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Este documento é resultado da atividade coletiva de 
instituições, profissionais, estudantes e agentes culturais de 
Ribeirão Preto, abaixo assinados, que se uniram para pensar a 
cidade e sua política pública na área do livro, leitura e 
biblioteca e organizar uma proposta de ação a fim de 
promover, incentivar, valorizar e dinamizar as práticas 
literárias como ações estruturantes no município.  

O PMLLB de Ribeirão Preto está em consonância com o Plano Nacional do Livro e 
Leitura e se constitui a partir dos mesmos quatro eixos estabelecidos pelo Ministério da 
Cultura: 

1. Democratização do acesso ao livro;  
2.  Formação de mediadores para o incentivo à leitura;  
3. Valorização institucional da leitura e o incremento de seu valor simbólico;  
4. Desenvolvimento da economia do livro como estímulo à produção 
intelectual e ao desenvolvimento da economia nacional.  
 

O Plano Municipal do Livro, Leitura e Biblioteca de Ribeirão Preto deverá ser validado 
pela sociedade organizada em encontro agendado para o dia 13 de Junho de 2016, ao 
longo das atividades da 16ª Feira Nacional do Livro de Ribeirão Preto.  Posterior,  o 
documento será encaminhado para as autoridades representativas dos poderes Executivo 
e Legislativo para considerações finais e regulamentação legal das propostas. 
 
Para a compreensão da proposta que segue, a fim de orientar o entendimento, todo o 
documento será balizado pelos seguintes conceitos: 
 
Biblioteca Pública – a que é posta à disposição da coletividade de uma região, município 
ou estado, e que é financiada principalmente por dotações governamentais. A biblioteca 
pública é o centro local de informação, tornando prontamente acessíveis aos seus 
utilizadores o conhecimento e a informação de todos os géneros. Os serviços da 
biblioteca pública devem ser oferecidos com base na igualdade de acesso para todos, sem 
distinção de idades, raça, sexo, religião, nacionalidade, língua ou condição social. 
Serviços e materiais específicos devem ser postos à disposição dos utilizadores que, por 
qualquer razão, não possam usar os serviços e os materiais correntes, como por exemplo 
minorias linguísticas, pessoas deficientes, hospitalizadas ou reclusas. Todos os grupos 
etários devem encontrar documentos adequados às suas necessidades. As coleções e 
serviços devem incluir todos os tipos de suporte e tecnologias modernas apropriados 
assim como fundos tradicionais. É essencial que sejam de elevada qualidade e adequadas 



às necessidades e condições locais. As coleções devem refletir as tendências atuais e a 
evolução da sociedade, bem como a memória da humanidade e o produto da sua 
imaginação.  As coleções e os serviços devem ser isentos de qualquer forma de censura 
ideológica, política ou religiosa e de pressões comerciais.  
 
Biblioteca Comunitária – biblioteca pública que provê serviços de referência e de 
empréstimo, aconselhamento e outros serviços a uma comunidade específica. Criada e 
mantida por iniciativa da comunidade, sem intervenção do poder público. Criada a partir 
dos princípios de autonomia, flexibilidade e da articulação local.  
 
Biblioteca Escolar – a que está ligada a um departamento de ensino, fundamental ou 
médio, destinada a alunos e professores. Coleção de sala de aula, centro de recursos 
pedagógicos. Tem por objetivo atender os interesses de leitura e informação da sua 
comunidade e trabalha em consonância com o projeto pedagógico da escola a qual está 
inserida. Atende prioritariamente alunos, professores, funcionários da unidade de ensino, 
podendo também ampliar sua ação para atender os familiares de alunos e a comunidade 
moradora do entorno. Está localizada dentro de uma unidade de ensino pré-escolar, 
fundamental e/ou médico. Segue os preceitos do Manifesto da IFLA/UNESCO para a 
Biblioteca Escolar e no Brasil a Lei nº 12.244 dispões sobre a universalização das 
bibliotecas nas instituições de ensino no país. 
 
Salas de Leitura – Espaços de incentivo à leitura e acesso ao livro, criados em 
comunidade, fábricas, hospitais, presídios e instituições em geral. É um estímulo à 
criação de bibliotecas comunitárias nas comunidades. 
 
