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CARTA DO PRESIDENTE

Pró--Livro é o principal objetivo do lançamento deste
Divulgar as ações do Instituto Pró
Boletim, que pretende ser mensal.
A idéia surgiu quando descobrimos que muitos dos nossos associados não estão
Pró--Livro, apesar da sua grande repercussão
informados sobre os principais projetos do Pró
na mídia e a constante atualização de nosso site.
mão
ão deste recurso de comunicação direta nos pareceu a estratégia mais eficiente
Lançar m
para conseguirmos nos comunicar diretamente com todos vocês - nossos associados e
parceiros.
mantê--los informados sobre as ações do Instituto e as novidades quanto a
Além de mantê
políticas
íticas e projetos voltados ao fomento à leitura e ao acesso ao livro, gostaríamos que
pol
o Boletim fosse também um canal de interação e de escuta de sugestões e criticas de
nossos associados.
orientarmos
Sua participação é esperada e será muito importante para orientarm
os nossas ações e
nos fortalecermos junto à sociedade e governo como uma instituição que representa os
interesses e a responsabilidade social do setor livreiro ao promover e investir em ações
voltadas ao fomento à leitura e a democratização do acesso ao livro.
livro.
Nesta edição numero zero, vamos trazer uma breve retrospectiva das ações do IPL em
2.008.. AAguardamos
edições..
2.008
guardamos seus comentários e sugestões para as próximas edições
desejar,, a todos
todos,, um excelente 2.009, com muita paz
paz,, e muitos livro
livross em
Aproveito para desejar
brasileiros..
todos os lares brasileiros
Até breve
Jorge Yunes
Presidente
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Sobre o Instituto Pró-Livro:

O objetivo proposto ao Instituto Pró-Livro pelas entidades fundadoras – Abrelivros, CBL e
SNEL – de fomento à leitura e acesso ao livro - demonstra o interessa da cadeia produtiva do livro de investir no
futuro do livro e na melhoria dos indicadores de leitura e de educação neste país.
O Instituto surge no final de 2.006, como resultado de conversação entre representantes do governo e entidades
do livro, tendo por meta contribuir com a formulação e a implementação de políticas publicas.
Criado como OSCIP, uma organização social de interesse publico, de caráter privado e sem fins lucrativos, o
Instituto passou a funcionar em maio de 2.007 com a participação das editoras que mantém o IPL com
contribuições voluntárias.
O Pró-Livro orienta-se por estratégias destinadas a promover a competência leitora, os hábitos de leitura e o
acesso aos livros, especialmente voltado à inclusão cultural de 70 % da população brasileira que não tem acesso
ao livro e aos bens culturais. Para dar conta da sua missão o Instituto concebe e desenvolve diretamente seus
projetos ou apóia ações desenvolvidas por outras organizações publicas ou sem fins lucrativos.
Nesse sentido, em 2.008, o Instituto promoveu uma série de atividades como a pesquisa Retratos da Leitura no
Brasil que traçou um perfil do leitor brasileiro, suas preferências e motivações e também os fatores que
dificultam o acesso ao livro e a leitura. A pesquisa frutificou em um seminário e livro homônimos, e ainda,
orientou outras ações, como a Biblioteca Viva, um projeto que visa a oferecer um espaço lúdico e educativo
dirigido, principalmente a crianças e adolescentes, inclusive as que possuem necessidades especiais, tendo como
principal objetivo cativá-las para o uso da biblioteca, despertando seu interesse e curiosidade.
O IPL também apoiou atividades voltadas orientadas pelo Plano Nacional do Livro e Leitura - PNLL, como: o
Fórum Literatura na Escola e o I Seminário de Políticas de Incentivo à Leitura no Brasil.
GESTÃO 2.007-2.008
DIRETORIA
Jorge Yunes (Presidente)
Paulo Roberto Rocco (Vice-Presidente Administrativo)
Oswaldo Siciliano (Vice-Presidente Técnico)
Francisco Bilac Moreira Pinto Filho (Primeiro Secretário)
Maria Lúcia Kerr Cavalcante de Queiroz (Segundo Secretário)
Bernardo Jorge Israel Gurbanov (Primeiro Tesoureiro)
Eduardo Salomão (Segundo Tesoureiro)
CONSELHO FISCAL
TITULARES:
Andrés Ricardo Cardo Soria
Eduardo Blucher
Evanildo Chauvet Bechara
SUPLENTES:
José Luiz Machado Alvim de Próspero
Marino Lobello
Amarílis Manole
ASSOCIADOS CONTRIBUINTES
Conheça as editoras que contribuem para que o Instituto Pró-Livro possa investir em projetos de fomento
à leitura e acesso ao livro, acessando nosso site www.prolivro.org.br
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2.008 - Principais Projetos
Retratos da Leitura no Brasil – Pesquisa:
O Instituto Pró-Livro promoveu a segunda edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, com os objetivos de:
conhecer o comportamento leitor do brasileiro; atualizar e ampliar os dados coletados na primeira edição (2.000),
promovida pela CBL e SNEL; e, contribuir com a formulação de políticas de leitura e acesso ao livro.
O Ibope Inteligência foi o instituto contratado pelo IPL para a realização da segunda edição, que contou também,
com a consultoria de Galeno Amorim como coordenador da Pesquisa.
Foram entrevistadas mais de cinco mil pessoas, de cinco anos ou mais, em 311 municípios brasileiros em todos os
estados da federação e no Distrito Federal (estimativa de 172.731.959 pessoas). Os principais itens abordados
permitiram identificar o perfil do leitor de livros, suas preferências e motivações para ler, fatores que contribuem
para a formação do leitor, o perfil do não leitor, possíveis barreiras e os indicadores de acesso ao livro.
Seus resultados mostraram que houve uma pequena melhora nos indicadores de leitura de 1.8 livros lidos por
habitante ano para 3.7 livros, quando comparada à edição anterior. E, de 4.7 quando se inclui a população de 5 a 14
anos.
Foi grande a repercussão na mídia impressa e falada, com cerca de 500 citações do Instituto e/ou da Pesquisa,
conforme pode ser verificado no link “Saiu na mídia”, em nosso site. Foram também inúmeras palestras em eventos
promovidos pelo MEC, MinC , entidades do livro.
A Pesquisa esta orientando as ações do Instituto. Vários projetos estão sendo concebidos com o objetivo de buscar a
melhoria desses indicadores. Um deles foi a Biblioteca Viva que aconteceu na 20ª. Bienal Internacional do Livro,
em São Paulo.
Saiba mais e acesse a Pesquisa em nosso site www.prolivro.org.br

