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Como surgiu o Pegaí 
Leitura Grátis?

A partir da ideia de 

incentivar o hábito da 

leitura nas pessoas, ver 

livros circulando de 

forma acessível para 

todos, iniciou-se um 

movimento, no começo 

tímido, para arrecadar 

livros a fim de serem 

colocados à disposição 

dos leitores.

Com olhos atentos, ouvi-

dos afinados e senso de 

compromisso, as ideias 

foram borbulhando e 

colaboradores começa-

ram a abraçar a causa.

E não é que funcionou?

Nasceu e cresceu

Após uma gestação, 

nasceu o Pegaí 

Leitura Grátis, no mês 

de julho de 2013, na 

cidade de Ponta 

Grossa, no Paraná.

Trata-se de uma 

iniciativa sem fins 

lucrativos, não 

governamental, que 

em 2015 se 

formalizou como 

entidade jurídica:  o 

Instituto Pegaí

 Leitura Grátis.

Reconhecimento

Enquanto entidade civil 

de incentivo à leitura, o 

Instituto Pegaí Leitura Grátis 

já foi reconhecido por 

alguns importantes selos, 

entre os quais destacam-se:

Em 2019, o Pegaí Leitura Grátis ficou
entre os 5 finalistas - Eixo Inovação,

na categoria Fomento à Leitura

Selo ODS desde 2018 
(Objetivos de Desenvolvimento Sustentável), 

nos objetivos 3, 4, 10, 12 e 17

Apoio:

Arte:  Paulo Diego Kuzar
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Dentro das estratégias de marketing, a Campanha ‘Liberte seu Livro’
é usada há diversos anos e, inclusive, ilustra o totem de doação

de livros no Aeroporto Internacional Afonso Pena.



Não precisa fazer 
cadastro, nem pagar

Após passarem por triagem 
e preparação, os livros são 
disponibilizados nas 
Estantes Pegaí. O leitor 
escolhe um título, leva para 
casa, lê no seu tempo e 
devolve nos Pontos de 
Coleta. 

Esta dinâmica motiva o 
leitor, que também traz um 
ou mais livros para doar, 
para que circulem nas mãos 
de outros leitores.

Desde 2016, está em 
funcionamento o projeto 

Hospital de Livros, onde 
livros dani�cados recebidos 

pelo Pegaí Leitura Grátis 

são recuperados por 
restauradores. Hoje, a ação 

conta com duas unidades: 
uma na Penitenciária 

Estadual de Ponta Grossa e 
outra na Comunidade 

Terapêutica Rainha da Paz 
(Carambeí, PR).

Aproximando 
Livros sem 
Leitores de 

Leitores sem 
Livros 

desde 2013

Livros e mais Livros

Para lidar com o objetivo que 

um livro carrega, é preciso 

pensar diferente e incentivar 

a cultura do desapego!  

Com este objetivo, o Pegaí 

Leitura Grátis se dedica a 

angariar livros através de 

doações, restaurações, aqui-

sições e impressões. Quem 

mantém o projeto são os 

voluntários, parceiros e

autores, que dedicam pouco 

- ou muito - de seu

tempo para isso.

No projeto

Alimentando Mentes, 
livros novos, embalados 

pelo Pegaí Leitura 
Grátis, são colocados 

em kits de alimentos, 
que são entregues para 

as famílias de alunos 
cadastrados no Bolsa 

Família ou em estado de 
vulnerabilidade social.
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ESTRUTURA INSTITUTO PEGAÍ LEITURA GRÁTIS

Antes de se tornar 

Instituto Pegaí Leitura 

Grátis, desde 2013 o 

Projeto Pegaí Leitura 

Grátis buscava 

otimizar sua dinâmica 

de arrecadação e 

disponibilização das 

obras. E foi uma boa 

surpresa ver que as 

ideias estavam sendo 

bem aceitas e o projeto 

estava crescendo.

Após ser formalizado 

juridicamente, o 

Instituto ampliou seu 

leque de ações. Hoje, a 

estrutura permite uma 

logística eficiente, que 

vai desde o recebimento 

de doações até a 

impressão de livros, 

com Estantes Pegaí 
em várias cidades do 

Paraná.

