
Celebre o valor do livro na sociedade.

Kit Internet



Participe dessa iniciativa curtindo nossas páginas 

nas redes sociais e divulgando a campanha em 

comemoração ao Dia Nacional do Livro.

Neste kit você conhece todas as 

peças virtuais da ação e pode fazer 

o download de todos os arquivos para 

usar nos perfis de sua empresa, site 

ou instituição.

www.facebook.com/leiaseja

www.instagram.com/leiaseja



Posts para  
redes sociais

Post #1

Veja nossas sugestões de textos  
para post.

Tem forma melhor de comemorar o 
Dia Mundial do Livro do que participar 
da campanha de incentivo à leitura 
@Leia Seja, do Sindicato Nacional dos 
Editores de Livros (SNEL)? 
Siga o exemplo de personalidades 
como @Pedro Bial, @Cauã Reymond, 
@Bela Gil, Bernardinho e @Baby do 
Brasil, que vestiram seu amor pelas 
histórias e se transformaram em per-
sonagens aclamados da literatura 
brasileira e mundial. Use a hashtag 
#leiaseja e nos conte as obras e per-
sonagens que mais te marcaram.



Post #2

Bernardinho, Bela Gil, Cauã Reymond, 
Pedro Bial, Washington Olivetto e Baby 
do Brasil se transformaram em perso-
nagens clássicos da literatura nessa 
campanha de incentivo à leitura do 
Sindicato Nacional dos Editores de 
Livros (SNEL). Quem já sonhou em ser 
Dom Quixote, Sherlock Holmes, Capitão 
Rodrigo, Capitu, Visconde de Sabugosa 
ou Emília por um dia? Você consegue 
ser todos eles por um tempo se mer-
gulhar em suas histórias. Siga @Leia 
Seja nas redes sociais e comemore o 
Dia Mundial do Livro com a gente : ) 
#leiaseja



Posts para redes sociais

Pedro Bial como Sherlock HolmesBela Gil como Capitu

Veja nossas opções de imagens para post.



Bernardinho como Capitão RodrigoCauã Reymond como Dom Quixote



e Baby do Brasil como Emília

Washington Olivetto como Visconde de Sabugosa



Capas para facebook



Capas para 
facebook

Use também o nosso avatar



Capas para 
facebook

Use também o nosso avatar



Gif animado

Banners 
internet

Formato padrão: 720x300px



Vídeos da campanha

Depoimento das personalidades

- de 1:40 a 2:00 -

Making of

- 4:00 -



Baixe todas as peças e  
participe também!

Clique no botão abaixo para fazer o 
download das peças da campanha. Depois 

é só usar e abusar nas redes sociais! 

Vamos juntos celebrar o valor do 

livro na sociedade!

E AÍ, 
CURTIU?

DOWNLOAD

http://www.snel.org.br/leiaseja
http://www.snel.org.br/leiaseja



