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Prezado (a) Senhor (a):

Com o objetivo de aprimorar os serviços prestados ao público pela USICA Rio 
(Agência de Comunicação Internacional dos EUA), sua biblioteca -  a USICA Refe
rence Library -  será transferida para o terceiro andar do Consulado Geral Ameri
cano, à Av. Presidente Wilson, 147. 0 último dia de atendimento ao público no 
USACenter será sexta-feira, 24 de julho.

A biblioteca será reaberta na segunda ou terceira semana de agosto em data a ser 
comunicada oportunamente.

Conforme deve ser do seu conhecimento, a biblioteca da USICA mudou seu enfo
que há algum tempo, a fim de acompanhar a crescente demanda de pesquisas e 
referências mais especializadas de estudantes, profissionais e jornalistas brasi
leiros. O tipo de serviço de biblioteca pública poderá ser conseguido na excelente 
biblioteca do Instituto Brasil-Estados Unidos (IBEU), à Av. N.S. Copacabana, 690.

A USICA Reference Library no Rio de Janeiro pertence à uma rede de bibliotecas 
da USICA, sendo que cada uma delas é especializada em diferentes áreas. Apesar 
do acervo da filial do Rio dar maior ênfase às áreas de educação, música, ciências 
nucleares, ciências espaciais, arquitetura, meio-ambiente, literatura, transpor
tes e jornalismo, temos acesso aos livros, relatórios especiais do governo e periódi
cos das outras bibliotecas em outros assuntos, como, por exemplo, economia, co
mércio, governo, direito e finanças.

O Serviço de Consultas Educacionais da Comissão Fulbright, que funciona anexo 
ao USACenter, será também transferido juntamente com a biblioteca.

Os demais eventos, tais como palestras, seminários, mostras de filmes e videota
pes, que eram apresentados periodicamente em Copacabana, passarão a ser rea
lizados nas instalações do Consulado Geral, bem como em outros lugares em co
operação com instituições locais.

Agradecemos muito seu apoio e interesse pela nossa biblioteca bem como por 
outras atividades da USICA, e esperamos contar com sua presença em nossas no
vas instalações.

Atenciosamente,
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Leon Lederer, 
Diretor


