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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.

Comunicado



Agradecimentos I



Atenção



Agradecimentos II

_________________
Editorial
Confira as últimas aquisições e dicas deste mês. E,
como ano eleitoral, algumas
alterações para atender a
legislação são exigidas. Veja
o comunicado nesta edição.
Boa leitura!

CURIOSIDADES: BIBLIOTECAS, LIVROS, LEITURA, MUSEUS...
5 curiosidade sobre Snow Crash, o clássico do cyberpunk que
inventou o metaverso
Snow Crash, que teria inventado o metaverso, foi publicado pela primeira vez em 1992 e é
considerado uma das obras mais importantes da ficção científica cyberpunk. O autor, Neal Stephenson, cunhou o termo
metaverso, que se tornou foco das discussões sobre o desenvolvimento tecnológico nos últimos tempos. Na história,
entramos em um mundo dominado por corporações e grande parte das pessoas encontra refúgio em um mundo virtual acessado por óculos muito semelhantes aos aparelhos de realidade aumentada que existem hoje. [...] Publicado pela primeira
vez no Brasil em 2008, Snow Crash foi eleito pela revista Time um dos cem melhores romances
de língua inglesa. Retrato assustador de uma sociedade pós-moderna decadente, este livro irônico e ousado combina, a um só tempo, cenários improváveis e totalmente verossímeis.
E aí, agora já vai querer ler o Snow Crash, o livro que inventou o metaverso?[...]
Siga a leitura
Fonte: Notaterapia
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SELEÇÃO
Pesquisa mostra o tempo gasto no trânsito por moradores das capitais do país
Os brasileiros que residem nas capitais passam cerca de 2 horas do seu dia no trânsito para ir a lugares como o trabalho, escola, faculdade
ou fazer compras, o que equivale a 21
dias/ano. É o que mostra a Pesquisa
Mobilidade Urbana 2022 sobre o tempo gasto no trânsito, conduzida pela
Confederação Nacional de Dirigentes
Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) em parceria com o Sebrae.
De acordo com os entrevistados, 28% levam de 30 minutos a 1 hora por dia em trânsito e 32% levam
de 1 a 2 horas. O tempo médio gasto no trânsito caiu na comparação com o levantamento de 2017
(147,9 minutos).
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.
Uma guerra que dura cem anos. Uma praga que devasta um continente. Uma
rivalidade que pode destruir tudo. Na Inglaterra do século XIV, quatro crianças se
esgueiram da multidão que sai da catedral de Kingsbridge e vão para a floresta. Lá,
elas presenciam a morte de dois homens. Já adultas, suas vidas se unem numa
trama feita de determinação, desejo, cobiça e retaliação. Elas verão a prosperidade
e a fome, a peste e a guerra. Apesar disso, viverão sempre à sombra do inexplicável
assassinato ocorrido naquele dia fatídico.

Eric Clapton é muito mais que um rock star. Como
Bob Dylan e Paul McCartney, Clapton é uma verdadeira lenda viva. Vendeu milhões de
cópias de seus álbuns, apresentou-se ao redor do mundo em shows disputadíssimos e
é um artista fundamental no desenvolvimento musical de toda uma era. Sua maneira
de tocar o fez ser chamado de "Deus".

Ferrugem no sangue é uma expressão usada por
colecionadores e aficionados para definir sua paixão por carros antigos. É uma
descontraída coletânea de artigos, crônicas, opiniões e comentários sobre diversos
assuntos relacionados aos veteran cars, de autoria do jornalista Irineu Guarnier Filho,
ricamente ilustrada com fotos de Eduardo Scaravaglione.

Ao aproximar as principais obras da espiritualidade oriental e ocidental, Aldous
Huxley escreveu A filosofia perene, um estudo de misticismo comparado, com textos
de diversas tradições espirituais: zen-budismo, hinduísmo, taoísmo, misticismo cristão
e islamismo reunindo trechos comentados de obras como o Tao-Te King, Bhagavad
Gita, O livro tibetano dos mortos e muitos outros.
Aquisições ou Catálogo Online

DESTAQUE
Novo Catálogo No Ar



ACESSE AQUI
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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!!!!
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