São objetivos do PMLLB de Ribeirão Preto:  

I – Estabelecer políticas públicas para o livro, a leitura e as bibliotecas e 
garantir recursos para sua implementação. 
II - Assegurar o acesso aos livros e a inclusão de todos.  
III - Promover a integração entre escolas, bibliotecas e outros espaços 
dedicados ao livro e à leitura. 
IV - Desenvolver e apoiar a criação, o conhecimento e a reflexão sobre a 
literatura. 
V- Debater e promover a bibliodiversidade. 
VI- Estimular a formação de mediadores. 
VII – Apoiar o desenvolvimento da economia sustentável do livro, da escrita 
à edição e circulação. 
VIII – Tornar Ribeirão Preto uma cidade leitora de expressiva produção 
literária, com políticas concretas e equipamentos condizentes e presentes em 
todas as regiões. 



IX– Promover e fomentar a literatura não-hegemônica contemplando as 
diversidades.  
X – Fortalecer a parceria com instituições que atuam na área do livro, leitura 
e biblioteca. 

 

Considerações iniciais: 

I – Criar o Comitê Municipal do Livro, Leitura e Biblioteca de Ribeirão Preto. 

O PMLLB de Ribeirão Preto reconhece a representatividade do Conselho Municipal de 
Cultura e a representação da cadeira destinada à Literatura, assim como a do Conselho 
Municipal de Educação e sua pertinência ao universo do livro, da leitura e da biblioteca e, 
validado pelas duas organizações sociais, recomenda a criação do Comitê MLLB, a ser 
formado a partir da aprovação deste documento no Legislativo. O mesmo será composto 
por representantes das instituições, profissionais, estudantes e agentes culturais que 
assinam este Plano Municipal de maneira que o mesmo deverá ser acionado quando e 
sempre este documento estiver na pauta dos dois conselhos e dos poderes Executivo e 
Legislativo.  

São funções do Comitê: 

a) Acompanhar a implantação do Plano Municipal do Livro, Leitura e Biblioteca de 
Ribeirão Preto. 

b) Acionar outras instituições quando o mesmo for desconsiderado. 
c) Manter os atores sociais do universo do livro, leitura e biblioteca cooperados a 

favor do que estabelece este Plano. 
d) Conduzir o debate constante de acompanhamento dos resultados e em momentos 

específicos, entre 3 e 5 anos, avaliar as ações implementadas. 
e) Chamar os atores sociais para o debate do Plano quando for oportuno fazer 

revisões. 
f) Manter os conselhos de Cultura e de Educação sempre informados de todas as 

ações do Comitê. 
g) A sistematização do Comitê será organizada em regimento interno a ser 

construído pelo grupo após aprovação do PMLLB de Ribeirão Preto. 

II –  Realizar pesquisa situacional. 

Diante da falta de indicadores na área cultural, realizar pesquisa de diagnóstico 
situacional para compreender a realidade de Ribeirão Preto em relação ao acesso ao livro; 
ao incentivo à leitura; ao valor simbólico e à economia do livro. Aplicar pesquisa de 
campo para reconhecer os números e o que eles revelam sobre a trajetória do município e 



as relações estabelecidas com o morador/leitor e não leitor. A referida pesquisa deverá 
subsidiar os dados para reforçar as diretrizes compreendidas neste Plano. Para 
acompanhamento das propostas, o diagnóstico deverá ser repetido em intervalos de 3 a 5 
anos, com variações temporais de acordo com as ações. (Prefeitura, secretaria, instituto) 

 Após a primeira pesquisa revisar as diretrizes. 

���Eixo 1 – Democratização do acesso  

   Diretrizes e princípios:  

   Metas de Curto Prazo  - em um ano 

a) Garantir a instalação e o funcionamento com a presença de profissionais 
qualificados de uma sala de leitura em todos os espaços públicos 
culturais: Centro Cultural dos Campos Elíseos; Centro Cultural do 
Quintino; Centro Cultural Palace; Vila Tecnológica e Céu das Artes – os 
próximos equipamentos deverão ter sala leitura.  

b) Readequar a biblioteca municipal Guilherme de Almeida, instalada na 
Casa da Cultura a fim de que a mesma possa ser constituída como centro 
estruturante das demais salas de leituras em atividade, de responsabilidade 
do poder público municipal. 

