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Acontece: reabertura da Biblioteca DETRAN/RS — novo
A Biblioteca do DETRAN/RS está reabrindo em novo endereço e com novidades também
em seu formato de Boletim, suas aquisições e seus serviços. Nosso acervo possui livros,
matérias didáticos, modelos de folders, dissertações, Cds, DVDs, documentos impressos
e eletrônicos sobre trânsito e demais áreas de trabalho do DETRAN/RS. 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.
É possível fazer uma pesquisa no nosso catálogo online disponível na Internet. Você
pode fazer pesquisas indo em: Busca-Bibliográfica e digitando nos campos,por exemplo,
autor, título ou assunto que procura; podendo, inclusive, combinar dois destes
elementos repetindo o campo. Há documentos eletrônicos que podem ser conferidos
diretamente no link dos registros do catálogo.
Esperamos todos para uma visita!

Confira nosso novo espaço de leitura,
estudo e lazer e não perca a oportunidade
de apreciar nosso pôr do sol!

Fica a dica
Para os amantes de motociclismo possuímos, no acervo da
biblioteca, o livro: MANUAL COMPLETO DA MOTO, MECÂNICA E
MANUTENÇÃO, do autor George Lear (Consulta Local).
Venha conferir esse e outras publicações sobre a temática que
temos no acervo!

Algumas de nossas últimas aquisições:
As novas aquisições da biblioteca em formato digital são: Comparação entre
grupos de motoristas infratores e não-infratores através de instrumentos
psicológicos da autora Bárbara Dias de Oliveira Alcantra. Características
sociodemográficas e da habilitação de motoristas infratores por alcoolemia
da autora Aurinez Rospide Schmtiz. O hábito de usar automóvel tem relação
com o transporte coletivo ruim? do autor Fábio de Cristo.
Mais informações e aquisições visite nosso Catálogo Online .

Confira:
Na revista CESVI Maio/Jun
NASCIDOS PARA PROTEGER
Aponta quais são as características construtivas dos veículos voltadas para minimizar
as lesões nos ocupantes em caso de batida.
NO CAMINHO CERTO?
O Waze é um aplicativo de trânsito ótimo para quem quer evitar
congestionamentos. Mas, muita gente adora o sistema pelos motivos errados.
Na Biblioteca ou em:
http://www.cesvibrasil.com.br/Portal/Principal/Arquivos/Revista/1-91/

Aguardamos sua visita!
Rua Júlio de Castilhos, 505, - 15º andar - Centro - Edíficio: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
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