
COMPARTILHE CONHECIMENTO
Prezado leitor, você acabou de receber um livro do projeto de incentivo à 

leitura Compartilhe Conhecimento. O objetivo principal deste projeto é fazer com 
que  os  livros  não  fiquem  parados  nas  estantes,  guardados  em  armários  ou 
esquecidos em algum lugar fechado deteriorando-se, mas que estejam contribuindo 
para o crescimento intelectual das pessoas. Este livro foi enviado ou entregue para 
você por uma pessoa que de certa forma identificou-se com o conteúdo do livro e 
acha  que  você  também  ira  gostar  da  leitura  da  obra  e  quer  compartilhar  os 
conhecimentos contidos no texto. Para que o leitor possa participar deste projeto 
pedimos  que  após  receber  este  exemplar  proceda  conforme  as  seguintes 
recomendações:
1ª : Se você se interessou pelo livro inicie a leitura em até dois dias e faça no mínimo 
uma leitura de 30 minutos diários, assim você conseguirá ler o livro em um espaço 
de tempo razoável e a o término da leitura você deverá encaminhar este livro para 
outro leitor, quanto mais o livro circular melhor para todos.
2ª: Caso tenha se interessado pelo livro, mas não tenha disponibilidade de tempo 
para iniciar a leitura em até dois dias, nem fazer a leitura diária da obra encaminhe 
o  livro  para  outra  pessoa  ou  devolva  para  quem  lhe  enviou/entregou  o  livro. 
Lembre-se: o objetivo principal deste projeto é fazer com que o livro esteja sempre 
circulando e beneficiando os leitores com os conhecimentos contidos em seu texto.
3ª: Na hipótese de não se interessar pela obra, pedimos que proceda conforme a 
recomendação anterior.

Independente das recomendações que você irá seguir ao receber um livro 
deste projeto, cada pessoa é incentivada a contribuir com o projeto adicionando à 
nossa “biblioteca  circulante” mais exemplares,  basta que para isso imprima este 
texto  a  partir  do  site:  http://blogoosfero.cc/compartilheconhecimento  /blog,  se  a 
impressão for feita em papel adesivo cole na parte interna da capa do livro, se for 
em papel comum fixe com cola (com cuidado para não danificar a capa do livro) ou 
com um clips (mais  recomendado) no mesmo local  indicado anteriormente  e em 
seguida entregue/envie para uma pessoa.

Exceto livros de cunho religioso, científico, didático e de culinária, todos os 
outros gêneros de livros podem ser inseridos no projeto.
Lembre-se de sempre manter este  texto  junto do livro quando for  repassá-lo ao 
próximo leitor.
O trabalho Compartilhe Conhecimento de leitores foi licenciado com uma Licença 
Creative  Commons  -  Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual  3.0  Não 
Adaptada.  Com  base  no  trabalho  disponível  em  http://blogoosfero.cc/ 
compartilheconhecimento /blog.
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