c) Assegurar que  a biblioteca Guilherme de Almeida receba investimentos 
em Tecnologia da Informação - possua computadores e leitores de livros 
digitais em perfeito funcionamento, em número suficiente, com 
infraestrutura e suporte técnico adequados e acesso à internet para garantir 
a conectividade como direito do usuário.  

d) Fortalecer o Instituto do Livro como órgão público municipal 
coordenador das políticas públicas do livro, da leitura e da biblioteca. 

e) Colocar em circulação, devidamente equipado com acervo literário e 
acompanhamento profissional, o ônibus Brinquedoteca, de propriedade da 
prefeitura, administrado pela Secretaria da Cultura, permitindo que o 
mesmo possa atingir localidades não atendidas pelos centros culturais e 
disponibilize tecnologia por onde passar. 

f) Fazer cumprir a Lei Federal Nº 12.244, de 24 de maio de 2010 que 
determina a universalização das bibliotecas escolares. 

g) Reconhecer as Bibliotecas  Padre Euclides e Altino Arantes como 
parceiras e apoiá-las em suas práticas de fomento à leitura incluindo-as 
como beneficiárias das ações de qualificação profissional; aquisição de 
acervo de obras;  aquisição de equipamentos tecnológicos e criação de 
atividade em rede. 

h) Investir na comunicação e informar, por meio das mais diferentes mídias, 



sobre o funcionamento das bibliotecas/salas de leituras de acesso público 
e demais espaços dedicados ao livro e à leitura. 

i) Incluir no projeto de sinalização urbana a localização de bibliotecas de 
acesso público e outros espaços de leitura, inclusive indicando nos ônibus 
e outros meios de transporte quais bibliotecas e quais espaços culturais e 
educativos são contemplados no trajeto. 

j) Divulgar as bibliotecas de acesso público e os espaços de leitura nos mais 
variados meios de comunicação, incluindo as redes sociais. 

k) Dar formação aos funcionários das bibliotecas de acesso público face às 
tecnologias atuais e à captação do público. 

l) Garantir que o espaço físico das bibliotecas de acesso público seja 
acolhedor, convidativo e conte com mobiliário confortável e acessível e 
comunicação visual atraente, de modo a adequar-se à concepção 
contemporânea de biblioteca. Assegurar ainda mobiliário infantil e a 
aquisição de materiais e instrumentos para atividades lúdicas. 

m) Criar ações para promover a biblioteca e as salas de leitura de acesso 
público como redes de leitura, encontros com escritores e oficinas 
literárias. 

n) Facilitar a interação entre frequentadores/leitores, ao considerar todas as 
faixas etárias. 

o) Garantir a assinatura de periódicos pautados pela lógica da diversidade. 
 

Metas de Médio Prazo  - em dois anos 

a) Garantir a presença do profissional de biblioteconomia nos quadros da 
Cultura e da Educação. 

b) Contemplar, para assegurar a acessibilidade, o acervo regular em papel - 
por escaneamento acessível, com voz -, a forma digital, com 
possibilidade de audição de texto, e, tanto para o livro em papel quanto 
para o digital, a ampliação de textos para aqueles com baixa visão e o uso 
do teclado "Linha Braile", que torna possível a leitura pelos dedos. 

c) Assegurar o estabelecimento de uma política municipal de 
desenvolvimento de coleções para a biblioteca pública, comtemplando 
estudos de comunidade e as salas de leitura que abarque todas as mídias 
impressas e eletrônicas e a diversidade de temas conforme o perfil da 
biblioteca, contemplando as sugestões da comunidade;  

d) Assegurar que o acervo contenha livros dos escritores da comunidade e 
obras que retratem a literatura marginal periférica e a ancestralidade;  

e) Promover a atualização permanente dos acervos da biblioteca/salas de 
leituras de acesso público;  



f) Favorecer a difusão de livros digitais gratuitos ou em domínio público;  
g) Planejar ações conjuntas de incentivo à leitura que integrem espaços 

culturais e educacionais, públicos e privados, incluindo movimentos 
sociais de defesa de direitos civis e urbanos da cidade, e que possam 
envolver diversas linguagens artísticas e projetos socioeducativos no 
esforço de democratizar o acesso ao livro e de elevar os índices de leitura 
dos ribeirão-pretanos. 