Para isso acontecer, o 

Pegaí Leitura Grátis 

conta com o apoio de 

muitos voluntários e 

Empresas Amigas do 

Pegaí, que atuam sob

coordenação de um

Grupo Gestor.

Foco do trabalho:

Disponibilizar livrosAngariar livros

Diversas iniciativas para 
angariar livros são 
executadas, tais como:

Recebimento de livros 
doados pela comunidade 
através dos pontos de 
coleta e das ações e 
campanhas realizadas;

Impressão de livros;

Restauração e resgate de 
livros que seriam 
reciclados;

Aquisição de livros de 
baixo custo. 

Os livros recebidos são 
triados e preparados pelos 
voluntários para então 
serem disponibilzados nas 
Estantes Pegaí em locais 
com acesso público.

ü

ü

ü

ü

ü
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Assim, o Pegaí 

Leitura Grátis 
encontrou uma forma 

de combinar sua 
missão com a vontade 

das pessoas de 
colaborar neste 
incrível projeto.

Atualmente, o 

Hospital de Livros 
possui duas unidades, 

uma na Penitenciária 
Estadual de Ponta 

Grossa – PEPG e outra 
na Comunidade 

Terapêutica Rainha da 
Paz, em Catanduva de 

Fora, Carambeí - PR.

Dar nova oportunidade
para livros e pessoas

Pensando em uma 
nova ferramenta para 

recuperar os livros 
dani�cados que são 

recebidos por doação, em 
2016 foi criado o projeto 

Hospital de Livros,
para que os livros sejam 

recuperados e restaurados.

Espaço de trabalho criado dentro da 

Penitenciária Estadual de Ponta Grossa 

para operacionalizar a restauração de 

livros e, assim, dar nova oportunidade 

para livros e pessoas.

ESTRUTURA INSTITUTO PEGAÍ LEITURA GRÁTIS

Além da restauração 
das obras, alguns 

restauradores voluntários 
estão em processo de 

autorrecuperação, por 
meio deste trabalho muito 
valorizado pela sociedade. 

O saldo é positivo!

Cada livro
restaurado recebe uma
etiqueta onde o restaurador assina seu 
nome junto à data da conclusão do restauro, 
criando um vínculo de futuro entre o 
restaurador e o livro.
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Oferece há 30 anos soluções em tecnologias do 
mercado para apoiar Corretoras de Seguros e 
agora, também, o poder de transformação da 

leitura para a sociedade como Mantenedora do 
Hospital de Livros do Instituto Pegaí.



Livros novos, embalados pelo 
Pegaí, sendo incluídos nos kits de 

alimento preparados pelas 
instituições parceiras.

Como o Pegaí Leitura 

Grátis busca alcançar 

seus leitores, o projeto 

Alimentando Mentes 

é mais uma realização 

que traz a sensação de 

missão cumprida, 

aperfeiçoando e 

ampliando cada vez 

mais o seu alcance na 

sociedade.

ESTRUTURA INSTITUTO PEGAÍ LEITURA GRÁTIS

FAZER O BEM SEM 
OLHAR A QUEM

Experiências

bem-sucedidas 

impulsionam

novas ideias...

Através de parceria 
com escolas, 

instituições e iniciativa 
privada, livros novos, 

embalados pelo Pegaí 
Leitura Grátis, são 
disponibilizados em 

kits de alimentos 
entregues às famílias 

de alunos 
cadastrados no Bolsa 
Família ou em estado 

de vulnerabilidade 
social.

Especializada em grandes quantidades de livros a 
baixo custo, a Top Livros oferece condições 

especiais ao Pegaí Leitura Grátis, reforçando o 
aumento do acervo disponibilizado.
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FUNCIONAMENTO E DOAÇÕES

A melhor forma de 

levar um projeto e�caz 

adiante é semear a 

boa ideia para que 

alcance o coração das 

pessoas e levar a sério 

os planos de ação.

É o que faz o Pegaí 

Leitura Grátis. 

