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CTB Digital
O site CTB Digital é mantido pela Perkons e, constantemente, atualizado por uma equipe de
especialistas em trânsito, o que garante o acesso às últimas informações do Código, além de
outros esclarecimentos importantes sobre a área.
Utilizando o número do artigo ou uma palavra-chave, você localiza as informações e em alguns
artigos encontra informações adicionais, comentários e dicas de especialistas.
Acesse em: http://www.ctbdigital.com.br/

SEMANA FARROUPILHA
Conheça a história da Revolução
Farroupilha nessa descontraída
versão em quadrinhos: CLIQUE
AQUI.
Separamos, na Biblioteca, uma
seleção especial de autores Gaúchos.
Venha conferir!

Semana Nacional de Trânsito
A Semana Nacional de Trânsito (SNT), prevista na Lei 9.503, de 23 de setembro de
1997 – CTB, é comemorada entre os dias 18 e 25 de setembro com a finalidade de
conscientizar a sociedade, com vistas à internalização de valores que contribuam para a criação de um ambiente favorável ao atendimento do compromisso com a
"valorização da vida" focando no desenvolvimento de valores, posturas e atitudes, no
sentido de garantir o direito de ir e vir dos cidadãos. O tema deste ano é “Década
Mundial de Ações para a Segurança do Trânsito – 2011/2020: Cidade para as pessoas:
Proteção e Prioridade ao Pedestre”.
(Fonte: <http://www.denatran.gov.br/campanhas/semana/2014/snt2014.htm>).
Confira outras informações históricas e de legislação sobre a SNT no site do
DENATRAN — legislação de campanhas.
Acesse na página do DETRAN/RS link Comunicação e confira alguns materiais
(pedagógicos, estatísticos e de divulgação) desenvolvidos pelo DETRAN e OMS
(Organização Mundial da Saúde).
Segurança de pedestres: Manual para gestores e profissionais da área
Cartazes da OMS
Recurso pedagógico sobre segurança do pedestre
Folder para pais e professores
Atropelamentos com morte no RS 2007-2013
Programação no RS - Centros Credenciados
Programação no RS - Municípios

Fica a dica
O Guia do motociclista: pilotagem consciente” é um
material desenvolvido pelo DETRAN/RS em parceria com
o SINDIMOTO (Sindicato dos Motociclistas Profissionais do
RS). Com uma linguagem objetiva, destaca importantes
elementos que devem ser observados pelos motociclistas
para tornar o trânsito mais seguro.

Textos leves resumem cada uma das corridas de Fórmula 1,
sempre acompanhados de imagens espetaculares, resultados,
descrição técnica dos circuitos e estatísticas. Publicado pela
primeira vez em 1992, o produto é disputado como item de
coleção entre os aficionados e se propõe a fazer um registro
histórico da temporada do esporte a motor.
(Consulta Local)

Nossa

Biblioteca

possui

uma

seção

dedicada à educação no trânsito com
livros, apostilas e materiais didáticos que
atendem às diferentes faixas etárias de
públicos (ensino infantil, fundamental e
médio), e também materiais de apoio para
a formação de condutores (CFCs).
Confira também a Revista dos Transportes Públicos deste mês,
com matérias importantes para o mundo da mobilidade urbana,
este número traz sete importantes artigos. O primeiro deles, de
autoria do engenheiro e sociólogo Eduardo Vasconcellos, faz uma
avaliação profunda dos estudos existentes no Brasil que se preocuparam até aqui em discutir os custos do congestionamento na
metrópole paulistana.

Algumas de nossas últimas aquisições:
Dentre as novas aquisições da biblioteca, destacamos: Parada, editado pelo
DENATRAN, traz campanhas educativas de trânsito referentes aos anos de 2012/2013;
Cultura de segurança no trânsito: casos brasileiros, de autoria de J. Pedro Corrêa,
aborda casos brasileiros de sucesso sobre o tema e as publicações do Conselho Federal
de Psicologia, O suicídio e os desafios para a psicologia e Educação inclusiva:
experiências profissionais em psicologia.
Mais informações e aquisições visite nosso espaço na intranet Últimas Aquisições
ou Catálogo Online

CONFIRA:
Recebemos as doações:
Desenvolvimento e espaço: a formação da macrometrópole paulista;
Metamorfoses paulistanas.

Obras que retratam a formação da capital paulista, dando uma atenção especial para
a questão do espaço e mobilidade. Destaque para o artigo: Mobilidade
urbana e atividade econômica de Eduardo Alcântara de Vasconcellos.

Nossos agradecimentos ao professor Alexandre Abdal (USP) que ministrou disciplinas para os colegas do DETRAN na especialização em parceria com a FGV (Fundação Getúlio Vargas), e autor dos livros pela doação.

Pegue e Leve
Temos alguns títulos duplicados que estamos disponibilizando para doação, se tiver
interesse retire diretamente na Biblioteca ou para outros endereços nos solicite via email:


Revista Psicologia: Ciência e Profissão

— nº 4 —Destaque para o artigo:

“Autoria em blog por pessoas em sofrimento psíquico”


Revista Psicologia: Ciência e Profissão — 2013 Especial —Destaque para o artigo: “A psicologia na articulação entre os âmbitos coletivo e psíquico”



Revista Psicologia: Ciência e Profissão

— nº 3 —Destaque para o artigo:

“Representações sociais de parlamentares brasileiros sobre a redução da maioridade penal”


Gestão da velocidade:um manual de segurança viária para gestores e profissionais da área—Organização Mundial da Saúde—2012



Trânsito... Dicas em defesa da vida - Ático Dotta e Renata Dotta—2002



O excesso de peso rodoviário—Valdemar de Godoy e Vilson Vitoria Machado—
2007.

Observação: As solicitações serão atendidas seguindo a ordem de procura ou recebimento dos pedidos pelos itens.
Aguardamos sua visita!
Rua Júlio de Castilhos, 505, - 15º andar - Centro - Edifício:Cosmopolitan Center POA/RS
Horário de Funcionamento: 9h às 18h.
O Boletim Informativo é uma produção mensal da Biblioteca, caso queira recebê-lo
em seu e-mail: clique aqui.
Perguntas ou comentários? Entre em contato pelo e-mail:
biblioteca@detran.rs.gov.br

Cadastro Biblioteca - empréstimos:
Entidades, pessoas jurídicas, credenciados e órgãos públicos ligados à área de trânsito podem
realizar consulta local ( de itens patrimoniados) e empréstimos dos demais , tendo um prazo
de 15 dias para devolução. O cadastro pode ser feito a partir do preenchimento dos anexos I
e II de nossa Portaria 456/2010, os mesmos podem ser entregues diretamente na Biblioteca ou
via e-mail.
Boletim Elaborado pela equipe da Biblioteca DETRAN/RS
Caroline Bergter - Bibliotecária CRB 10/1988
Diego Luis Policeno dos Santos - Estagiário Biblioteconomia UFRGS
Fotos: Diego Luis Policeno dos Santos - Estagiário Biblioteconomia UFRGS