h) Favorecer a formação de bibliotecas temáticas que sejam referência em 
seus temas e possuam acervo adequado para essa função. 

i) Considerar a pessoa com deficiência nas atividades desenvolvidas, sejam 
lúdicas ou culturais, como brincadeiras, ações literárias, cinema, teatro, 
saraus e sessões de contação de histórias,  incluindo a capacitação para 
receber a  pessoa com deficiência, e exercer a mediação, também por 
meio de recursos de audiodescrição, legendagem e LIBRAS – Língua 
Brasileira de Sinais. 

j) Ampliar o atendimento e as ações voltadas a analfabetos; 
k) Assegurar transporte para os alunos visitarem as bibliotecas de acesso 

público. 
l) Criar um Sistema Municipal de Bibliotecas. 
m) Recomendar que as bibliotecas escolares atendam à comunidade 

educativa durante o horário de funcionamento, e procurar prover 
condições para que isso ocorra. 

n) Assegurar recurso orçamentário específico para que a biblioteca de 
acesso público possa fazer a sua própria comunicação.  

o) Fornecer acessibilidade arquitetônica a bibliotecas de acesso público e 
locais de leitura bem como interceder administrativamente para garantir 
que esta ocorra também no seu entorno, de modo a permitir às pessoas 
com deficiência cada vez mais acesso à fruição de livros. 

Metas de longo prazo – em cinco anos 

a) Adequar o espaço arquitetônico da Biblioteca Guilherme de Almeida, 
ampliando suas dependências; 

b) Construir ou ocupar espaços já construídos com novas bibliotecas públicas 
municipais e ou salas de leitura, de maneira a organizar geograficamente 
uma unidade em cada área de concentração de 30 mil habitantes, conforme 
recomendação da Unesco. Ou seja, instalar e fazer funcionar conforme 
padrão já descrito, em cinco anos, 35 unidades de sala de leitura e 5 
bibliotecas públicas. A localização exata de cada equipamento será 
fornecida pela pesquisa de campo enunciada no item considerações iniciais;  

c) Implantar uma biblioteca em cada região, podendo o poder público, 



relacionar a iniciativa às ações da Secretaria de Planejamento quando da 
validação dos projetos de urbanização de novas áreas. 

d) Requalificar prédios de valor histórico e arquitetônico e instalar nos 
mesmos, salas de leitura e ou bibliotecas; 

e)  Inserir pontos de empréstimo nos terminais de ônibus da cidade; 
f) Incluir na formação dos alunos da EJA (Educação de Jovens e Adultos) 

visitas às bibliotecas de acesso público e outros espaços culturais; 
g) Garantir apoio para bibliotecas comunitárias por meio de programas de 

fomento;  
h) Criar política pública de apoio às bibliotecas comunitárias, desenvolvendo 

programa específico para esse fim, particularmente nas áreas mais pobres 
em infraestrutura urbana, em parceria com entidades que já desenvolvam 
ações locais ou que estejam interessadas em desenvolvê-las 

i) Capacitar profissionalmente responsáveis e equipe das bibliotecas 
comunitárias para garantir sua autonomia e sustentabilidade;  

j) Utilizar a biblioteca pública como espaço de debate para os adolescentes e 
jovens, com temáticas de interesse para esse grupo e indicação de livros 
que se reportem ao tema discutido e com divulgação feita nas escolas;  

k) Assegurar que o transporte público contemple o acesso a bibliotecas e 
outros espaços de leitura;  

l) Incentivar que sejam feitos estudos para o desenvolvimento de plataforma 
pública de empréstimo de livros digitais;  

m) Criar programa de compra de livros para distribuição gratuita destinado a 
pessoas de baixa renda;  

n) Incluir o livro e a leitura nos programas de cultura digital;  
o) Fomentar a criação de publicações eletrônicas voltadas à leitura que possam 

se configurar como plataformas formativas;  

Eixo 2 – Fomento à leitura e à formação de mediadores  

 Para este documento, fica compreendido que o Ministério da Cultura, por meio do 
PNLL, concebeu o agente de leitura como mediador de transformação social, tendo por 
objetivo maior a promoção da emancipação cidadã das pessoas das comunidades 
participantes a partir da expressão. Busca-se, com isso, diminuir barreiras sociais e 
culturais, respeitando-se as diferenças individuais e regionais e valorizando tal 
diversidade como patrimônio da cultura nacional. Deste modo, qualquer projeto de 
formação de leitores precisa considerar:  

a) as linguagens do mundo, os repertórios individuais e acervos coletivos; b) o ambiente 
cultural em que se dá a leitura (modos de leitura); c) as distinções e aproximações 
existentes entre a história de vida e a história do leitor; d) as diversidades de narrativas e 
de técnicas de escrita (verbal e não verbal); e, sobretudo; e) recepção e contexto (o 
momento único da interação). 



