
O acesso a livros na infânciaé fatordeterminantena formação  
de um cidadão.Além do acesso à culturae informação, é
por meio da leituraque temos contato com um mundo  
diverso e com muitas possibilidades de criação.

Mas muitas histórias não terminam com um“final feliz”  
por não serem acessíveis para todos.

Muitas crianças cegas e com baixa visão ainda encontram
dificuldades para ter acesso a livros em braille, com fonte
ampliadaedigitalacessível.

E é nesteponto que a nossa união pode fazera diferença  
na vida de milhares de crianças com deficiênciavisual.
Conheça a nossaproposta:

PROJETO

Leitura em  
todos os cantos
Proposta de patrocínio via LeiRouanet–Pronac184605

Novos desafios

Nossa proposta

A Fundação Dorina nasceu do desejo de Dorina de Gouvêa  
Nowill de ampliar o acesso à leiturapor meio da produção

e distribuição de livrosem formatosacessíveis.

Através do projeto Leitura em Todos os Cantos,  
produziremos e distribuiremos gratuitamente 90 mil livros  
em formatos acessíveis, além de ampliar o acesso aos  
títulos por meio da Biblioteca Circulante e de fomentar a  
promoção de leiturapor meio da Rede de Leitura Inclusiva,  
com atuação em todos os Estados e no Distrito Federal.

Também atualizaremos o cenário da Leitura Inclusiva em  
nosso país por meio da realização de uma Pesquisa Nacional.



Resultados esperados

Como fazer parte

Envie o comprovante do depósito para contato@vrprojetos.com.br e cópia para

parceria@fundacaodorina.org.br
informando: razão social, CNPJ,endereço completo, telefone e nome  do dirigente
máximo da empresa pagadora

Em seguida a Fundação Dorina emitirá o recibo de patrocínio do  Ministério da 
Cultura que será enviado por correio. Este recibo é a  sua garantia para a dedução
de 100% do IR referente ao valor doado
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1 Faça uma estimativa do Imposto de Renda a pagar em 2018

ATENÇÃO:A doação precisa ser feita até31/12/2019 para ser abatida do IR de 2019.!

Transcrição de 60 novos 

títulos
para formatos acessíveis;

Distribuição gratuita para mais

de 3 mil organizações, espalhadas

em 1.361 municípios, localizadosnos

26Estados e noDistritoFederal;

Reproduçãode

90.000 exemplares;

Realização de atividades presenciais

em 10 estados, 21 cidades,  
comcercade300 organizações  
participantes.

Quem já participa vê a diferença

“Existe uma magia e uma emoção no braille que as pessoas que  

enxergam jamais sentirão: é saber que nós tocamos as palavras eas  

palavras tocam na gente. Perdi a visão aos 22 anos e devo muito  

ao braille.Meu primeiro emprego foi como revisor braille.

Ter acesso à leitura novamente por meio do tato foi uma sensação  

indescritível.O cheiro do papel em nossas mãos traz a associação de  

mais um sentido para esta atividade que pode modificar nossas vidas!”
ZéCarlos

Professor do EJA(Educação de Jovens e Adultos)
Florianópolis (SC)

Realização da 2ª edição
da PesquisaNacional
de Leitura Inclusiva;

Deposite o valor (até 4% do IR)na conta do projeto:  
Banco do Brasil;Agência 1898-8; Conta 34981-X.

(Consultea Fundação Dorina para sabermais detalhesda
transação)
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