
ÚLTIMAS AQUISIÇÕES 

 

Às vésperas de seu aniversário de quinze anos, Sofia Amundsen começa a receber bilhetes e 

cartões-postais bastante estranhos. Os bilhetes são anônimos e perguntam a Sofia quem é ela 

e de onde vem o mundo. Os postais são enviados do Líbano, por um major desconhecido, para 

uma certa Hilde Møller Knag, garota a quem Sofia também não conhece. O mistério dos 

bilhetes e dos postais é o ponto de partida deste romance fascinante, que vem conquistando 

milhões de leitores em todos os países e já vendeu mais de 1 milhão de exemplares só no 

Brasil. De capítulo em capítulo, de “lição” em “lição”, o leitor é convidado a percorrer toda a 

história da filosofia ocidental, ao mesmo tempo que se vê envolvido por um thriller que toma 

um rumo surpreendente.  

 

 

Você escreve bem? Antes de responder, você já pensou o que significa escrever bem no 

trabalho? Para as empresas, mensagens bem escritas facilitam os negócios, orientam 

decisões, reduzem custos, constroem a imagem de eficiência e eliminam mal-entendidos. 

Para os executivos, escrever bem impressiona os colegas, superiores e clientes, 

impulsiona a carreira, molda a imagem pessoal e profissional. É um ótimo diferencial. No 

universo virtual e digital da internet, quem não escreve bem não se comunica bem. Este 

livro destina-se aos profissionais envolvidos nesse turbilhão da comunicação virtual por 

escrito. Redigir vai além do aprendizado da gramática e do conhecimento tecnológico, 

porque um texto é muito mais do que palavras frias em frases bem organizadas. Como se 

destacar nesse universo?  

 

 

Toda quinta, em um retiro para aposentados no sudeste da Inglaterra, quatro idosos se 

reúnem para ― segundo consta na agenda da sala de reunião ― discutir ópera 

japonesa. Mas não é bem isso que acontece ali dentro. Elizabeth, Ibrahim, Joyce e Ron 

usam o horário para debater casos policiais antigos sem solução, confiantes de que 

podem trazer justiça às vítimas e encontrar os responsáveis por algumas daquelas 

atrocidades do passado. 

Com todos os integrantes acima dos setenta anos, o Clube do Crime das Quintas-Feiras 

não é a equipe de detetives mais convencional em que se conseguiria pensar, mas com 

certeza está mais do que acostumada a fortes emoções. Afinal, Joyce foi enfermeira 

por décadas, Ibrahim ajudou pacientes psiquiátricos em situações dificílimas, Ron era um reconhecido líder sindical e 

Elizabeth... bom, digamos que assassinatos e redes de contatos sigilosas não eram nenhuma novidade para ela. 

Quando um empreiteiro local com projetos bastante questionáveis na cidade aparece morto, o grupo tem a 

oportunidade de seguir as pistas de um caso atual. Apostando em seus semblantes inocentes e habilidades 

investigativas estranhamente eficazes ― além de trocas de favores clandestinas com a polícia, que, apesar de todos 

os esforços, parece estar sempre um passo atrás de seus colegas amadores ―, os quatro amigos embarcam em uma 

aventura na qual as mortes do presente se entrelaçam com antigos segredos, e em que saber demais pode trazer 

consequências perigosas.  
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Editorial 
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mensagem especial em 
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de ano. 
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  TEMOS NA BIBLIOTECA 

 A Coleção Cadernos do Estudante da Escola Pública de Trânsito do De-

tranRS tem a finalidade de orientar os estudos e subsidiar a aprendizagem dos 
alunos dos Centros de Formação de Condutores – Curso Teórico-Técnico de Pri-

meira Habilitação. Assim como os instrutores já dispõe do Referencial Pedagógico 
como apoio e consulta para o desenvolvimento das aulas, os estudantes têm a dis-
posição um atrativo recurso pedagógico, com linguagem acessível e propostas de 

atividades para a fixação da aprendizagem. O objetivo dos Cadernos, mais do que 
preparar o candidato para a realização da prova teórica para a obtenção da CNH, 

consiste em sensibilizá-lo para a importância do exercício da sua cidadania e do 
compartilhamento do espaço público de forma solidária e segura.  
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Morre-se assim, em um piscar de olhos... 
 

Caminhar e pedalar são as duas melhores formas de 
transporte urbano. Têm baixíssimo impacto ambiental, são 
mais eficientes do ponto de vista do consumo de energia e 
melhoram a saúde das pessoas e das cidades. Nós aqui do 
Mobilize sempre defendemos essa visão.  

Mas, praticar a mobilidade ativa nas cidades brasileiras 
ainda é um desafio arriscado. No final da semana passada a fotógrafa e artista visual Rochelle Costi morreu de-
pois de ser atropelada por uma motocicleta bem em frente ao Museu da Imagem e do Som (MIS), em São Pau-
lo. Ela participava de um evento, saiu, notou que o trânsito estava parado ali na Avenida Europa e se-
guiu tranquilamente para atravessar a rua. Mas, não viu a moto que se aproximava, contornando os veículos.  

Todos os dias, dezenas de pessoas morrem assim no Brasil, por distração, problemas de sinalização, erros dos 
condutores de veículos, álcool, drogas, ou tudo isso combinado em um "sinistro de trânsito" que tira a vida de 
pessoas comuns ou pessoas raras, como Rochelle Costi. Ela foi vítima de um excesso de confiança na segurança 
que a cidade - qualquer cidade - deveria oferecer às pessoas.  

Cidades, é sempre bom lembrar, foram criadas e organizadas exatamente para melhorar a vida huma-
na, oferecer serviços, diversão, saúde e, sobretudo, segurança. Então, não podemos aceitar que vidas sejam per-
didas assim, estupidamente. Lamentamos a morte da artista, assim como entristecemos a cada notícia que nos 
chega de outros atropelamentos de pedestres e ciclistas. São dezenas, todos os dias, em nosso país.  

 

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

Sim nós nos mudamos... (parte 2)Sim nós nos mudamos... (parte 2)Sim nós nos mudamos... (parte 2)   

 
 

 
 
 
 

 

5 motivos pra ler “O Astronauta”, de Jaroslav Kalfar, novo lançamento da Netflix 

 

Por que a gente resolve conhecer o universo? O que ele pode 

contar pra gente sobre a gente mesmo? É isso que O astronauta, 

de Jaroslav Kalfar, pretende responder nas trezentas e poucas pá-

ginas do livro publicado aqui no Brasil pela Editora Aleph. O livro 

conta a história de um sujeito que vive uma série de dilemas em 

sua vida…mas vai para uma missão espacial. 

Na verdade, o mundo está intrigado com um estranho fenômeno 

no céu, mas bancar uma viagem espacial parece arriscado demais. 

A República Tcheca, porém, aceita o desafio e resolve mandar o 

professor de astrofísica Jakub Procházka, em meio aos seus dilemas, para a missão, talvez 

o único capaz de realizar uma tarefa tão perigosa. Uma vez no espaço, ele deverá coletar a 

misteriosa poeira cósmica que surgiu entre Vênus e a Terra. O astronauta torna-se, então, 

uma celebridade, mas nem tudo acontece como ele imaginara. 

 

Siga a leitura   

Fonte: Notaterapia 
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Singela mensagem de nosso Momento Cultural Sarau Natalino 2022 
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