Metas de Curto Prazo  - em um ano 

a) Organizar programas de formação que garantam as especificidades de cada 
profissional, do público em que atua e da comunidade onde está inserido - 
nesse sentido, é fundamental a inclusão de trabalho com pessoas com 
deficiências visuais, auditivas, físicas, intelectuais e múltiplas. 

b) Incentivar a participação dos mediadores em encontros, seminários, 
palestras e apresentações de trabalho e relatos de experiência. 

c) Recomendar que os itens literatura e mediação de leitura estejam contidos 
nos diversos cursos afetos à área (biblioteconomia, pedagogia, letras etc.), 
com ênfase no trabalho com literatura e mediação. 

d) Criar e fortalecer programas que estimulem a visita e a participação em 
bibliotecas e outros espaços de leitura. 

e) Promover o contato com a mediação de leitura e uma boa estratégia de 
aproximação dos espaços para o incentivo à leitura, incluindo hospitais, 
unidades básicas de saúde (UBS), presídios, creches, escolas, bares, praças 
etc..  

f) Promover eventos em ambientes educacionais relacionados ao livro, à 
leitura e à literatura.  

g) Garantir a formação e a valorização dos profissionais à frente das ações de 
mediação. 

h) Contribuir para o reconhecimento da atuação dos mediadores de leitura e 
disponibilizar recursos para que esse agente atue em diferentes programas 
e ações da prefeitura municipal e em equipamentos de cultura da 
comunidade.  

i) Criar editais específicos para projetos de jovens mediadores de leitura. 
j) Promover espaços de trocas metodológicas de mediação de leitura para a 

constituição de uma rede de formação de mediadores que represente a 
variedade de matizes da mediação de leitura.  

k) Sugerir políticas de contratação de profissionais (bibliotecários, 
professores, mediadores de leitura) para os espaços de leitura existentes no 
município, considerando uma proporção de profissionais adequados para 
cada tipo de trabalho.  

l) Fomentar a divulgação de informações de serviços prestados e projetos 
realizados por organizações que atuam nas áreas de livro e não ligadas 
formalmente ao setor público.  

m) Gerar programas que aproximem os escritores dos mediadores de leitura;  
n) Incentivar sociedades de Amigos do Livro. 
o) Promover o voluntariado cultural com foco na mediação de leitura. 
p) Desenvolver e fortalecer espaços de leitura alternativos aos espaços 

formais (salas de leitura presentes nas escolas, bibliotecas comunitárias, 



centros de cultura etc.) dentro de uma perspectiva de prática social. 
q) Promover a continuidade dos projetos e programas por meio de 

ferramentas de avaliação qualificada dos resultados. 
r) Ampliar o atendimento do ônibus biblioteca e dar ênfase ao trabalho de 

mediação. 
s) Estimular e apoiar financeiramente ações de contação de histórias. 
t) Privilegiar a formação de mediadores de leitura das escolas e expandir a 

rede multiplicadora. 
u) Ampliar as plataformas e o acesso ao livro digital. 
v) Fortalecer e ampliar estágios socioeducativos, voltados a adolescentes, nas 

bibliotecas de acesso público e outros espaços culturais e educativos;  
w) Promover eventos escolares relacionados ao livro em espaços públicos; 
x) Promover a apropriação de espaços públicos para a realização de trocas de 

livros, mediante a criação de políticas públicas; 
 

Metas de Médio Prazo – em dois anos 

a) Transformar o programa federal Agentes de Leitura, implantado em 2015, 
em programa municipal; 

b) Mapear as ações voltadas à mediação do livro e leitura em todas as regiões 
da cidade para a constituição de circuitos de leitura;  

c) Criar uma plataforma para registro de relatos e experiências sobre 
mediação de leitura. 

