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CITABOOK
"Palavras são, na minha
não tão humilde opinião,
nossa inesgotável fonte
de magia. Capazes de
ferir e de curar."
Harry Potter e as Relíquias da
Morte,de J.K. Rowling

CAMPANHA MULTA SOLIDÁRIA

Mais de R$ 4.000,00 reais em multa já foram
convertidos em alimentos
Desde abril de 2020, usuários com
débitos nas bibliotecas do IFSul
podem fazer a doação de alimentos
online diretamente ao Banco de
Alimentos do RS e ter o valor da
multa descontado.
O Banco de Alimentos do Rio
Grande do Sul distribui as doações
às famílias em situação de
vulnerabilidade social de todo o
estado.

SIGA A BIBLIOTECA

Encaminhe dúvidas e sugestões:
biblioteca@sapucaia.ifsul.edu.br
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MAIS DE MIL REAIS FORAM ORIUNDOS DO PAGAMENTO
DE MULTAS DA NOSSA BIBLIOTECA (CÂMPUS SAPUCAIA
DO SUL).
A Campanha segue por tempo indeterminado, enquanto persistir a
suspensão das atividades presenciais no IFSul, como medida para
conter a propagação do Coronavírus. Para participar é necessário
seguir três passos: consultar o valor da multa, fazer uma doação
equivalente e enviar o comprovante por e-mail à biblioteca a qual
está vinculado. Para mais informações, clique aqui.
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AS ÁGUAS NEGRAS DE TORTO ARADO

LIVROS MAIS VENDIDOS

Livro do jovem escritor baiano Itamar Vieira Junior
Torto Arado , livro escrito por Itamar Vieira Júnior, foi o
grande destaque da literatura nacional no ano de 2020.
Ele foi o vencedor dos prêmios mais reconhecidos e
cobiçados no cenário da literatura nacional, como o
Prêmio Jabuti de melhor romance literário e o Prêmio
Oceanos de literatura, ambos obtidos em 2020.

Ambientado nas profundezas do sertão baiano, o livro
narra a história das irmãs Bibiana e Belonísia que
encontram uma velha e misteriosa faca na mala
guardada sob a cama da avó. Ocorre então um acidente
(que deixará emudecida para sempre uma das irmãs) a
ponto de uma precisar ser a voz da outra.
Numa trama tecida por mulheres protagonistas, e à
sombra de desigualdades que se estendem até hoje no
Brasil, Torto Arado é um romance profundo e comovente
de personagens que atravessaram o tempo sem nunca
conseguirem sair do anonimato.
Com uma escrita imagética, Itamar Vieira Junior nos leva
a um mergulho no Brasil profundo, um tanto quanto
desconhecido, sobretudo por quem vive nas grandes
metrópoles. Um Brasil que, após mais de 130 anos da
assinatura da Lei Áurea, insiste em não acertar as contas
com o passado escravocrata.

Ficção

Torto arado
Itamar Vieira Junior
Editora: Todavia

Não-ficção

Mulheres que correm
com os lobos
Clarissa Pinkola Estes
Editora: Rocco

Autoajuda

Mais esperto que o
diabo
Napoleon Hill

Fonte: Carta Capital, OPINIÃO, 02/04/2021.

Editora: Citadel

Infantojuvenil

Corte de espinhos e
rosas
Sarah J. Maas
Editora: Galera Record

VOCÊ SABIA QUE...

...para José de Alencar, a escravidão
contribuía para o progresso humano!
O consagrado autor brasileiro defendeu a escravidão em
uma série de cartas enviadas para o Imperador Dom Pedro
2º. Para ele, o sistema escravocrata ajudava no progresso
humano e seu fim culminaria em uma grande crise
econômica . Os documentos históricos, entretanto, foram
deixados de lado e acabaram caindo no ostracismo. Outra
curiosidade é que as cartas tinham um tom um pouco
arrogante, pois José de Alencar acreditava saber mais sobre
política e economia que o próprio rei.
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Negócios

A arte de manipular a
sorte
Francisco Sosa
Editora: Citadel

Fonte: PublishNews (2021)
Acesse a lista completa disponível aqui!
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O QUE NOSSA COMUNIDADE ESTÁ LENDO NA PANDEMIA
Livros que foram retirados antes da pandemia e que seguem emprestados

Uma menina estranha
Temple Grandin e
Margaret M. Scariano

Nunca desista de seus
sonhos
Augusto Cury

Autobiografia da engenheira e
bióloga Temple Grandin, que
bem cedo foi diagnosticada
como autista.

