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Escolha um lugar tranquilo, com uma sombra agradável e viaje pelo mundo da leitura!

 
Em 2017, a Biblioteca Central completa 40 anos e quer comemorar com você! Palestras, encontros 
com autores, oficinas e saraus de poesia ocorrerão durante todo o ano.  A programação de janeiro 
já está disponível na página da Biblioteca. Faça sua inscrição on-line e participe!

Outras informações pelos telefones 2542-1864/1369.
Horário de funcionamento da Biblioteca durante as férias (até o dia 3 de março): das 9h às 17h. 

MAL SECRETO - INVEJA 
(AUTOR: ZUENIR VENTURA)

‘O HOMEM QUE MATOU GETÚLIO
 VARGAS’  (AUTOR: JÔ SOARES)

Escrito por Oliver Bowden e baseado no 
universo dos jogos Assassin's Creed, o 
livro relata a história de Ezio Auditore, um 
jovem que decide vingar o  assassinato 
de sua família. Durante sua missão, Ezio 
terá de contar com a sabedoria de                  
grandes mentores, como Leonardo da 
Vinci e Nicolau Maquiavel, sabendo que 
sua sobrevivência depende inteiramente 
de sua  perícia e habilidade.

Não perca: em cartaz neste mês nos                    
principais cinemas, o filme Assassin's 
Creed também é baseado nos jogos da 
mesma série.

APROVEITE O CLIMA DE FÉRIAS DE VERÃO PARA LER UM BOM LIVRO

O romance  de Jô Soares segue a 
mesma linha de seu outro livro Xangô 
de Baker Street, ao misturar ficção 
com realidade. Conta a história de                
Dimitri Borja Korozec, assassino                 
profissional, porém desastrado. Por             
diversas vezes, Dimitri participa de 
acontecimentos importantes da               
história da Europa e do Brasil, mas 
sempre algo acaba dando errado. 

Este livro foi o primeiro da série 
Plenos Pecados, lançada pela        
editora Objetiva, em 1998, que 
propôs a outros sete autores já            
consagrados escreverem sobre um 
dos pecados capitais. Zuenir Ventura 
ficou com a inveja, que é, segundo 
ele, o pior dos pecados, o único que 
as pessoas não têm coragem de               
assumir. Por esta razão, a obra                 
recebeu o título: O Mal Secreto.

‘ASSASSIN'S CREED’ - RENASCENÇA
 (AUTOR: OLIVER BOWDEN) 

Siga-nos no Twitter: @comunicaunirio
Incentive a leitura: troque livros com seus amigos e vizinhos

Referênc ia :  COPESI  (Comissão Permanente  de Sustentab i l idade Ins t i tuc iona l /UNIRIO)

A
N
O
S

BIBLIOTECA CENTRAL: 40 ANOS  E MUITA COMEMORAÇÃO

OBS: Esses livros também estão disponíveis na Biblioteca Infanto-Juvenil da UNIRIO, que fica ao lado da entrada da Biblioteca Central.


