


Criado em 1941, tem como finalidade o estudo e a coordenação das atividades
editoriais, bem como a proteção e a representação legal da categoria de editores de
livros e publicações culturais.

Como representante da categoria editorial, o SNEL é afiliado à International Publishers
Association (IPA) e ao Centro Regional para el Fomento del Libro em America Latina y e
Caribe (Cerlalc).



O Sindicato mantém articulações permanentes com diversas entidades, tanto
governamentais quanto privadas, com o objetivo de fomentar a política do livro e da
leitura no país.

Além disso, oferece aos seus associados uma gama de serviços, tais como:



Ficha Catalográfica e Atestado de Exclusividade
Solicitadas e emitidas através de nosso portal (www.snel.org.br) de forma 
rápida e prática.  O associado tem uma franquia mensal de 10 (dez) Fichas 
Catalográficas e não há franquia mensal para a emissão de Atestados de 
Exclusividade.

Bienal Internacional do Livro do Rio 
Maior evento literário do país é promovido pelo SNEL em parceria com a 
GL Events.  A cada edição, renomados autores nacionais e estrangeiros 
participam do festival.



Assessoria Jurídica
Consultorias Gratuitas prestadas por especialistas renomados nas áreas de 
Direito Autoral, Trabalhista, Sindical e Jurídico-Tributário.

Pesquisas
Acesso à pesquisas sobre o mercado editorial, que abordam: vendas 
no varejo, produção, cargos e salários



Acordos Salariais
Participação ativa nas negociações trabalhistas com sindicatos dos 
empregados do setor.

Compras de governo
Informações e orientações a respeito das compras governamentais 
realizadas dentro da Política Nacional do Livro e da Leitura.



Consulta Legislativa
Acompanhamento do trabalho legislativo realizado em todas as instâncias 
com o objetivo de atuar em prol do interesses do setor editorial.

Cursos, Seminários e Palestras
Periodicamente são realizados eventos voltados para a capacitação e 
aprimoramento dos vários segmentos da cadeia produtiva do livro.

Informativos online
O Informe SNEL mantêm o associado atualizado das últimas notícias do setor.



Associe-se
Para associar-se ao Sindicato Nacional de Editores de Livros é necessário ser 
pessoa física ou jurídica que participe da categoria de editor de livros e 
publicações culturais não periódicas. 



Documentação necessária:

 Para Pessoa Jurídica:
 Registro da empresa na junta comercial e contrato social ou estatuto da 

empresa ou Certificado do MEI
 Cópia do faturamento anual do último ano fiscal;
 Ao menos três obras publicadas;

 Para Pessoa Física:
 Cópia da RG e CPF;
 Comprovante de endereço (cópias de contas de água, luz, gás, telefone em 

nome do proponente.



Sede
Rua da Ajuda, 35 – 18º andar
Centro – RJ – Rio de Janeiro
CEP: 20040-000
Tel.: 55 21 2533-0399
 snel@snel.org.br

Delegacia Regional de São Paulo
Rua do Paraíso, 529
Paraíso – SP - São Paulo
CEP: 04103-000
Tel.: 55 11 5051-5424
 snelsp@snel.org.br

Endereços:

www.snel.org.br


