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PALAVRA DO PRESIDENTE

Encerramos mais um ciclo, novamente mantendo a ABDL em sua trajetória 
ascendente na organização financeira e profissional.

Concluímos mais um ano de trabalho sério, de contato com nossos associados e 
órgãos do governo, apresentando-lhes nossas propostas e dando-lhes, ao mesmo 
tempo, soluções para os problemas que legitimamente nos foram colocados.

Toda a minha gestão como presidente, bem como da respeitada diretoria da 
ABDL, decorreu sob o selo da responsabilidade, a rubrica da competência e a 
marca da elevação e da confiança.

Gostaria de registrar meus mais sinceros agradecimentos a todos que participam e 
auxiliam a ABDL em seu dia a dia, acompanhando, de perto, as importantes 
conquistas que garantiram a pujança atual da Associação, em especial a 
estabilidade financeira alcançada e o cumprimento de nossa missão promovendo 
de forma cada vez mais profissional a integração entre os associados e fomento à 
leitura no Brasil.

O apoio inexcedível da equipe de trabalho foi essencial para alcançar esse sucesso.

Por isso, com força e ambições renovadas, mantendo a experiência necessária para 
encontrar as melhores soluções, estamos preparados para continuar a tarefa de 
construir uma ABDL cada vez mais moderna, estável e séria, preparando nossa 
estrutura para perdurar incólume por muitos e muitos anos ao longo da história.

Muito obrigado.

Diego Drumond e Lima
Presidente



REALIZAÇÕES EM 2013

11º SALÃO DE NEGÓCIOS 

O Salão de Negócios da ABDL constitui hoje uma referência do dinamismo do
mercado porta a porta de livros. Sua 11ª edição ocorreu em Atibaia/SP de 25
de fevereiro a 01 e março de 2013. Tivemos a presença de um representante da
Infinito Cultural em todo o evento para divulgar o "Caminhos da Leitura" e
fechar novos contratos para a participação neste projeto. E abrilhantando
ainda mais esta grande festa do livro, tivemos a honra de contar com a
palestra "Os desafios da motivação pessoal e profissional em mercados
competitivos", ministrada pelo Professor Luiz de Almeida Marins Filho.
O evento, patrocinado por 27 empresas (26 editoras e uma gráfica), congregou
182 participantes.
A pesquisa de satisfação, respondida por todos  os  participantes, confirmou, mais 
uma vez, que o Salão de Negócios é o mais importante evento do setor porta a 
porta para   gerar negócios, lançar  produtos e prospectar novos clientes e novos 
fornecedores.

APOIO À FEIRA DE LIVROS

A ABDL apoiou institucionalmente em 2013 as seguintes feiras de livros:

XVII Feira Pan-Amazônica do Livro 
26 de abril a 05 de maio de 2013
Hangar – Centro de Convenções da Amazônia

11º Salão do Livro de Imperatriz
10 a 18 de maio de 2013
Centro de Convenções de Imperatriz

VI Salão do Livro da Região do Baixo Amazonas
31 de agosto a 08 de setembro de 2013
Espaço Pérola dos Tapajós – Santarém – PA

2º Salão do Livro da Região do Capim
1 a 10 de novembro de 2013
Ginásio de Esportes Samuel Cardoso Câmara – Paragominas - PA

1º Festival Literário de Franco da Rocha
25 a 29 de novembro de 2013 
Prefeitura Municipal - Franco da Rocha/SP



PROJETO CAMINHOS DA LEITURA

Dando continuidade à sua missão de promover o livro e a leitura, a ABDL realizou 
em 2013 as feiras de livros do Projeto Caminhos da Leitura que faz parte do 
Circuito Nacional de Feiras de Livros. Em cada cidade, o evento dura 4 dias 
(quinta-feira a domingo) e traz várias atrações culturais, além de possibilitar a 
compra de livros. Abaixo as cidades que fizeram parte desse projeto em 2013:

Local Período
Feira do Livro de Itanhaém/SP 24 a 27/01/2013
Feira do Livro de Indaiatuba/SP 28/02 a 03/03/2013
Feira do Livro de Batatais/SP 14 a 17/03/2013
Feira do Livro de Orlândia/SP 27 a 30/03/2013
Feira do Livro de Atibaia/SP 04 a 07/04/2013
Feira do Livro de Itú/SP 11 a 14/04/2013
Feira do Livro de Santa Bárbara do Oeste/SP 18 a 21/04/2013
Feira do Livro de Ilhabela/SP 25 a 28/04/2013
Feira do Livro de Santa Cruz do Rio Pardo/SP 09 a 12/05/2013
Feira do Livro de Valinhos/SP 16 a 19/05/2013

VITÓRIA DA ABDL NO CONAR

A ABDL através do brilhante trabalho de sua Assessoria Jurídica conseguiu uma 
grande vitória para o Livro.

Indignada com um anúncio da Vivo-Internet Fixa, que claramente menosprezava a 
função do livro para a sociedade, a ABDL – Associação Brasileira de Difusão do 
Livro solicitou ao Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária 
(CONAR) que reavaliasse sua veiculação.
Por unanimidade, o CONAR acatou o pedido e determinou a retirada do ar dessa 
propaganda.

ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO

A ABDL realizou juntamente com a CBL - Câmara Brasileira do Livro, no dia 9 
de dezembro de 2013 no Restaurante Capim Santo, o almoço de confraternização 
para brindar as conquistas das entidades em 2013 e também os projetos para 2014. 
Na ocasião a ABDL entregou o Prêmio Difusor do Livro aos Correios pelo apoio 
ao Projeto Caminhos da Leitura.



CLIQUE DENÚNCIA

A ABDL passou a prestar novo serviço aos seus associados, gratuitamente, 
visando coibir a prática de reprodução não autorizada, com violação de direitos 
autorais das obras pertencentes aos associados da entidade, por meio de denúncia 
de divulgação em sites na internet. 

