1bmovtsm88dqRy2iaR1Yu2zZV9wvMt31U/view?usp=sharing
https://revistaescola.detran.rs.gov.br/index.php/escola/issue/view/7
https://drive.google.com/file/d/1phehVkc_q0SLIL6i-GEnHBFk6JXPLMIY/view?usp=sharing

