
ÚLTIMAS AQUISIÇÕES 

Confira alguns materiais que em breve estarão disponíveis para empréstimos.  

 

Não é verdade - nem mesmo em tempos de crise - que só é útil o que produz lucro ou tem 

uma finalidade prática. Existem saberes considerados "inúteis" que são indispensáveis para o 

crescimento da humanidade. Útil, portanto, é tudo aquilo que nos ajuda a termos uma vida 

mais plena e um mundo melhor. 

Brilhante, contundente e muito claro, o filósofo italiano Nuccio Ordine mostra como a lógica 

utilitarista e o culto da posse acabam por murchar o espírito das pessoas, pondo em perigo 

não só a cultura, a criatividade e as instituições de ensino, mas valores fundamentais como a 

dignidade humana, o amor e a verdade. Completa o livro um ensaio do famoso educador 

americano Abraham Flexner, inédito em português. as ciências exatas nos ensinam a 

utilidade do inútil. 

 

 

O livro traz muito da personalidade de Hawking, um dos maiores nomes da ciência atual e figura bem 

conhecida por suas ideias provocadoras e seu carisma. Ele guiará o leitor através do microcosmo 

quântico e do macrocosmo universal, discutindo as extraordinárias leis que regem o cosmos e as 

principais teorias hoje debatidas ― o que também conta a saga de Hawking e dos físicos mais 

importantes de todos os tempos atrás do grande objetivo da ciência: a Teoria de Tudo. Para isso, serão 

apresentados conceitos caros à física teórica, como a supergravidade, a teoria quântica, a teoria-M, a 

holografia e a dualidade. Também são abordadas as propostas mais relevantes que desafiam o nosso 

entendimento atual de como funciona o universo. rito de defesa da 

humanidade e do humanismo.  

 

Arendt principia sua investigação com o exame da relação entre a condição humana e a vita 

activa, definida em contraposição à vita contemplativa, mas visa antes de tudo a transcender a 

caracterização tradicional das atividades e da relação entre elas com vistas a uma indagação sobre 

o significado das próprias atividades e das transformações em seu caráter na era moderna.   

 

 

 

 

Biografia de Loureiro da Silva, o bacharel e político que construiu importantes vias na cidade 

de Porto Alegre. Para tanto, o autor pesquisou em jornais, revistas, correspondências, 

documentos e depoimentos dos seus contemporâneos e sucessores.  
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Editorial 
 

Depois de um período de 

afastamento, estamos re-

tornando. Confira as últi-

mas dicas de leitura, um 

pouco do que ocorreu nes-

ses últimos meses e o que 

está por vir. 

Boa leitura! 
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PLANTÃO PRESENCIAL NA CEDOC: de segunda a quinta-feira das 9h às 17h 

Horário de Funcionamento: das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira 

                                     CURIOSIDADES: BIBLIOTECAS, LIVROS, LEITURA, MUSEUS... 

Acontece na Biblioteca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

  TEMOS NA BIBLIOTECA 

O Referencial Pedagógico tem como finalidade qualificar o processo de ensino e aprendi-

zagem, propiciando aos Instrutores de Trânsito um material de estudo, consulta e pesquisa di-

ferenciados, acessível, com a garantia de estar sempre atualizado, visando à mudança de cul-

tura e à construção das cidades que queremos, inteligentes e educadoras, nas quais as pesso- as 

possam viver e conviver de uma forma mais justa e cooperativa. A Escola Pública de Trânsito do 

DetranRS, em parceria com a Divisão de Exames e com a Divisão de Habilitação, elaborou este 

Referencial com orientações que refletem o pensar pedagógico do DetranRS, possuindo em 

sua fundamentação os Princípios da Educação para o Trânsito que movem as ações educati-

vas.  
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Museu da Honda reabre no interior de São Paulo; veja como visitar 

 
 
Desde 22 de outubro, a Honda reabriu as 

portas de seu museu de motocicletas, o 

“Honda Fan Club”, localizado na cidade de 

Indaiatuba, no interior de São Paulo. No espa-

ço, fechado por conta das restrições durante 

a pandemia, estão expostos 68 (sessenta e 

oito)  modelos que contam a história da Hon-

da no Brasil e a evolução da indústria brasilei-

ra de motocicletas. [...] 

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

Sim nós nos mudamos... (parte 1)Sim nós nos mudamos... (parte 1)Sim nós nos mudamos... (parte 1)   

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Quem já leu Meu Pé de Laranja Lima sabe que a obra tem frases emocionantes capazes 
até de fazer a gente chorar. O livro juvenil mais conhecido de José Mauro Vasconcellos re-
trata a pobreza, a solidão e o desajuste social vistos pelos olhos ingênuos de uma criança de 
seis anos. Nascido em uma família pobre e numerosa, Zezé é um menino especial, que en-
volve o leitor ao revelar seus sonhos e desejos, por meio de conversas com o seu pé de la-
ranja lima, encontrando na fantasia a alegria de viver. 

O NotaTerapia separou as melhores frases de Meu Pé de Laranja Lima, de José Mauro 
Vasconcellos. Confira: 

“A dor era menor que a minha raiva.” 

“O pensamento cresce, cresce e toma conta de toda a nossa cabeça e nosso coração. 
Vive em nossos olhos e em tudo que é pedaço da vida da gente.”[...] 

 

Siga a leitura   

Fonte: Notaterapia 
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CONFIRA 
Tutorial Assinatura  Digital— E-gov 

ACESSE AQUI 

 

https://escola.detran.rs.gov.br/novas-aquisicoes/
https://biblioteca.detran.rs.gov.br/
https://mobilidade.estadao.com.br/mobilidade-para-que/museu-da-honda-reabre-no-interior-de-sao-paulo-veja-como-visitar/
https://mobilidade.estadao.com.br
https://escola.detran.rs.gov.br/artigos-e-publicacoes/
https://escola.detran.rs.gov.br/artigos-e-publicacoes/
https://nossaintra.detran.rs.gov.br/biblioteca/por-ai/
https://notaterapia.com.br/2022/10/07/as-20-melhores-frases-de-meu-pe-de-laranja-lima-de-jose-mauro-vasconcellos/
https://notaterapia.com.br/
https://escola.detran.rs.gov.br/wp-content/uploads/2022/08/referencial_pedagogico_instrutor.pdf
https://drive.google.com/file/d/1sLvXoxhiKhR4C-MfG9YszTQ3_sjqlOkO/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1tJwX2M4EsTUBJmhWh1glBirye-_UfOgo/view?usp=share_link
https://forms.gle/mkm4kCFSh7GjYi6F7