Obs. Toda a verificação terá como base os dados fornecidos pelo associado 
denunciante. As informações prestadas serão de integral responsabilidade do 
denunciante que será responsável nos termos da legislação brasileira por qualquer 
inexatidão. A ABDL não tem qualquer responsabilidade quanto à procedência/
veracidade das informações, servindo este alerta de isenção da entidade (ABDL) 
de qualquer reclamação futura de quem quer que seja , a qualquer tempo e lugar.

Baseada na denúncia do associado, A ABDL, por meio de sua Assessoria Jurídica, 
promoverá todos os meios necessários para excluir a divulgação da obra de 
reprodução não autorizada em sites da internet.

No serviço disponibilizado, não está incluída a reparação de dano material /
patrimonial/moral, sendo direcionado o serviço para a exclusão da obra de sites da 
internet.

A denúncia somente poderá ser realizada pelo site da ABDL, mediante o 
preenchimento das informações solicitadas. Após o efetivo preenchimento dos 
dados solicitados abaixo, um e-mail será enviado automaticamente para a 
assessoria jurídica da entidade para dar andamento ao processo.

Acesse o site da ABDL:  www.abdl.com.br e clique no Menu: Clique Denúncia.

ABDL NA IMPRENSA EM 2013

Vários eventos da ABDL viraram notícia nacional tanto em forma digital
(MaxPress, PublishNews e UOL) como em jornais, revistas e rádio. Entre
eles: 

Eleição da Diretoria biênio 2013/2015 - chapa "Trabalho e União".
Reeleição do presidente da ABDL. 
Gazeta do Povo (Curitiba) - Pauta: Vale Cultura.



11º Salão de Negócios acontece em Atibaia. - Guia de Atibaia
O palestrante Professor Luiz Marins no 11º Salão de Negócios.
Projeto Caminhos da Leitura - Folha de São Paulo - Coluna Painel das Letras - 
Pauta: Caminhos da Leitura.
ABDL x CONAR.
Artigo Diego "O grande dilema". Jornal do Brasil (RJ) em 24/11/2013.
Almoço de confraternização ABDL/CBL.
Entrevista de Diego Drumond à Rádio Itatiaia - Programa Plantão da Cidade em 
janeiro/2013 - Pauta: Análise do mercado de livros no Brasil.

Essas notícias também encontraram repercussão nos seguintes veículos:

Jornal Valor Econômico - Pauta: A nova lei de direitos autorais.
Revista ANL.
Rádio Atibaia.
Jornal da Cidade (Atibaia).
O Atibaiense.
Jornal Atibaia Hoje
Jornal Nazaré Paulista News.
Programa Show Vip.

ABDL NO COLEGIADO DO LIVRO E LEITURA

O Colegiado Setorial de Livro, Leitura e Literatura é o órgão integrante da 
estrutura do Conselho Nacional de Política Cultural – CNPC.

O Colegiado Setorial tem como competência debater, acompanhar e fornecer 
subsídios para a definição de políticas, diretrizes e estratégias relacionadas ao setor 
de Livro, Leitura e Literatura. De acordo com o seu Regimento Interno, o Plenário 
do Colegiado Setorial de Livro, Leitura e Literatura é composto por cinco 
representantes do poder público e quinze representantes da sociedade civil. A 
representação da sociedade civil deve contemplar as cinco macrorregiões 
administrativas, 3 (três) representantes do segmento produção e distribuição, 3 
(três) representantes do segmento criação, 3 (três) representantes do segmento 
mediação e 1 (um) representante escolhido pelo conjunto dos segmentos de 
produção e distribuição, criação e mediação, relacionados ao setor de Literatura, 
Livro e Leitura.

A ABDL atualmente é representada no Colegiado pelo Sr. José Alventino Lima 
Filho como representante da Cadeia Produtiva.



ABDL na CNIC – COMISSÃO NACIONAL DE INCENTIVO À 
CULTURA

A CNIC é um orgão colegiado de assessoramento, integrante da estrutura 
funcional do MinC, com a missão de subsidiar as decisões do ministério nas 
aprovações de projetos culturais que pleiteiam autorização para captação via 
renúncia fiscal da Lei Rouanet. Possui 21 membros escolhidos entre artistas, 
empresários, sociedade civil e o Estado.

Atualmente a ABDL é representada (biênio 2013-2014) no segmento 
Humanidades pelos senhores: 

Luís Antonio Torelli - Titular
Raimundo Odécio Menezes Tomaz Filho – 1º Suplente
Eduardo Reis Silva – 2º Suplente

ABDL NA CBL

A Câmara Brasileira do Livro, entidade  que tem por missão ampliar o mercado 
editorial por meio da democratização do acesso ao livro e da promoção de ações 
para difundir e estimular a leitura.

Atualmente a ABDL é representada (biênio 2013/2015) na Diretoria Creditistas 
pelos senhores:
Diego Drumond e Lima (Girassol Brasil Edições)
Luís Antonio Torelli (Trilha Educacional)
Luiz Antonio de Souza (Editora Globo)
Mario Fernandes Amadio (Editora Rideel)

SITE E FACEBOOK 

Além de constituir um vínculo de grande valor entre os Associados e as notícias de 
nosso setor, o site da ABDL tem procurado acompanhar todos os 
desenvolvimentos midiáticos. E também continuamos firmes no Facebook, 
estruturando assim mais um canal de comunicação com seus Associados e o 
mundo. 



ASSESSORIA JURÍDICA

A ABDL mantém um escritório de advocacia para assessorar a Entidade nos 
assuntos jurídicos e também permitir que seus associados façam consultas 
jurídicas.


