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 Qual o seu gênero literário preferido?

Ficção, romance ou aventura?

Redes sociais, web e TV consomem parte do nosso dia. Com isso,                  

adiamos o momento de ler um bom livro. Em 2016, adquira o hábito da 

leitura. Ler desperta a imaginação, relaxa e contribui para  desenvolver a 

escrita. Muitas vezes não lemos por falta de tempo, por não ter uma boa 

dica ou por não querer gastar com a compra de livros. Por isso,                          

separamos alguns exemplares do Acervo da Biblioteca Central da 

UNIRIO para incentivá-lo nesse início do processo.   

Aproveite nossas dicas e comece hoje mesmo!

Confira o catálogo on-line da Biblioteca Central da UNRIO: http://web02.unirio.br/sophia_web/

Sugestões de livros disponíveis 

na Biblioteca Central da UNIRIO 

Siga-nos no Twitter: @comunicaunirioReferênc ia :  COPESI  (Comissão Permanente  de Sustentab i l idade Ins t i tuc iona l /UNIRIO)

Pratique o desapego: doe livros

Almoço em Paris 
Uma história de amor com receitas
Autor: Elizabeth Bard / Editora: Leblon

O Mundo de Sofia 
Romance da história da filosofia

Autor: Jostein Gaarder / Editora: Cia das Letras

Informações: (21) 2542-1586 (balcão de atendimento) /  Horár io de funcionamento da Bibl ioteca Central :  9h às 21h (segunda a sexta-feira) 

A menina que roubava livros
Autor: Markus Zusak / Editora: Intrinseca

Em tempos de nazismo, a 
trajetória de Liesel é             
contada por uma                       
narradora inusitada: a 
Morte. Ao perceber que a 
pequena ladra de livros lhe 
escapa, ela afeiçoa-se à 
menina e rastreia suas            
pegadas de 1939 a 1943.

Às vésperas dos seus 
quinze anos, Sofia começa 
a receber bilhetes e               
cartões postais anônimos 
que a embarcam em            
uma história envolvente                 
por diversas correntes             
filosóficas, dos autores                   
pré-socráticos aos                   
pós-modernos.

Ao se mudar para Paris, 
a americana Elizabeth 
Bard aprende a cozinhar 
e descobre o verdadeiro 
significado da palavra 
casa, assim como a            
verdadeira razão pela 
qual as mulheres            
francesas não engordam.