Eixo 3 – Valorização institucional da leitura e incremento de seu valor simbólico  

Metas de Curto Prazo  - em um ano 

a) Criar prêmios que valorizem mais o processo do que o produto final, que 
sejam voltados ao itinerário da leitura, para garantir reconhecimento ao 
leitor, ao professor, ao mediador e demais profissionais da área do livro e 
da leitura.  

b) Criar projetos de formação de lideranças locais para ações de fomento ao 
livro e à leitura e premiar as melhores práticas. 

c) Promover cursos, oficinas para a elaboração de projetos e a participação 
nos editais de livro e leitura. 

d) Fomentar grupos culturais que desempenhem atividades de formação de 
leitores. 

e) Criar canais para a inscrição de projetos de incentivo à leitura entre 
professores e outras categorias profissionais. 

f) Criar projetos e garantir apoio, especialmente financeiro, para centros de 



pesquisa e de cultura que estudem e promovam a literatura e a 
bibliodiversidade.  

g) Articular programas da Secretaria Municipal de Educação e da Secretaria 
Municipal de Cultura relacionados ao livro e à leitura, otimizando os 
recursos públicos e ampliando o alcance e o impacto desses programas 
compartilhados. 

h) Garantir formação continuada e prover meios à participação de pessoas que 
atuam no setor do livro e da leitura em congressos, seminários, palestras 
etc., exigindo como contrapartida a apresentação de trabalhos e relatos de 
experiências vivenciadas e buscando promover debates com o 
envolvimento de brasileiros e estrangeiros.  

i) Abrir e incentivar o uso dos espaços públicos para o desenvolvimento de 
projetos de incentivo à leitura. 

j) Apoiar projetos de cultura que tenham entre suas atividades ações literárias. 
k) Disponibilizar informações para reconhecimento dos diferentes gêneros 

textuais pela população, por meio das mídias acessíveis a ela, tais como as 
redes sociais e a programação dos circuitos internos dos transportes 
públicos. 

l) Ampliar a diversidade de público-alvo das formações ofertadas pelo poder 
público (bibliotecários, educadores e mediadores de leitura de bibliotecas 
escolares, do sistema municipal de bibliotecas e de bibliotecas 
comunitárias), para propiciar o intercâmbio entre esses atores.  

m) Fazer das bibliotecas/salas de leitura de acesso público um espaço de 
interação social, especialmente nas periferias em que faltam equipamentos 
públicos. 

n) Estudar as características dos bairros para adquirir acervos que respeitem a 
diversidade e as especificidades dos moradores. 

o) Criar campanhas publicitárias de incentivo à leitura.  
p) Promover ações públicas de leitura e literatura nas ruas e praças da cidade.  
q) Promover feiras de trocas de livros nos diversos bairros da cidade. 
r) Incentivar e facilitar a criação e a manutenção de grupos que promovam e 

discutam o livro, a leitura e a literatura. 
s) Ampliar os projetos de incentivo à leitura e à divulgação da literatura 

infantojuvenil, entre crianças e adolescentes, dentro e fora da escola. 
t)  Instituir premiações para leitores. 
u) Criar ações e campanhas para introduzir o livro no cotidiano das pessoas. 
v) Promover cooperação e integração entre as diferentes secretarias da 

Prefeitura e instituições públicas do Estado. 
w) Promover eventos escolares relacionados ao livro e à leitura, articulados 

com o processo de ensino-aprendizagem, com a comunidade e outros 



eventos da região.  
x) Envolver pais, responsáveis e outros familiares de estudantes/leitores em 

ações de leitura e literatura. 

Metas de Médio Prazo – em dois anos 

a) Criar mecanismos de formação de gestores das escolas para a promoção do 
livro e da leitura, sem restringir as ações aos professores. 

b) Desenvolver formação em crítica literária nos cursos de pedagogia, na 
formação permanente do professor e em outros espaços. 

c) Garantir que a política de desenvolvimento de coleções seleção de livros 
para aquisição das escolas seja acompanhada de um trabalho de produção 
crítica que assegure a diversidade de vozes. 

d) Investir na formação do professor-leitor para que este seja capaz de 
motivar os educandos a se tornarem leitores. 

e) Convidar as instituições de ensino superior que ofertam cursos nas áreas 
de Letras, Pedagogia, Biblioteconomia e Ciência da Informação para 
assinarem um Protocolo de Intenções para cumprimento do item d, acima. 