Seminário para apresentação da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil:
O Seminário promovido pelo Instituto Pró-Livro, em Brasília, no dia 28 de maio, contou com representantes do
governo, das entidades do livro, especialistas e imprensa. Participaram da abertura os senhores (as): Juca Ferreira Ministro interino da Cultura; André Lázaro, representando o Ministro da Educação; José Castilho Marques Neto Secretário-executivo do PNLL; Jorge Yunes - Presidente do Instituto Pró-Livro; Andrés R. Cardo Soria - Vicepresidente da Abrelivros; Rosely Boschini - presidente da Câmara Brasileira do Livro; Paulo Rocco - presidente do
Sindicato Nacional dos Editores de Livros. O Seminário contou com vários especialistas que debateram sobre os
resultados da Pesquisa, apresentados pelo consultor Galeno Amorim e Mauricio
Garcia coordenador da pesquisa pelo IBOPE Inteligência.
Veja a programação em nosso site: www.prolivro.org.br

Livro Retratos da Leitura na Brasil
Como resultado da pesquisa e com o objetivo de ampliar sua
divulgação e o debate sobre seus resultados, o presidente do IPL propôs a co-edição do livro em
parceria com a Imprensa Oficial do Estado de SP. O consultor Galeno Amorim foi o organizador da
obra em co-autoria com especialistas que se debruçaram sobre os resultados da pesquisa. Entre os
nomes que participam da obra estão o escritor Moacyr Scliar, o ex-diretor da Unesco Jorge Werthein, o
coordenador do projeto Livro de Leitura do MinC Jéferson Assunção e o secretário executivo do PNLL
José Castilho Marques Neto. A obra faz um mergulho profundo na questão da leitura do país, e aponta caminhos
para modificar a atual realidade.
O Livro foi lançado na 20ª Bienal do Livro no estande da Imprensa Oficial.
Leia mais em nosso site: www.prolivro.org.br
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Biblioteca (viva) do Pró-Livro
A Biblioteca Viva é um dos frutos da Pesquisa. O Sr. Jorge Yunes, presidente do
IPL, ao receber o convite da presidente da CBL, Sra. Rosely Boschini, para
participar da 20ª Bienal Internacional do Livro em SP inspirou-se em resultados da
pesquisa (a pesquisa revelou que 3 em cada 4 brasileiros não freqüentam
bibliotecas,e, 80% daqueles que o fazem,são estudantes para desenvolver tarefas
escolares), ao propor a instalação de uma biblioteca que fosse lúdica e atraente. A
Biblioteca foi instalada no espaço “Ler é Minha Praia”.
Voltada à cativar crianças e adultos para descobrirem a biblioteca - com atividades
lúdicas, teatro interativo e recursos multimídia - em 400 m², foram criados três
ambientes temáticos: túnel do tempo - para contar a história da leitura e da
biblioteca; oficina do autor; e, biblioteca (viva) com acervo de 4.000 livros infantojuvenis doados por editoras parceiras.
“Ainda farei livros onde as crianças possam morar”, disse Monteiro Lobato. Um
pouco deste conceito permeou a concepção do projeto.

