
AÇÃO AÇÃO AÇÃO AÇÃO ““““INTERCÂMBIO DE LIVROSINTERCÂMBIO DE LIVROSINTERCÂMBIO DE LIVROSINTERCÂMBIO DE LIVROS”””” 
     

1.                  A Ação “Intercâmbio de Livros” é promovida pela RBS – Zero Hora 
Editora Jornalística S/A, inscrita no CNPJ sob o n.º 92.821.701/0001-00. 
2.                  Esta Ação objetiva o incentivo da leitura entre os participantes. 
3.                   A Ação acontecerá entre os dias 26 de outubro e 11 de novembro 
de 2012, das 12h30min às 20h00min, na Casa da RBS localizada dentro do 
complexo da Feira do Livro, na Praça da Alfândega, cidade de Porto Alegre, 
RS. 
4.                  A Ação consistirá em trocas de livros usados entre o público 
visitante da Feira e a RBS.  
5.                  As pessoas que desejarem participar poderão se dirigir à Casa da 
RBS, conforme horários e datas referidos no item 2 acima, levando um livro 
seu, usado, e trocar por outro livro, também usado, da estante da RBS. 
6.                  As trocas serão feitas sempre entre um livro por outro. 
7.                  Os participantes poderão participar quantas vezes quiserem, desde 
que com livros seus diferentes. 
8.                  As trocas, uma vez realizadas, não poderão ser desfeitas. 
9.                  O livro entregue à RBS passa a ser dela, e o livro entregue ao 
participante passa a ser dele. 
10.              A RBS somente aceitará livros que sejam dos participantes. 
11.              Não serão aceitos livros didáticos (técnicos).  
12.              Serão aceitos apenas livros de literatura (romances), para quaisquer 
faixas etárias. 
13.              Os livros poderão ser trocados entre diferentes categorias e faixas 
etárias. 
14.              Os livros para troca deverão estar em bom estado de conservação, 
com capa, contendo todas as páginas, e sem qualquer rasura e/ou rasgos. 
15.              Quaisquer dúvidas, divergências ou situações não previstas nesta 
Ação serão decididas de forma soberana e irrecorrível pela RBS.   
14. Cópia deste Regulamento poderá ser obtida no site 
zerohora.com/feiradolivro. 
 



Porto Alegre, 26 de outubro de 2012. 
 


