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Beba bastante líquido, mas evite os copos descartáveis 
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Que tal começar a ler um livro hoje? 
Estes livros também estão disponíveis na Biblioteca Infanto-Juvenil da UNIRIO, que fica ao lado da entrada da Biblioteca Central.  

Livro: Ponto de Impacto—Autor: Dan Brown 

Um novo satélite da NASA encontra um estranho   
objeto escondido nas profundezas do Ártico. Com o 
objetivo de verificar a autenticidade da descoberta, a 
Casa Branca envia a analista de Inteligência Rachel 
Sexton para o local. Acompanhada por uma equipe 
de especialistas, incluindo o carismático pesquisador 
Michael Tolland, Rachel se depara com indícios de 
uma fraude científica que ameaça abalar o planeta 
com uma profunda revelação. Antes que Rachel   
possa falar com o presidente dos Estados Unidos, ela 
e Michael são perseguidos por assassinos             
profissionais controlados por uma pessoa que é    
capaz de  tudo para encobrir a verdade. 

Livro: Chatô, o rei do Brasil —Autor: Fernando Moraes   

História de vida de um brasileiro poderoso e      
controvertido. Dono de um império de quase cem    
ornais, revistas, estações de rádio e televisão – os 
Diários Associados –, Assis Chateaubriand, Chatô, 
sempre atuou na política, nos negócios e nas artes 
como se fosse um cidadão acima do bem e do mal. 
Sua complexa e muitas vezes divertida trajetória 
está associada à vida cultural e política do país  
entre as décadas de 1910 e 1960. 

Livro: Marley e eu—Autor: John Grogan  

John e Jenny eram jovens e apaixonados, vivendo 
em uma pequena casa, sem nenhuma                
preocupação. Jenny queria testar seu talento      
materno antes de enveredar pelo caminho da     
gravidez. Ela temia não ter vindo com esse “dom”, 
justamente porque matara uma planta, por excesso 
de cuidado. Então, decidiram ter uma mascote. A 
vida deles nunca mais foi a mesma.  


