
Circuito Nacional de Feiras de 
Livros já é uma realidade. Esta an
tiga demanda dos organizadores 
de feiras, expositores, escritores e 
promotores da leitura foi lançada 
no dia 15 de junho, na Cinema

teca Brasileira (SP), em cerimônia que contou com as 
presenças da ministra da Cultura Ana de Hollanda, do 
presidente da Fundação Biblioteca Nacional (FBN) 
Galeno Amorim e da presidente da Câmara Brasileira 
do Livro (CBL) Karine Pansa. 

Trata-se de um calendário das feiras de livros rea
lizadas anualmente no País, organizados por governos 
estaduais, prefeituras, entidades de editores e livreiros, 
ONGs, empresas, escolas e outros parceiros. 

O Circuito permitirá melhor planejamento, inte
gração de programação cultural e maior participação 
das cadeias produtiva e criativa do livro.O calendário 
é sistematizado pela Fundação Biblioteca Nacional, por 
meio de sua Direto
ria do Livro, Leitura, 
Literatura e Biblio
tecas, e pela CBL. O 
Circuito Nacional de 
Feiras de Livro tem 
o apoio das entida
des do livro - Sin
dicato Nacional de 
Editores de Livros 
(SNEL), Liga Brasileira de Editores (LIBRE), Associa
ção Nacional de Livrarias (ANL), Associação Brasileira 
de Difusão do Livro (ABDL), Associação Brasileira de 
Editores Universitários (ABEU), Câmara Rio-Grandense 
do Livro e as câmaras regionais. 

A proposta havia sido discutida em abril, em 
reunião convocada pela Câmara Brasileira do Livro, 
quando Galeno Amorim trouxe informações sobre a 

alteração da súmula do CNIC (Comis
são Nacional de Incentivo à Cultura) 
que permite o enquadramento dos 
eventos destinados a livros no artigo 
18 da Lei Rouanet. 

Desde abril, todos os projetos de 
feiras de livros e/ou eventos literários 
passaram a ser enquadrados na Lei de 
Incentivo à Cultura para captação de 
patrocínios com 100% de abatimento 
no Imposto de Renda. Galeno Amo
rim acentuou que "uma forma de o 
governo apoiar feiras é a renúncia 
fiscal, abrindo mão do imposto para 
o evento. Antes havia várias possibi
lidades de enquadramento não muito 
favoráveis ao patrocinador". Ele afir
mou que "a alteração na súmula fará 
com que seja possível atrair mais a 

atenção de empresas 
que ainda não des
tinam recursos para 
esses eventos". 

Os projetos de 
feiras de livros es
tão sendo aprovados 
no Plano Nacional 
do Livro e Leitura 
(PNLL) em 30 dias 

a partir da apresentação da documen
tação do pedido. O ideal é dar entrada 
com 90 dias de antecedência da data 
de realização. 

As feiras existentes serão automati
camente incluídas no calendário, mas 
não existe obrigatoriedade de os interes
sados participarem do Circuito. 
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Text Box
Fonte: Panorama Editorial, São Paulo, ano 7, n. 59, p. 42-43, maio/ jun. 2011




