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O primeiro acesso à Biblioteca
Virtual deve ser realizado através
do catálogo online da biblioteca.

 
Pergamum: https://pergamum.ifmg.e

du.br/
 

Depois de já cadastrado, você
poderá acessar os livros

diretamente na BV (utilizar CPF,
senha cadastrada na plataforma e

selecionar a instituição IFMG).
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Sapé Tiaraju 

Autor(a): Luís Rubira 

Descrição: Conheça a história de Sepé 

Tiaraju, um comandante da Guerra 

Guaranítica, declarado “Herói Guarani 

Missioneiro Rio-Grandense” (Lei no 

12.366, D.O.E. de 4 de novembro de 2 5), 

e inscrito no “Livro dos Heróis da Pátria” 

(Lei no 12. 32, D.O.U. de 21 de Setembro 

de 2 9), por ter lutado pela liberdade de seu 

povo. 

 

O Sumiço 

Autora: George Perec 

Descrição: Este romance do francês 

Georges Perec é todo escrito sem a letra e, 

a mais frequente da língua francesa. A 

inovação da obra não está, porém, apenas 

na falta da vogal, mas principalmente em 

fazer do desaparecimento da letra o 

próprio tema do livro e a lei maior à qual 

se deve toda a história. O autor cria um 

mundo de letras, povoado por seres de 

letras, cujo destino depende também das 

letras, e, principalmente, do sumiço de 

uma delas. Esta mirabolante história de 

investigação policial, cheia de mistério, 

bom-humor, romances e reviravoltas, vai 

além de um enredo intrigante, voltando-se 

para o ato da escrita e os jogos de 

linguagem que apontam para a própria 

língua. 
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A Mão e a Luva 

Autor(a): Machado de Assis 

Descrição: A mão e a luva é o segundo 

romance de Machado de Assis, publicado 

em 1874, por E. Gomes de Oliveira, antigo 

livreiro da capital do Império. Foi 

inicialmente publicado em forma de 

folhetim, como era muito comum naquela 

época, saindo semanalmente no rodapé do 

jornal O Globo, de Quintino Bocaiuva. 

Neste folhetim, teve o subtítulo Um perfil 

de mulher, o que muito bem justificava seu 

enredo, marcado pelos dramas amorosos 

da personagem Guiomar às voltas com 

seus três pretendentes românticos – Jorge 

(calculista), Estêvão (sentimental) e Luís 

Alves(ambicioso). 

 

Quincas Borba 

Autora: Machado de Assis 

Descrição: Neste romance da maturidade 

do autor, a história do provinciano Rubião 

- herdeiro da fortuna do idiossincrático 

filósofo Quincas Borba - e dos tipos 

urbanos da corte que o levam à ruína é 

narrada com o distanciamento, o ceticismo 

e o senso de humor implacável de que só 

Machado de Assis era capaz.Esta edição 

de Quincas Borba, além de mais uma 

centena de notas explicativas, traz uma 

extensa e abrangente introdução do 

britânico John Gledson, estudioso da obra 

machadiana e tradutor de Dom Casmurro 

para o inglês. 
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O Segredo do Armário de Gabi 

Autor(a): Kathy Kacer 

Descrição: O ano é 1942; o lugar, a 

Europa. E a vida de Gabi, uma garota 

judia, nunca mais será a mesma. Gabi vive 

feliz em uma comunidade rural, com pais 

amorosos e muitos amigos na escola. 

Porém, de repente, seu mundo vira de 

ponta-cabeça. Os nazistas invadem seu 

país, a Tchecoslováquia. Ela e outras 

crianças judias são atormentadas, antigos 

amigos a abandonam e ela não tem mais 

permissão para frequentar a escola. 

Quando começa a circular um rumor de 

que meninas judias estão sendo levadas 

para longe de suas famílias, para um 

destino desconhecido, o que Gabi pode 

fazer? Ela poderia fugir ou encontrar um 

esconderijo... mas onde?. 

 

Atitudes que Transformam 

Autora: Anselm Grün 

Descrição: Nem sempre podemos 

escolher as circunstâncias externas de 

nossa vida, mas está sempre em nossa mão 

estabelecer nossos objetivos e trilhar 

nossos caminhos. Anselm Grün descreve 

nesta obra atitudes que nos ajudam a 

trilhar nosso caminho, um caminho que 

não nos leve para o exterior, mas para 

dentro de nós. O autor gostaria de convidá-

los a descobrirem em si mesmos novas 

possibilidades que os levem a uma vida 

plena, à liberdade, à paz e ao amor. Suas 

capacidades são maiores do que possam 

pensar, e seu modo de viver não somente 

os transformará, mas transformará 

também o mundo ao seu redor. 

 

 

 

 

 

 

 



Como Praticar o
Distanciamento

Social

FONTE: OMS

Evite aglomerações

Mantenha uma distância 
de 2 metros — por volta da
medida de um corpo — de

outras pessoas.

Evite tocar outras pessoas,
incluindo apertos de mãos.

O distanciamento social
diminui a propagação do

coronavírus, garantindo os
recursos disponíveis para

quem mais precisa.

#StopTheSpread