A instalação, que foi muito elogiada, recebeu cerca de 20.000 visitas de alunos de escolas publicas e
visitantes da Bienal, para a um passeio pelos acervos e pela história da biblioteca. Foram muitas imagens e
notícias veiculadas na mídia, O sucesso foi tamanho que a Biblioteca recebeu convites para participar de
outros eventos ligados ao mundo da leitura e estuda-se a possibilidade de se tornar fixa em um espaço em
São Paulo.
Leia mais sobre o projeto e veja fotos em nosso site: www.prolivro.org.br

Prêmio Professores do Brasil:
O Instituto Pró-Livro patrocinou, juntamente com a Fundação Bunge; Fundação Orsa
e Instituto Votorantim, a 3ª Edição do Prêmio Professores do Brasil.
O Prêmio é uma iniciativa do Ministério da Educação (MEC) para a valorização dos
educadores brasileiros e contou também com outros parceiros importantes: o Consed,
a Undime e a Unesco e a OEI. A terceira edição contemplou 31 professores de todo o
ciclo da educação básica. O IPL premiou os professores e as escolas do segundo ciclo do ensino fundamental.
O presidente do IPL, Sr Jorge Yunes, compôs a mesa do evento de Premiação, juntamente com o Ministro da
Educação Sr. Fernando Haddad, outras autoridades do MEC e demais presidentes das instituições parceiras. O
Instituto compôs também a Comissão Julgadora e a mesa de abertura e coordenação de mesas para a apresentação
dos trabalhos dos professores premiados, com a participação da Gerente Executiva de Projetos Zoara Failla.
O evento ocorreu nos dias 02 e 03 de dezembro, em Brasília.
Para conhecer o projeto acesse nosso site: www.prolivro.org.br

Outros Eventos e Projetos apoiados ou patrocinados pelo Instituto Pró-livro:
Visando contribuir com a formulação de políticas publicas o Instituto Pró-Livro tem apoiado também a realização
de encontros e debates de especialistas da área de leitura, promovidos por órgãos do governo - PNLL; MEC e/ou
MinC e entidades da cadeia produtiva do livro, para discutir e buscar alternativas de incentivo à leitura no país.
Com esse objetivo promoveu eventos indicados a seguir, que também podem ser melhor conhecidos acessando
nosso site: : www.prolivro.org.br
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Fórum Literatura na Escola- MEC/PNLL:
Nos dias 24 e 25 de julho um grupo de especialistas, escritores e representantes do governo participaram do Fórum
Literatura na Escola, em Brasília. O evento contou com a organização do MinC, MEC e PNLL e teve o apoio do
Instituto Pró-Livro como patrocinador.
O grupo analisou e debateu as ações do Ministério da Educação junto às escolas de ensino fundamental com relação
à formação de leitores e a difusão da literatura em sala de aula.

I Seminário de Políticas de Incentivo à Leitura no Brasil – Frente Parlamentar da Leitura:
O Instituto Pró-Livro, não só participou da mesa de abertura e como palestrante, como apoiou a realização do I
Seminário de Políticas de Incentivo à Leitura no Brasil, em comemoração ao Dia Nacional do Livro; atendendo a
convite do deputado Marcelo Almeida - PR, presidente da Frente Parlamentar da Leitura.
O evento aconteceu dia 29 de outubro, no auditório Nereu Ramos, da Câmara dos Deputados, em Brasília, e contou
com a presença do deputado Marcelo Almeida e outros deputados que compõem a Frente; do ministro da Cultura Juca Ferreira; do prof.André Lázaro, representando o Ministro da Educação; da presidente da Câmara Brasileira do
Livro, Rosely Boschini e de Jorge Yunes, presidente do Instituto Pró-Livro, entre outros.
O Instituto também promoveu a apresentação dos contadores de história “Firinfinfoca”, distribuiu livros (Retratos)
aos participantes e instalou uma mini Biblioteca (Viva) com apresentação de atores sobre o roteiro do circuito
histórico.

