VI FEIRA SESC DE TROCA DE LIVROS E GIBIS 2017
BIBLIOTECA DO C.A. DE PALMAS.
REGULAMENTO
Este regulamento dispõe sobre a organização do evento e estabelece
diretrizes para a participação na Feira Sesc de Troca de Livros e Gibis 2017.
I – APRESENTAÇÃO

A Feira Sesc de Troca de Livros e Gibis 2017 será promovida pelo Sesc
Tocantins com o objetivo de valorizar o livro como instrumento de veiculação
cultural, por meio do fácil acesso oportunizado pela troca dos mesmos.
Essa ação visa também comemorar o Dia Nacional do Livro Infantil (18
de abril) e o Dia Nacional do Livro (29 de outubro).
II – TROCA DE LIVROS POR VALE LIVRO
2.1 - Os participantes poderão trocar cada livro e/ou gibis por um ‘vale livro’ que
dará direito a um livro ou gibi da mesma categoria, a ser escolhido no dia da
Feira. Os livros serão separados nas categorias: livros técnicos, livros infantis,
livros literários, livros espíritas, autoajuda, gibis, história em quadrinhos e
mangás;
2.2 – As trocas de livros por ‘vale livro’ serão realizadas nos seguintes locais:
Biblioteca do Sesc Tocantins no Centro de Atividade de Palmas (502 Norte) e
no Tênis Sesc (Aureny III) e BiblioSesc (conforme calendário de atendimento)
no período de 27 de março a 29 de abril de 2017 e de 18 de setembro a 27 de
outubro de 2017;
2.3 – No mês de abril a Feira acontecerá nos dias 26 e 27 no Centro de
Atividades do Sesc (502 Norte) e nos dias 28 e 29 no Tênis Sesc (Aureny III)
– E em outubro a Feira acontecerá nos dias 25 e 26 no Centro de Atividades
do Sesc (502 Norte) e nos dias 27 e 28 no Tênis Sesc (Aureny III).

2.4 – Os ‘vale livros’ deixam de ser válidos após o período da Feira, assim as
publicações que não forem trocadas serão destinadas à doação.
III – JULGAMENTO DAS OBRAS

3.1 - As obras serão analisadas, no ato da entrega, por um funcionário,
cabendo a este julgar se o material será aceito ou não. Para que possam
participar da Feira, os livros precisam atender aos seguintes requisitos básicos:
3.1.1 - Os títulos (gêneros textuais) a serem trocados poderão ser dos mais
variados como obras literatura geral, literatura infanto-juvenil, poesia,
autoajuda, policiais, paradidáticos, técnicos, espíritas serão classificados em
uma das categorias: livros técnicos, livros infanto-juvenis, livros literários,
livros espiritas e autoajuda, gibis, história em quadrinhos e mangás;
3.1.2 - Quanto ao estado físico do material – Não serão aceitos materiais
sujos, riscados, infectados, deteriorados ou rasgados;
3.1.3 - Quanto à atualidade do material – Não serão aceitos materiais
desatualizados;
3.1.4 - Não serão aceitos livros do “Programa Nacional do Livro Didático” e
livros carimbados pertencentes a outras instituições (Bibliotecas), publicações
institucionais (congressos, igrejas, etc.) além dos livros destinados ao
professor, distribuídos pelas editoras, apostilas e obras de referência
(dicionários, enciclopédias, atlas e similares).
3.1.5 - Será permitido a troca de no máximo três exemplares iguais (mesmo
livro) por participante.

OBS: SÓ SERÃO ACEITOS LIVROS TÉCNICOS EDITADOS A PARTIR DO
ANO 2012.

IV – DISPOSIÇÕES GERAIS
4.1 - As trocas de ‘vale livros’ para a Feira Sesc de Troca de Livros e Gibis
2017 serão gratuitas;
4.2 - Não serão ressarcidos aos participantes o valor e/ou obra ofertada para a
troca, caso não encontrem livro do seu interesse na Feira, quando o seu livro
foi objeto de troca para outros;
4.3 - Não será permitido a “reserva” de livros para trocas posteriores;
4.4 - Os casos omissos nesse regulamento ou quaisquer dúvidas/
questionamentos serão resolvidos pela coordenação da Biblioteca do Centro
de Atividade de Palmas.

