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Versões atualizadas até 2022 de CTB’s  - comentado, anotado. 

Às vezes, descobrir a verdade pode deixar com menos esperança do que acreditar em 

mentiras. Sky nunca sentiu verdadeira atração por nenhum dos muitos garotos com quem 

esteve. Após anos estudando em casa, convence sua mãe a fazer o último ano letivo na 

escola. É quando conhece Dean Holder, um rapaz com uma reputação capaz de rivalizar 

com a dela.Em um único encontro, ele conseguiu amedrontá-la e cativá-la. E algo nele faz 

com que memórias de seu passado conturbado comecem a voltar, mesmo depois de todo 

o trabalho que teve para enterrá-las. Mas o misterioso Holder também tem sua parcela de 

segredos e quando eles são revelados, a vida de Sky muda drasticamente.Um caso perdido 

é a história de dois jovens com um passado devastador.Um amor capaz de guiá-los numa 

jornada de descobertas... Sobre vida, amor, confiança e, acima de tudo, o poder da verdade.  

 

 

Nesta literatura técnica inédita, você poderá vislumbrar a localização do numeral do 

chassi e do motor para 67 montadoras em mais de 1500 modelos de veículos 

catalogados, estes possibilitam uma amplitude de até 95% da frota registrada no 

Registro Nacional de Veículos Automotores (RENAVAN).   

 

 

 

 

Na época da Segunda Guerra Mundial, o avô havia morado numa ilha remota, 

num casarão que funcionava como abrigo para crianças. Lá, Abe convivera com 

uma menina que levitava, uma garota que produzia fogo com as mãos, um menino 

invisível… Entretanto, todas essas histórias foram perdendo o encanto à medida 

que Jacob crescia. Até que, aos dezesseis anos, tudo volta à tona para se provar 

real.  
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Editorial 
 

Começamos este ano 

com a comemoração dos 

25 anos do CTB, comemo-

rados no último dia 22. 

Assim,  nesta edição trou-

xemos algumas matérias e 

seleções especiais sobre 

nossa “Bíblia”. 
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Boa leitura! 
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  TEMOS NA BIBLIOTECA 

 No último dia 22,o Código de Trânsito Brasileiro esteve de aniversário, 

completando 25 anos. Foi  em  22 de janeiro de 1998 que entrou em vigor o novo 

Código de Trânsito Brasileiro, A Lei n.º  9.503/97 teve várias modificações durante 

neste período de vida o colega Rogério Peres Costa tem, durante estes anos, reali-

zado um trabalho de grande valor compilando, todas as modificações. Confira 

aqui.     
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CTB completa 25 anos em vigor com avanços 

 
 

[...]o Código de Trânsito Brasileiro 

(CTB) completa 25 anos em vigor no Bra-

sil. Para o professor de Engenharia de 

Transportes do Instituto Alberto Luiz 

Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de 

Engenharia da Universidade Federal do 

Rio de Janeiro (Coppe/UFRJ), Rômulo Or-

rico, o documento mudou o cenário no 

trânsito, colocando prioridades muito claras para pedestres, motoristas, ciclistas e motociclistas, ordenando o uso 

de vias e rodovias.  

“Neste sentido, ele foi um baita de um avanço em relação ao que nós tínhamos”, disse. A criação da pontua-

ção na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) foi também muito importante, afirmou o professor para a Agência 

Brasil. A legislação endureceu as penalidades e as multas para motoristas imprudentes e embriagados e ainda os 

obrigou a fazer curso antes de dirigir. “A regra é muito positiva”, opinou.  Leia mais   Fonte: Portal 

do Trânsito 

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

 

 
 

 
 
 
 

 

23 frases da Malala para se inspirar 

Nascida em 1997, Malala foi a pessoa mais jovem a ganhar um Prêmio Nobel da Paz, quando 

tinha apenas 17 anos. Sua luta pelo direito à educação das meninas - e de todas as crianças - e 

pelos direitos humanos é tão representativa que acabou sendo homenageada com o Malala Day, 

comemorado no próprio dia 12 e instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU). 

A paquistanesa desafiou as ordens do grupo extremista talibã, que havia proibido as garotas 

de irem à escola, e continuou a frequentar as aulas e denunciar a situação em um blog na BBC 

Urdu, além de dar entrevistas. Por causa disso sofreu um atentado em 9 de outubro de 2012 e 

quase morreu. A história dessa jovem extraordinária, que começou a lutar pelo que acreditava 

aos 11 anos, você pode conhecer nos livros: 

"Malala, a menina que queria ir para a escola", 

"Malala: Pelo direito das meninas à educação", 

"Malala e seu lápis mágico", "Longe de casa" e 

"Eu sou Malala". Aqui, você acompanha 23 fra-

ses dela para se inspirar - uma para cada ano de 

vida da ativista. [...]    Siga a leitura   

 

Fonte: Blog de Letrinhas 
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