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O INSTITUTO PEGAÍ LEITURA GRÁTIS

APROXIMANDO LIVROS SEM LEITORES

NÚMEROS DO INSTITUTO
O ACERVO CRESCE
MAIS DE 4.400 LIVROS 
POR MÊS, DESDE 2013.

+ de 504.343 livros disponibilizados nas estantes
+ de 92.139 livros disponibilizados em kits de alimento
8.508 livros restaurados
161 pontos de coleta
69 estantes Pegaí
16 cidades
+ de 130 voluntários
+ de 80 Empresas Amigas do Pegaí

REALIZAÇÃO

O Instituto Pegaí Leitura Grátis surgiu a partir da vontade de 

incentivar o hábito da leitura nas pessoas, ver livros circulando de 

forma acessível para todos, o movimento iniciou em julho de 2013 

em Ponta Grossa-PR, no começo tímido, para arrecadar livros a �m 

de serem colocados à disposição dos leitores, aqui nasceu o Pegaí 

Leitura Grátis, uma iniciativa sem �ns lucrativos, não 

governamental, com a missão de aproximar livros sem leitores 

de leitores sem livros, que em 2015 se formalizou como entidade 

jurídica – o Instituto Pegaí Leitura Grátis. Hoje são três projetos de 

incentivo e disseminação da leitura, o Pegaí Leitura Grátis (2013), o 

Hospital de Livros (2016) e o Alimentando Mentes(2020). No Pegaí 

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. No Hospital de Livros, livros dani�cados são recuperados 

por restauradores, ele foi iniciado em 2016 na Penitenciária 

Estadual de Ponta Grossa/PR e, em 2021, foi transferido para a 

Comunidade Terapêutica Rainha da Paz em Carambeí/PR. No 

Alimentando Mentes, livros são disponibilizados em  em kits de 

alimentação. Assim, os projetos do Instituto Pegaí objetivam o 

incentivo à leitura, com ações inovadoras, buscando sempre 

consolidar em seu trabalho a in�uência dos ODS Agenda 2030 e  

dos princípios ESG como guia para desenvolvimento sustentável.

*ATÉ 09/2022

ALHOSPIT
DE LIVROS

PROJETOS MANTIDOS

desde 2013.

DE LEITORES SEM LIVROS



O QUE É?

O PATROCÍNIO DO ALIMENTANDO MENTES

ALIMENTANDO MENTES

ATÉ SETEMBRO DE 2022

O projeto Alimentando Mentes possui a missão de "abrir o 

apetite das pessoas pela leitura", nele livros novos são 

disponibilizados junto com  alimentos servidos e/ou 

entregues por escolas, instituições e iniciativa privada para 

famílias em vulnerabilidade social. Assim, mensalmente, o 

Instituto Pegaí viabiliza um título diferente e as instituições 

parceiras viabilizam os alimentos e a entrega. O Projeto surgiu 

em abril de 2020, em meio à pandemia da COVID-19, com o 

objetivo de proporcionar alimento para as mentes neste 

período de distanciamento social, de modo a oportunizar às 

famílias a leitura de livros literários como forma de distração, 

entretenimento, incentivo e fomento ao hábito de ler.

NÚMEROS
Projeto Alimentando Mentes

Empresas que acreditam na missão do Pegaí podem auxiliar 

no Projeto Alimentando Mentes, realizando uma contribuição 

�nanceira mensal, com o objetivo de fomentar a aquisição de 

livros pelo Instituto, e dessa forma manter o Projeto em 

funcionamento. A empresa apoiadora receberá algumas 

contrapartidas, tal como a inserção de uma etiqueta com sua 

logo/nome e com o texto que esclarece que aquele livro foi 

viabilizado com esse apoio.

+ 92 MIL 
LIVROS

7 CIDADES

6.960
FAMÍLIAS

Jaguariaíva, Ponta Grossa, Palmeira, 
Pato Branco, Realeza, Quitandinha e 
Vera Cruz do Oeste.

Atendidas pelo projeto

www.alimentandomentes.org.br



PROPOSTA DE PATROCÍNIO

250LIVROS*/MÊS**

MENSAL

www.pegai.info
contato@pegai.info

*POSSÍVEIS PATROCINADORES DEVEM SER APROVADOS PELO COMITÊ DE ÉTICA & COMPLIANCE DO INSTITUTO PEGAÍ LEITURA GRÁTIS

*CORRESPONDE A R$ 500,00 MENSAIS
**VIGÊNCIA MÍNIMA 12 MESES

Instituto Pegaí Leitura Grátis - CNPJ: 22.660.046/0001-70
Av. Ernesto Vilela, 2220
Nova Rússia - Sala 6 - 84070-000 - Ponta Grossa - PR
Fone/WhatsApp: +55 42 3323-3757 / +55 42 9 9808-0002

Inserção da logo da empresa nas 
etiquetas dos livros;

Publicação de posts e releases com 
menção da empresa nas redes 
sociais e site do Pegaí;

Reconhecimento com o selo 
“Empresa Amiga do Pegaí” com 
vinculação no site.
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