Compartilhar livros é 

generoso, ler é 

importante porque 

traz alegria e torna 

mentes ativas.

Para manter as 

Estantes Pegaí cheias 

e, ao mesmo tempo, 

movimentadas, 

quanto mais livros 

recebidos em doação, 

mais leitores felizes.

As doações vão direto 
para as Estantes?

Não. As obras recebidas são 
organizadas com cuidado. 

Uma vez separadas, são 
registradas pelos 

voluntários, que carimbam, 
furam a capa, etiquetam e 

classificam a faixa etária. 
Tudo bem organizado.

Só depois é que são colocadas 
nas Estantes Pegaí, onde os 

leitores escolhem e 
emprestam, mas lembrando 

de devolver e, se possível, 
trazer um livro para doar. 

A Campanha ‘Ponte para a Imaginação’

ilustrou outdoors, anúncios, cartuchos de pães e também a 

capa da Agenda 2021 (imagem ao lado), entregue a todos 

os voluntários e apoiadores do Pegaí Leitura Grátis.

É também o novo visual do site do Pegaí.    

(www.pegai.info)

Arte: Agência Ade

Serviços de 
impressão digital e 
comunicação visual.
Como Empresa 
Amiga do Pegaí,  
auxilia nas 
padronizações e  
identidade visual.

Indústria gráfica no Paraná, a iPrint é importante 
colaboradora do Pegaí em todos os impressos 

offset (grandes tiragens), inclusive os livros que 
são impressos pelo Projeto.
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Muitas estantes, 
muitos leitores
Os livros estão disponíveis em 
mais de 60 Estantes Pegaí. 
Qualquer pessoa pode 
chegar, escolher e levar um 
livro, ler no seu tempo e 
devolver em qualquer Ponto 
de Coleta, que recebe 
também doações de livros. 

As Estantes Pegaí �cam em 
locais com acesso público, ao 
alcance de todos. Para o seu 
funcionamento, é preciso que 
um Voluntário Pegaí, 
devidamente treinado e 
capacitado, seja o 
responsável por ela.

A Campanha ‘Doar livros gera bons frutos!’ 

foi utilizada em mídias sociais, anúncios de 

jornais e revistas.

FUNCIONAMENTO E DOAÇÕES

Arte:  Paulo Diego Kuzar

Alguns eventos do 
Pegaí Leitura Grátis 
são realizados em 
espaços oferecidos pelo 
Planalto Select Hotel, 
que incluem ótimos 
cafés da manhã.

Operadora de planos de saúde, a Consaúde 
adotou Estantes Pegaí e ajuda a mantê-las 

sempre cheias de livros e boas histórias.

®
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Lorem ipsum dolor sit amet. Dolor 
aliquyam labore illum voluptua. 
Sed dolor lorem et. Assum et amet. 
Stet sadipscing invidunt volutpat 
voluptua sanctus.

ESPALHE BOAS 
HISTÓRIAS POR AÍ!

Qualquer pessoa, de 

qualquer lugar do Brasil 

ou do exterior pode 

doar. Vale dizer que a 
ideia de doar um livro 

já chegou a outros 

cantos do mundo e 

muitos doadores 

trazem exemplares de 

bem longe.

É uma boa surpresa ver 

que há muitos 

doadores de livros 

espalhados por aí, e até 

os que ainda nem se 

deram conta podem ser 

doadores. Basta 

continuar espalhando 

a ideia para despertar a 

vontade de contribuir! 

A Campanha ‘Espalhe boas histórias’

foi utilizada em diversas peças de

divulgação, incluindo alguns painéis 

publicitários no Aeroporto Internacional 

Afonso Pena.

FUNCIONAMENTO E DOAÇÕES

LIVROS DE LER

O Pegaí Leitura 

Grátis recebe e 

oferece livros “de ler” 

e não “de estudar”. 

Mas o que é isso? 

Significa que as 

doações aceitas são 

do gênero literário 
(poesias, sonetos, 
romances, crônicas, 
contos, ensaios, 
gibis, entre outros), 
indicadas para 

crianças, jovens ou 
adultos. O objetivo é 

incentivar a leitura 
de puro 
entretenimento.