Eixo 4 – Desenvolvimento da economia do livro  

Metas de Curto Prazo – em um ano 

a) Criar oportunidades concretas para que as publicações das editoras 
pequenas e médias concorram às compras de acervo de escolas e 
bibliotecas públicas, além de facilitar os processos de compra de autores e 
editoras independentes pelas bibliotecas e escolas municipais. 

b) Criar editais que estimulem a produção independente. 
c) Estimular e apoiar iniciativas de formação de novos autores, ilustradores e 

profissionais técnicos do livro, de nível médio e superior, e de colocação 
no mercado de trabalho, seja no âmbito da produção editorial, seja no 
âmbito da produção gráfica.  

d) Valorizar experiências como a da livraria itinerante. 
e) Promover estímulos a livrarias de rua, fomentando a venda de livros e 

garantindo meios para aquisição de livros pela população de baixa renda;  
f) Oferecer incentivos e linhas de fomento específicas para pequenas 

livrarias, sobretudo as de rua, e editoras, a fim de que estas tenham 
condições de se disseminar pela cidade.  

g) Fomentar a abertura de livrarias em espaços públicos e ceder áreas em 
parques, clubes desportivos da cidade, centros culturais e casas de cultura 
para a instalação de estandes de livrarias de pequeno porte definidas em 
forma de lei, de maneira a atender o público que frequenta esses espaços e 



a despertar o interesse pela leitura.  
h) Garantir a participação de editoras independentes – micro, pequenas e 

médias – nos programas de incentivo à publicação e outros editais para o 
setor, a fim de evitar que se transformem em meios de fortalecimento de 
grandes grupos editorais.  

i) Utilizar as políticas públicas para criar e desenvolver coleções que sejam 
inclusivas e que reflitam o caráter multiétnico do país e da cidade. 

j) Apoiar centros de pesquisa e de cultura que trabalhem as questões da 
bibliodiversidade e da literatura, e sustentar o desenvolvimento de dados e 
informações que favoreçam o conhecimento dos acervos públicos e 
privados, de instituições e indivíduos presentes na cidade de Ribeirão 
Preto, a fim de permitir a criação de programas de incentivo ao setor com 
dados consolidados.  

k) Estimular a criação de novas entidades representativas de editoras para 
melhor contemplar os movimentos independentes e ampliar as 
possibilidades de representatividade e apoio às editoras de pequeno e 
médio porte.  

l) Regulamentar e permitir a comercialização de livros em lançamentos, 
bate-papos, palestras, etc. feitos com o autor em espaços públicos de 
leitura. 

m) Estimular a publicação de títulos necessários ao conhecimento, ainda que 
possam ter pouco apelo comercial. 

n) Criar canais facilitadores para a obtenção de código de barras para livros.  

Metas de Médio Prazo – em dois anos 

a) Estimular o surgimento e apoiar empresas de pequeno e médio porte da 
cadeia produtiva do livro, de maneira a contribuir para a redução do 
acentuado grau de formação de monopólios e de internacionalização de 
editoras, distribuidoras (inclusive digitais) e livrarias físicas e virtuais. 

b) Estabelecer programas de publicação de livros a preços subsidiados 
voltados para a população de baixa renda. 

c) Adotar programas que resultem na redução do preço do livro, 
especialmente para os equipamentos públicos.  

d) Incentivar empresas de desenvolvimento de tecnologia a produzir 
softwares que impliquem a redução do preço do livro, impresso ou digital, 
e sua mais ampla circulação.  

e) Estimular a indústria do livro que envolve uma cadeia produtiva 
ambientalmente limpa com ênfase nas pequenas e médias editoras, 
gráficas e livrarias.  

f) Criar uma lei em nível municipal que fomente a produção de livros em 



formato acessível, incluindo livro digital, magnético e ótico, para uso 
exclusivo de pessoas com deficiência visual, em consonância com a Lei 
Federal no 10.753/2003.  

Metas de longo prazo – em cinco anos 

a) Garantir o acesso da população a livrarias próximas ao local de moradia.  

 


