Programa Loucos por Leitura é finalista da 2ª
edição do Prêmio IPL - Retratos da Leitura

Premiação acontece no dia 04 de dezembro, em São Paulo,
e reunirá vencedores, especialistas e representantes das entidades do livro

O Instituto Pró-Livro - IPL criado pelas entidades do livro – ABRELIVROS, Câmara Brasileira do
Livro (CBL) e Sindicato Nacional dos Editores de Livros (SNEL), que desde o início das suas
atividades, em 2007, propõem iniciativas exitosas visando fomentar a leitura, difundir o livro e
transformar o Brasil em um país de leitores, tem o prazer de apresentar os finalistas da segunda
edição do Prêmio IPL - Retratos da Leitura.

O principal objetivo da premiação é promover e difundir experiências para que ganhem amplitude e
investimentos, orientem políticas públicas e inspirem outras iniciativas pelo Brasil. O Prêmio tem por
finalidade, também, reconhecer e homenagear organizações que promovem práticas de fomento à
leitura.

“De acordo com a Pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, o país é constituído por 56% de leitores
com cinco anos ou mais* – ou seja, 104,7 milhões de leitores”, comenta Zoara Failla, coordenadora
da pesquisa. “Temos ainda muito a fazer para que os 44% de não adeptos possam descobrir o prazer
de ler. Além desse amplo diagnóstico sobre a situação da leitura no país, o IPL espera, com o
Prêmio, identificar e criar soluções para ampliar o número de leitores no Brasil”.

Embora o prêmio seja muito novo- ainda não completou um ano desde o seu lançamento – já tem
mostrado bons resultados para o Instituto Pró-livro: atingindo na Plataforma Pró- Livro (site que
mapeia e recebe os cadastros dos projetos)mais de 10 mil acessosdurante o mês de inscrições; 300
usuários com projetos cadastrados na Plataforma e 114 projetos HABILITADOS (atenderam ao
Regulamento e às Categorias definidas) para concorrer ao Prêmio.

A Comissão de avaliadores que selecionou os finalistas foi formada por especialistas representando
as categorias do Prêmio: Dolores Prades (Revista Emília - premiada 1ª edição), Iracema Santos do
Nascimento (USP- Literatura/formação Leitora e consultora do Prêmio UNICEF), Janine Durand
(colaboradora do Instituto C&A), Roberto Catelli (Ação Educativa), Alex Criado (jornalista- professor
universitário -USP), Volnei Canônica (Instituto Quindin) e Zoara Failla (coordenação do IPL).

“Nesta segunda edição também serão homenageados os projetos que, segundo os especialistas,
atenderam aos principais critérios que orientaram essa indicação, como: reconhecimento,
relevância, abrangência, continuidade, história e inovação”, afirma Zoara Failla.

Conheça os finalistas (em ordem alfabética) por Categoria:

Cadeia Produtiva:
ü A Literatura no Cárcere – A formação do eu – GiostriEditora LTDA - São Paulo/SP;
ü Programa de leitura Adote um Escritor - Câmara Rio-Grandense do Livro - Porto Alegre/RS;
ü Carrinho de livros –Solisluna Design Editora - Lauro de Freitas/BA;
ü Festa da palavra – Caleidoscópio - Lagoa dos Gatos/PE;
ü Jornal Joca – Editora Magia de Ler Ltda - São Paulo/SP;
ü Ler para Valer - formação e ampliação de público para o patrimônio literário e cultural da
humanidade – LER & CULTIVAR Editora
ü No caminho tem um livro, Editus - Editora da UESC, Ilhéus/BA;
ü Rodas de conversa – Cortez Editora e Livraria LTDA – São Paulo/SP

Categoria ONGs:
ü Círculos da leitura - Instituto Fernand Braudel - São Paulo/SP
ü Coleções regionais – A Cultura brasileira em suas expressões - Fundação Dorina Nowill para
Cegos - São Paulo/SP
ü Conecta Biblioteca – Recode - Rio de Janeiro/RJ
ü Espaço de leitura – razão social: Instituto Nova União da arte – São paulo/ SP
ü Festa Literária de Minas Gerais – FLIMINAS - Associação Cavaleiros da Cultura - Rio Novo/MG
ü Passaporte para o futuro - Fundação Gaúcha dos Bancos Sociais / Banco de Livros - Porto
Alegre/RS
ü Programa loucos por leitura - Associação Clube Osquindô - Mariana/MG
ü Projeto trilhas - Instituto Natura - São Paulo/SP
ü Sábado literário - Instituto Cultura Queremos Fazer - Rio de JaneiroRJ

ü Tô na rede Pará - Instituto de Políticas Relacionais - São Paulo/SP
ü Viagem literária - SP Leituras – Associação Paulista de Bibliotecas e leitura - São Paulo/SP

Categoria Mídia:
ü A menina que indica livros – São Paulo/ SP
ü A Taba - Leitura em rede livros - São Paulo/SP
ü Blog do Galeno - Instituto Ideall - Ribeirão Preto/SP
ü Era outra vez - Folha de S.Paulo - São Paulo/SP
ü Programa Autores e Livros - Rádio Senado - Senado Federal - Brasília/DF
ü Quarta Capa - PUC TV Minas - Belo Horizonte/MG
ü Revista Quatro Cinco Um - Associação Quatro Cinco - São Paulo/SP

Categoria Bibliotecas:
ü Anjos da leitura – Centro Comunitário de Brejo Santo / CE
ü Bibliotecajuda – Associação Multiculti Arraial d’Ajuda – Porto Segura/BA
ü Desabrochar – Biblioteca Municipal Miguellina Bittencourt de Araújo – Abaetetuba/ PA
ü Escola de escritores – Biblioteca Municipal Murilo Mendes – Juiz de Fora/ MG
ü Leitores e mediadores em ação – Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage – Juiz de Fora/ MG
ü Lendo com os olhos da alma - Biblioteca Municipal "Dr. Abelardo Vergueiro César" - Espírito
Santo do Pinhal/SP
ü Ler é legal – Ministério Público do Distrito Federal e Territórios – Brasília/ DF
ü Parnamirim, um rio que flui para o mar da leitura - Prefeitura Municipal de Parnamirim/
Parnamirim/RN
ü Programa Prazer em ler - RNBC - Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias- Salvador/BA
ü Projeto remição da pena pela leitura – Biblioteca Pública Municipal Professor Romeu Ulysséa –
Laguna/SC

O evento de Premiação para entrega de Selo a todos os finalistas e de Troféu a três premiados por
Categoria, vai acontecer dia 04 de dezembro de 2017, no Unibes Cultural, em São Paulo. Agende!
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