Isso não é
muito legal?

Especialista na fabricação de embalagens para ovos 
e frutas, utilizando papel reciclável em seu processo, 

a indústria Huhtamaki realiza uma importante 
colaboração ao Pegai e ao meio ambiente, 

resgatando milhares de livros da reciclagem.

Cada doação é muito
importante, seja doando um livro ou até
mesmo uma tonelada de livros, como foi o caso 
deste pallet encaminhado ao Pegaí Leitura Grátis 
por uma empresa que acredita no poder da leitura.
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A Campanha de incentivo

‘Enquanto houver leitura’

foi usada principalmente em outdoors.

FUNCIONAMENTO E DOAÇÕES

CONECTAR LIVROS 
E LEITORES
Diversas campanhas de 
incentivo à leitura e 
divulgação do Pegaí 
Leitura Grátis são feitas. O 
marketing é um poderoso 
aliado junto às ações 
desenvolvidas pelo projeto.

Para angariar doações, o 
Instituto divulga suas 
iniciativas por meio de 
diversas plataformas, 
como internet, tv, jornal, 
rádio e outras. Onde 
houver uma boa 
oportunidade, lá está o 
Pegaí Leitura Grátis, com 

A boa comunicação é como 
uma flecha certeira: ela é 
rápida, focada, direcionada 
ao alvo e o atinge em cheio. 
Assim, com foco, o Pegaí 
Leitura Grátis acredita que 
se comunicar bem é 
fundamental para cumprir 
sua missão.

foco na missão de 
“aproximar livros sem 
leitores de leitores sem 
livros”.

Arte:  Agência Ade
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A  Ade!  é a agência de propaganda oficial 
do Pegaí Leitura Grátis, responsável pelo 

desenvolvimento de diversas campanhas e 
peças publicitárias, como esta acima.

Sempre apoiando as iniciativas do Terceiro Setor, 
a RPC coloca o Pegaí Leitura Grátis em destaque 
dentro de sua programação, destinando espaços 

de publicidade social.

A Alb Vídeo é parceira do Pegaí na produção de 
vídeos institucionais e vídeos comerciais para 

divulgações em emissoras de TV e em outras mídias.



VOLUNTARIADO

O Pegaí Leitura Grátis é 100% mantido com o trabalho de voluntários, 
aproveitando o que cada um sabe fazer de melhor e, portanto, para que 

colabore dentro da sua área de vocação ou atuação.

Quando há interesse em ser Voluntário Pegaí, algumas etapas são 
realizadas, e um treinamento é fornecido a quem realmente quer fazer um 

voluntariado comprometido.

Dias, horas ou minutos?

O tempo de dedicação do 
Voluntário Pegaí varia de acordo 
com a complexidade da tarefa, 
de sua disponibilidade, além do 
compromisso �rmado, o que é 
um pré-requisito.

Atividades não faltam. É possível 
participar de mutirões, ser 

responsável por estante, 
registrar de notas, entre tantas 

tarefas. Não importa a 
quantidade de tempo, mas o seu 

exercício é contínuo.

Ser voluntário não é apenas doar, é também 
receber. Doar meu tempo e meu trabalho e 
receber novas experiências, amizades e a certeza 
de estar contribuindo para um futuro melhor.
Paula Cristina De Freitas

Ser voluntário não é apenas realizar uma tarefa; é 
participar, colaborar, se envolver, se emocionar. Faço o 

que sei para ajudar, mas também aprendo. Ver os olhos 
brilhando de quem vai procurar livros não tem preço.

Dierone Cesar Foltran Jr.    .

Ser voluntária do Pegaí é sentir-se 
orgulhosa ao ver  alguém pegando 
um livro da sua estante e mais tarde 
ver ele retornando.
Roseli Walus Nogueira

Por que sou voluntária?
Por saber que meu trabalho 

possibilita a disponibilidade de 
livros a todas as pessoas.

Rafaela Souza    .

A PiSigma auxilia o Pegaí Leitura Grátis no 
desenvolvimento e manutenção de soluções 
tecnológicas para otimização de processos 

internos e na gestão de voluntários.