Analisa a trajetória de
personalidades como Jesus
Cristo, Abraham Lincoln e
Martin Luther King

As crônicas de
spiderwick
Tony Diterlizzi e Holly
Black

Como eu era antes de
você
Jojo Moyes

Série de fantasia que narra a
história dos gêmeos Simon e
Jared e de sua irmã mais
velha Mallory e se passa em
uma mansão que
originalmente pertencia à
Arthur Spiderwick que guarda
segredos mágicos

De origem modesta e sem
grandes aspirações, a peculiar
Louisa Clark é contratada para
ser cuidadora de Will, um
jovem tetraplégico depressivo
e cínico.

ACESSO AO PORTAL CAPES

O IFSul conta com acesso aos conteúdos restritos por meio de login e
senha, saiba como acessar
O Portal de Periódicos da Capes é uma biblioteca virtual que conta com um acervo de mais de 37 mil
títulos de periódicos científicos com texto completo, bases referenciais, bases de patentes, além de
livros, enciclopédias e obras de referência. O Portal disponibiliza conteúdo científico de acesso livre e
acesso restrito. Para ter o acesso ao conteúdo restrito, consulte o Tutorial para Acesso ao Portal de
Periódicos CAPES.
1. Acesse www.periodicos.capes.gov.br
2. No canto superior direito, clique em
ACESSO CAFE
3. Selecione a Instituição ( IFSUL) e
clique no botão “Enviar”
4. Abrirá uma tela solicitando login e
senha (a mesma utilizada no SUAP) .
Atenção: Embora a tela de login
solicita e-mail, não é o email, é apenas
o login.
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DO LIVRO AO ÓSCAR
Dicas de livros que inspiraram filmes premiados
Considerada a melhor narrativa já escrita
sobre um dos períodos mais nebulosos da
história americana, Doze anos de
escravidão , de Solomon Northup , narra a
história real de Solomon Northup, um negro
livre que, atraído por uma proposta de
emprego, abandona a segurança do Norte e
acaba sendo sequestrado e vendido como
escravo. Depois de liberto, Northup publicou
o relato contundente de sua história, que se
tornou um best-seller imediato.

O FILME LANÇADO EM 2013
GARANTIU NÃO SÓ ÓSCAR DE
MELHOR FILME, COMO TAMBÉM O
GLOBO DE OURO E BAFTA (2014).

CONEXÃO LEITURA

Indicações de leitura da nossa comunidade escolar
Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley
Inicio este espaço indicando o Admirável Mundo Novo que tive o
prazer de reler nesta pandemia. É um romance escrito por Aldous
Huxley e publicado em 1932, mas a sua escrita é muito atual e
pertinente. Quem gosta de distopia é um prato cheio, pois a história
futurista se passa numa sociedade onde somos gerados e
condicionados em laboratórios, com castas biologicamente definidas
já no nascimento. Onde Deus é substituído por Ford, e tudo pode se
tormar melhor usando "soma". Ficou curioso pra saber o que é? Então
não deixe de ler!!!
por Vanessa Levati Biff (Bibliotecária)
PARTICIPE DO CONEXÃO LEITURA E INDIQUE UM LIVRO!
Envie uma foto sua com o livro (ou só sua caso não tiver o livro físico), e um breve relato por escrito referente a
obra, ou o que você mais gostou dela. Não esqueça de informar seu nome, bem como o título e autor do livro
indicado. Diga também que autoriza a publicação da sua foto.
Mande tudo para o e-mail: biblioteca@sapucaia.ifsul.edu.br

ACONTECE NA BIBLIOTECA
Em virtude da pandemia, a biblioteca permanece
fechada por tempo indeterminado. O atendimento
remoto segue através do e-mail
biblioteca@sapucaia.ifsul.edu.br e pelas redes sociais
d a b i b l i o t e c a f a c e b o o k e i n s t a g r a m.
Agendamentos para devolução de materiais estão
sendo realizados via e-mail apenas aos alunos que
estão se desligando da instituição seja por
trancamento/cancelamento de matrícula ou
formatura. Aos demais alunos, a devolução ocorrerá
apenas no retorno presencial, as renovações estão
sendo realizadas automaticamente.
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EXPEDIENTE
© 2021, Instituto Federal Sul-rio-grandense
Câmpus Sapucaia do Sul.
O conteúdo e as opiniões expressas são da exclusiva
responsabilidade do(s) autor(es).
COORDENADORIA DE BIBLIOTECA
Av. Copacabana, 100
Piratini, Sapucaia do Sul - RS · CEP: 93216-120
Telefone: (51) 3452-9252
e-mail: biblioteca@sapucaia.ifsul.edu.br
Coordenação: Vanessa Levati Biff
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