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Ficção, romance ou aventura?
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Pratique o desapego: compartilhe seus livros

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

O livro retrata a vida de Renato Russo, contextualiza-
da principalmente com a descrição do período em que 
o artista viveu em  Brasília: construção da cidade,             
período da Ditadura e o  surgimento das bandas de 
rock brasileiras. O autor realizou mais de cem                        
entrevistas, incluindo depoimentos de Dado                       
Villa-Lobos, Dinho Ouro-Preto, Herbert Vianna, Millôr     
Fernandes, Ney Matogrosso, Tony Bellotto e vários 
amigos anônimos.

Renato Russo: o filho da revolução
Autor: Carlos Marcelo

O livro mescla história com ficção para narrar                    
acontecimentos que culminaram no suicídio de                
Getúlio Vargas, em agosto de 1954. Com                                 
características de uma narrativa policial, o livro relata 
o assassinato de um empresário e as investigações 
desse crime que poderiam chegar a pessoas                      
próximas ao presidente.

Agosto
Autor: Rubem Fonseca

O livro segue a mesma linha do autor com a utilização 
de enigmas e com muita adrenalina para abordar 
questões relacionadas à  maçonaria nos Estados 
Unidos, e seus vários símbolos ocultos. O professor 
Robert Langdon, mesmo  personagem dos livros 
Anjos e Demônios e Código da Vinci, participa dessa 
ação cheia de mistérios.

O Símbolo Perdido 
Autor: Dan Brown 
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Qualidade de vida, diminuição do estresse e redução do consumo. Essas questões sustentáveis inspiraram o setor de 

Atenção à Saúde do Trabalhador (SAST) a criar o projeto Leitura também é Saúde. A proposta é criar um ambiente na 

Progepe para troca de livros. “Todos os servidores da UNIRIO podem participar dessa ação. Quem não tiver livro para 

doar, pode simplesmente pegar um exemplar que esteja disponível”, explicou Marina Alves, idealizadora do Projeto.

Participe dessa ação e boa leitura!

Atitude Sustentável

Que tal começar a ler um livro hoje?
Separamos algumas dicas para você!