Camisetas e uniformes profissionais são as 
especialidades da Triformes, que já vestiu muitos 

Voluntários Pegaí, com diversas séries de 
camisetas já confeccionadas.
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VOLUNTARIADO

Dinâmica que traz satisfação

O Pegaí Leitura Grátis se empenha para manter seu time motivado. Neste 
movimento, são feitas campanhas em mídias sociais voltadas exclusivamente aos 
voluntários: lives no Facebook e Youtube, Pegada Cultural, revelação do Voluntário 

Destaque, além de confraternizações, que são momentos super divertidos.

Taí uma receita que não traz dor de cabeça, ao contrário, traz satisfação. 
Voluntariar é curtir resultados de boas ações.

O importante é fazer o bem, porque sempre 
quem sai ganhando somos nós, através do 
sentimento de gratidão pelo simples gesto 

de fazer a diferença na vida de alguém!
Ana Carolina Cerutti Bonatto         .

Isso vai além do conceito de ajudar ao próximo, 
ser voluntária pra mim é trabalhar por amor e 

gratidão, é ter novas experiências, conhecer 
pessoas, sair da rotina, expandir meu 
conhecimento e viver novos desafios.

Tatiane Walus Nogueira

O que mais me motiva a  fazer trabalho voluntário é 
o anseio em ajudar o próximo!  
Estar por uma causa, fazendo o bem, 
experimentando novas experiências. E acima de 
tudo fazendo a diferença no mundo.
Renan Henrique Lemes

Ser voluntário é ajudar gratuitamente 
um projeto inspirador que investe 
num mundo melhor, é doar um pouco 
do seu tempo e receber como 
pagamento sorriso e gratidão.
Davidson Alves

Desenvolver soluções inteligentes e ágeis é a 
especialidade da Finer. No Pegaí Leitura Grátis 

é a empresa responsável pela criação e 
manutenção do site institucional.

A pizzaria Empório da Pizza sempre reservou 
espaço para divulgação do Pegaí nas caixas de 

pizza, além de acolher, periodicamente, 
reuniões do Grupo Gestor do Pegaí.

Resultado de um trabalho em 
equipe, o Pegaí Leitura Grátis é 
motivado pelo amor aos livros e 
conquistado com ajuda dos 
Voluntários Pegaí. 

O pouco é muito.
O muito é mais!

Além de ações via 
whatsapp, como o quiz 

relâmpago, há também 
premiações para os 

voluntários, com brindes 
variados e crachás 

colecionáveis, que a cada 
ano tem uma nova edição. Acima, alguns dos modelos de crachás já 

editados para voluntários.
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VOLUNTARIADO
Ser voluntário é doar parte de 

seu tempo em prol de uma 

missão ou causa. O trabalho 
voluntário está tomando uma 

nova dimensão, em que as 
pessoas estão mais 

preocupadas com o signi�cado 
da palavra empatia.

Assim, é grati�cante ver que o 
Pegaí Leitura Grátis se tornou 

um grande time, cujos 
componentes dedicam seu lado 
mais bonito em prol de um país 

melhor, com pessoas tendo acesso 
à leitura de entretenimento.

Quanto mais voluntários 
engajados, mais a missão se 

espalha.
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“Um livro é só um grão de areia. Mas não existe praia sem areia.
E o Pegaí é o vento que leva a areia até aqueles que

sonham em conhecer o mar.”
Simone Pedersen

Acima outras 3 campanhas de divulgação:

•   ‘Frase Monteiro Lobato’ - usada em propagandas e camisetas do voluntariado;

•   ‘6 anos iluminando mentes’ - campanha usada no aniversário de 6 anos, em 2019;

•   ‘Ilumine-se’ - esta arte foi usada em mídias sociais, anúncios e canecas.

