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Temos na Biblioteca



Curiosidades



Informe

Confira Manual de Sinalização Cicloviária lançado em 2021. Este documento foi elaborado conforme disposições contidas no Anexo II do Código de Trânsito Brasileiro - CTB e
contempla diferentes manuais de sinalização cicloviária utilizados no Brasil, bem como
manuais internacionais e normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.
Estes documentos encontram-se listados na Bibliografia.



Acontece na Biblioteca

Confira também em nosso catálogo:



Seleção



Últimas aquisições



Destaque - Novo Catálogo

Volume I - Sinalização Vertical de Regulamentação; Volume II - Sinalização Vertical de Advertência; Volume III - Sinalização Vertical de Indicação Volume IV - Sinalização Horizontal;
Volume V - Sinalização Semafórica ;Volume VI - Dispositivos Auxiliares (não disponível;
Volume VII - Sinalização Temporária Volume VIII—Sinalização Cicloviária.



Calendário



Aconteceu na Biblioteca



Acontece na Biblioteca



Agradecimentos I



Atenção



Agradecimentos II

ACESSE AQUI

CURIOSIDADES: BIBLIOTECAS, LIVROS, LEITURA, MUSEUS...
Você sabe como se organiza o acervo de uma Biblioteca? Qual a lógica por trás
da organização das estantes?
Confira o vídeo onde conta como é nossa organização.
Clique na imagem.

_________________
Editorial
Este mês trouxemos algumas novidades, como o lançamento de nosso novo Catálogo e uma prévia do que irá
chegar no próximo mês.
Confira. Boa leitura!

I
N
F
O
R
M
E

Acontece na Biblioteca
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SELEÇÃO
5 tendências da nova era da mobilidade que inserem o usuário no centro do planejamento urbano

Transportar-se pelas cidades é um direito social, previsto no artigo 6º da Constituição Federal, assim como a
saúde e a educação. O serviço precisa ser oferecido com qualidade e eficiência, inserindo o usuário no centro do
planejamento urbano, considerando suas necessidades e bem-estar. Além disso, o desenvolvimento da mobilidade urbana é essencial. Tendo como base o estudo publicado pela Liga Insights Mobilidade, daqui a nove anos, o
Brasil terá 225 milhões de habitantes e 90% da população estará concentrada em áreas urbanas. A boa notícia é
que estima-se que até 2030, o mercado global de mobilidade crescerá cerca de 75% e atingirá um valor de US＄
26,6 trilhões. *...+
1. Planejamento urbano;
2. Informações em tempo real;
3. Integração de diferentes modais;
4. Pagamento digital;
5. Cooperação entre governo e setor privado.

Leia mais

Fonte: Portal do Trânsito

Veja mais matérias selecionadas:
Portal da Escola - Acontece Por Aí e/ou na intranet em Biblioteca –Por Aí

ÚLTIMAS AQUISIÇÕES
Confira alguns materiais que em breve estarão disponíveis para empréstimos.

A obra aborda três ecologias - a do meio ambiente, a das relações sociais e a da subjetividade
humana, manifestando sua indignação perante um mundo que se deteriora lentamente. Propõe também
fórmulas para reinventar maneiras de ser no interior do casal, da família, do trabalho e da cidade..

Com o questionamento angustiante "Quem é John Galt?", que se repete inúmeras vezes ao longo
do livro, numa metáfora da reflexão do homem sobre a própria existência num mundo à beira do
colapso. Este livro é um suspense de tirar o fôlego, não sobre o assassinato de um homem, mas sobre
o assassinato – e o renascimento – do espírito de um homem.

ABNT—NOVAS NORMAS ADQUIRIDAS - Acessos na INTRANET em Biblioteca Digital
ABNT NBR 9050:2020 Errata 1:2021 e Emenda– Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos (Acesso gratuito)
NBR16636-1 e 2 de 12/2017 – Elaboração e desenvolvimento de serviços técnicos especializados de projetos
arquitetônicos
NBR16280 de 12/2020 – Reforma em edificações — Sistema de gestão de reformas — Requisitos

DESTAQUE
Novo Catálogo No Ar

Aquisições ou Catálogo Online

Calendário— Bimestral—Biblioteca

ACONTECEU NA BIBLIOTECA

No último dia 10 a colega Valéria Sehnem compartilhou sua dissertação que realizou em 2020/2021 na Universidade do Porto, Portugal.
O estudo intitulado: “Avaliação dos fatores determinantes da aceitação do veículo autônomo no RS, Brasil” analisou como se daria a aceitação deste modal junto ao público
gaúcho.
Confira o estudo na íntegra.

ACONTECE NA BIBLIOTECA
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AGRADECIMENTOS I

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!!!!

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