2º Fórum do PNLL e Seminário Internacional de Bibliotecas Públicas e Comunitárias
O Instituto Pró-Livro patrocinou a realização do evento organizado pelo MEC; PNLL; MINC e Secretaria Estadual
da Cultura de SP, a convite do secretario executivo do PNLL - Sr. José Castilho Marques Neto. O 2º Fórum do
PNLL aconteceu em agosto de 2008, no Centro de Convenções Memorial da América Latina - São Paulo.
O Sr. Jorge Yunes compôs a mesa de abertura juntamente com o Ministro Interino da Cultura - Sr. Juca Ferreira;
João Sayad – Secretario da Cultura de SP; André Lázaro – representando o Ministro da Educação; Jeferson
Assumção – Coordenador Geral do Livro e Leitura do MEC; Castilho Marques Neto - Secretário Executivo PNLL; Rosely Boschini - Presidente da CBL.
O Instituto também participou de Painéis para apresentação e debate sobre a Pesquisa Retratos da Leitura,
representado pelo Sr. Galeno Amorim, coordenador da Pesquisa e a Sra. Zoara Failla- Gerente de Projetos do IPL.
O evento reuniu cerca de 500 profissionais da área de Biblioteconomia e correlatas para discutir “cases” nacionais e
internacionais de projetos bem sucedidos na área de promoção, mediação e incentivo à leitura.

Seminário dos Planos Nacionais do Mercosul
O IPL patrocinou a realização do Seminário a convite do Secretario Executivo do PNLL - Sr. José Castilho Marques
Neto. O Seminário contou com a participação de representantes da Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia,
Guatemala, Paraguai e Uruguai.

7o Congresso Ibero-Americano de Editores
O presidente do IPL, Sr. Jorge Yunes, participou em agosto de 2.008, da abertura do evento e da mesa redonda
“Educação e Tecnologia para o Crescimento das Nações”.

Pesquisa “O Livro no Orçamento Familiar” – analise da Pesquisa Orçamento Familiar-POF/IBGE.
O Sr. Vitor Tavares convidou o Instituto Pró-Livro, juntamente com outros parceiros, a patrocinar e participarem da
equipe de coordenação da pesquisa.
Com o objetivo de traçar os gastos com material de leitura segundo o perfil do mercado consumidor baseado na
Pesquisa POF, esse estudo pretende oferecer ao setor livreiro informações úteis na definição de estratégias de
investimentos. Seus resultados serão anunciados no inicio de março/09.

Apoio ao PNLL
O Instituto Pró-Livro patrocinou a instalação do estande do PNLL na 20ª Bienal Internacional do Livro. O
estande foi um sucesso. O Instituto também doou mobiliário e equipamentos de informática para a instalação do
escritório do PNLL.
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Outras Participações:
Fórum - Direito Autoral - Grupo do Livro pelo Direito Autoral
O Instituto Pró-Livro compõem, com outras 14 entidades do livro, o Grupo do Livro pelo Direito Autoral.
Tem participado ativamente e estava presente na audiência pública de autoria do Deputado João Matos
(PMDB/SC), com a finalidade de "debater a situação do Direito Autoral no Brasil”, dia 11 de novembro de 2008.

Instituto Pró-Livro em Revistas:



Revista Panorama – o IPL é anunciante da Revista Panorama, editada pela CBL com a coordenação do
Observatório do Livro, desde novembro/08.
Revista Fundamental – O IPL foi convidado a anunciar na edição de lançamento, em agosto/08.

Foram mais de 500 citações ou matérias sobre o IPL. Leia nosso ”clipping” no link: IPL na Mídia, no site:
www.prolivro.org.br

Biblioteca Virtual de Educação:
O sítio do Instituto Pró-Livro (IPL) foi inserido na Biblioteca Virtual de Educação (BVE) do Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP), na categoria Instituições da Área Educação. Para visualizar basta acessar
o seguinte endereço: http://bve.cibec.inep.gov.br/ e clicar em Novidades. A BVE é um catálogo de sites
educacionais do Brasil e do exterior.

Frases que iluminaram nossas ações:
Meus filhos terão computadores, sim, mas antes terão livros. Sem livros, sem leitura, os nossos filhos serão
incapazes de escrever - inclusive a sua própria história. (Bill Gates)
A leitura é uma fonte inesgotável de prazer, mas por incrível que pareça, a quase totalidade, não sente esta
sede. (Carlos Drummond de Andrade)
“Um público comprometido com a leitura é crítico, rebelde, inquieto, pouco manipulável e não crê em lemas
que alguns fazem passar por idéias.” (Mário Vargas Llosa).
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