Mais algumas artes de divulgação do Pegaí Leitura Grátis,

usadas principalmente em mídias sociais e cartazes.
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NOSSOS NÚMEROS E LOCAIS

Em 2013, eram 5,1 mil livros. Em 2020, somam-se 334.649 livros,
disponibilizados nas 15 cidades do Paraná. Ou seja, o que surgiu a partir dos

ideais de uma só pessoa transformou-se em um grande trabalho coletivo,
com 147 voluntários, os quais dedicaram - só no ano de 2020 - em torno de

8.115 horas de atividades em prol do Pegaí Leitura Grátis.

Supermercados Tozetto foi uma das 
primeiras empresas que acreditou e 

apostou no potencial deste projeto, e até 
hoje é um dos principais mantenedores do 

Pegaí Leitura Grátis.

Como a divulgação foi sempre um eixo forte 
do trabalho do Pegaí, surgiu a necessidade 
de registrar as marcas. Foi aí que a AGP se 

tornou mais uma Empresa Amiga, 
promovendo suporte de marcas e patentes.
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NOSSOS NÚMEROS E LOCAIS

Até dezembro de 2020, o Pegaí Leitura Grátis ultrapassou 334 mil 

livros disponibilizados, em mais de 60 estantes localizadas em pontos 

estratégicos da cidade de Ponta Grossa e em mais 14 cidades do 

Paraná: Campo Largo, Carambeí, Castro, Conselheiro Mairinck, Ibaiti, 

Ipiranga, Jaguariaíva, Palmeira, Pato Branco, Quitandinha, Realeza, 

Reserva, São Mateus do Sul e Telêmaco Borba.

A expansão territorial 
das atividades do 
Pegaí Leitura Grátis 
acontece a partir de 
Ponta Grossa, onde 
foi fundado o projeto 
no ano de 2013.

Uma campanha para 
receber livros de todos 
os lugares do mundo é 
fomentada pelo Pegaí 

Leitura Grátis. O objetivo 
é enriquecer o acervo e 

disponibilizá-lo em 
estantes direcionadas a 

leitores que se 
interessam por literatura 

em outros idiomas.

Esta campanha tem o 
nome “Livros de Todos 
os Cantos do Mundo”, 

e traz o mote
“Viajou, traga um 
livro do lugar que 

visitou”. Pode ser um 
livro novo ou usado, 

que passará a ser 
registrado em um mapa 

interativo no site.

Lorem ipsum dolor sit 
amet. Dolor aliquyam 
labore illum voluptua. 
Sed dolor lorem et. 

Atuando na área de transportes, é uma 
importante parceira do Pegaí Leitura Grátis, 

resolvendo diversas necessidades logísticas como, 
por exemplo, o transporte de livros doados de 

outras partes do Brasil.

A Elis, uma Prestadora Internacional de Serviços 
Múltiplos nos segmentos industrial, hospitalar e de 

hotelaria, acredita no Pegaí Leitura Grátis, 
auxiliando financeiramente as impressões de livros.
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Dentro das opções de autores 
em domínio público, o Pegaí 
Leitura Grátis lançou a Série 

Aproxima, que traz reimpressões 
de clássicos da literatura. As 

primeiras obras foram O Marquês 
de Rabicó e O Pica-pau amarelo, 

de Monteiro Lobato.

IMPRESSÃO DE LIVROS

Além dos títulos cedidos 
por autores parceiros, o 

Pegaí Leitura Grátis 
também imprime obras de 

domínio público.

O papel e a impressão são 
doados ou facilitados por 

Empresas Amigas do 
Pegaí, parceiras que 

apoiam �nanceiramente 
ou fornecem papel e 

também grá�cas, que 
oferecem impressão a 
baixo custo. O Pegaí 

Leitura Grátis é grato aos 
autores e parceiros, que 
são peças fundamentais 

para o alcance das metas. 

Todos os livros, antes de 
impressos, passam pelo 

crivo de um Comitê 
Editorial, formado por 

pro�ssionais da área que 
avaliam a sua pertinência. 
Isso garante segurança e 

ações criteriosas por parte 
do Instituto.

O Grupo BO PAPER produz soluções renováveis em 
papéis para imprimir e escrever como também em 
fibras sustentáveis que são agregadas em diversos 
produtos utilizados no dia a dia. No Pegaí Leitura 

Grátis, é o patrocinador oficial de papéis para o 
miolo dos livros impressos.

As doações são essenciais, 
mas não dão mais conta da 

procura pelos livros nas 
estantes. Eis que surgiu a 

questão: há alguma 
iniciativa que possa 

aumentar a quantidade de 
livros no acervo?

Então, o Pegaí encontrou 
mais uma alternativa, e 

desde 2015 realiza a 
impressão de tiragens 

especiais. Isso é feito em 
parceria com autores que, 
por acreditarem no Pegaí 
Leitura Grátis, cedem os 

direitos de impressão de um 
de seus livros.

O resultado são mais de 20 
títulos já impressos, que 

resultaram em 90 mil livros 
adicionais disponibilizados 

aos leitores até 2020.
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Doe seu cupom �scal
sem CPF e nos ajude a 

Aproximar Livros sem leitores
de Leitores sem Livros.se

m
 C

P
F

IMPRESSÃO DE LIVROS

A Campanha

‘Transforme seu cupom em leitura’

é estimulada principalmente em cartazes 

próximos aos pontos de arrecadação de notas 

�scais sem CPF, o que garante preciosos 

recursos para viabilizar a impressão de livros.

A Papirus é uma das maiores fabricantes brasileiras 
de papelcartão e possui um portfólio de produtos 

alinhado à sustentabilidade. Parceira do Pegaí 
Leitura Grátis, apóia o projeto com o papel cartão 

para confecção das capas dos livros impressos.

A campanha “Transforme 
seu cupom em Leitura” 
incentiva o consumidor a 
doar seus cupons �scais 

sem CPF para o Pegaí 
Leitura Grátis, via 

Programa Nota Paraná.
Trata-se de um programa 
de estímulo à cidadania 

�scal, que incentiva o 
consumidor a exigir o 

documento �scal de suas 
compras. Assim, é possível 
destinar esses cupons sem 

CPF para entidades 
paranaenses sem �ns 

lucrativos, como o Pegaí 
Leitura Grátis.
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Gostou da nossa exposição?

#PegaiLeituraGratis

DOAÇÕES
Mais uma vez, lembramos as formas que

você pode efetuar doação de livros:
(não esqueça que devem ser ‘livros de ler’, conforme

explicado no Painel 10 aqui da exposição)

Ø

Ø

Ä

No Aeroporto Internacional Afonso Pena,
através dos Totens de Coleta de Livros, nas áreas de 
embarque e desembarque.

Para doações a partir de outras cidades/estados,
use nosso endereço postal:

Instituto Pegaí Leitura Grátis
Av. Ernesto Vilela, 2220 - sala 6 - Nova Rússia
Cep 84070-000 - Ponta Grossa - PR

#LiberteSeuLivro

Tire uma foto e compartilhe em suas redes sociais com a

Em caso de livros em quantidade, o Pegaí
Leitura Grátis conta com algumas empresas
de transporte parceiras que podem viabilizar o 
frete em cortesia.
(consulte www.pegai.info/pontos-de-coleta)
Por favor entre em contato com um dos canais
abaixo para receber maiores informações.

E-mail:  contato@institutopegai.org.br
Fone/WhatsApp:   +55  42  3323-3757

EXPEDIENTE
Para a realização desta exposição, em parceria com a Infraero,

foi importante a participação de alguns voluntários
e parceiros do Pegaí Leitura Grátis:

- Albino Szesz Junior
- Cláudia Gomes Fonseca
- Idomar Augusto Cerutti
- Luciano de Assis Barboza

EQUIPE DE PRODUÇÃO DE CONTEÚDO,
REDAÇÃO , DIAGRAMAÇÃO E REVISÃO:

PRÉ-IMPRESSÃO

- M2 Gráfica Rápida

IMPRESSÃO

- Gráfica iPrint

PAPEL

- Papirus Indústria de Papel

Ponta Grossa, Março de 2021

apoio
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Escaneie o QR Code e conheça o Pegaí Leitura Grátis, com visita guiada.

E DÊ U M NOVO
FI NAL AO LIVRO
QU E VOCÊ LEU.
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