
ANTOLOGIA GRANDES POETAS DO SÉCULO XXI   

EDITAL –2016 

Leandro Ervilha e Marcio Muniz lhes convidam para publicação da antologia do “Sarau Poesia 

& arte”.   

Livro:  GRANDES POETAS DO SÉCULO XXI   

1 – OBJETIVOS   

1.1 Estimular a escrita, apoiando a publicação de trabalhos nacionais.   

1.2 Selecionar texto em forma de poesia para compor o livro “Grande poetas do século XXI”- 

Antologia do Sarau Poesia e Arte.   

1.3 O tema será LIVRE   

2 - PROCESSO DE INSCRIÇÃO    

2.1 Podem se inscrever todos os interessados, a partir de 16 anos, residentes no Brasil, desde 

que respeitando as regras do processo seletivo:   

2.1.1 Apenas serão aceitos trabalhos de inteira autoria da pessoa inscrita. Traduções, 

adaptações ou fanfictions não serão aceitos.    

2.2 Os interessados deverão enviar 05 (cinco) arquivos para o e-mail 

saraupoesiaearte@gmail.com, e o autor deverá colocar no ASSUNTO o seu nome completo.   

         a)Arquivo– Poesia de no máximo 20 linhas e biografia com 60 caracteres com espaço, escritas 

na fonte Arial 12. Tanto a poesia quanto a biografia, deverão estar dentro do mesmo arquivo, que 

deverá ser nomeado levando o nome artístico do participante, pois esta será a identificação (nome 

artístico) que o autor terá em sua biografia quando o livro for impresso.          b)  Ficha de inscrição;   

c) Uma fotografia do autor;   

d) Comprovante de depósito;   

e) Declaração de autoria .   

              

2.3 O prazo para envio começa no dia 07 de agosto de 2016 e termina no dia 24 de 

outubro de 2016.   

2.4 O trabalho será feito em regime de cotas, onde os autores unidos a organização 

da antologia ajudam a custear a publicação do livro. Cada poesia deverá ter no máximo 20 

linhas e cada autor terá uma página na antologia onde constará sua poesia, uma foto e sua 

biografia.   

2.5 Cada cota tem o custo de R$ 60,00 (sessenta reais) e dá direito ao escritor de 

receber  

(04) quatro exemplares do livro.    



2.6 O pagamento deverá ser realizado no ato da inscrição, e o comprovante deve ser enviado 

junto com a ficha de inscrição, foto e poesia.   
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DADOS PARA DEPÓSITO:   

BANCO: ITAÚ AG: 7040      C/C: 058666      FAVORECIDO: LEANDRO ERVILHA DO 
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3 – CONFIRMAÇÃO DA INSCRIÇÃO   

           3.1 A confirmação de participação na antologia se dará via e-mail mediante o recebimento da 

ficha de inscrição preenchida junto com os demais arquivos, além do comprovante de depósito.   

4 - O LANÇAMENTO   

4.1 O lançamento do livro está previsto para outubro de 2016. O envio dos exemplares a cada 

autor será feito no máximo até 45 dias após o lançamento. Podendo serem enviados antes.    

5 – EXEMPLARES EXTRAS   

5.1 Para exemplares extras, os autores interessados devem assim que possível, demonstrar 

interesse em adquiri-los, pois só serão impressos se atingirmos uma quantidade significativa de 

interessados em expandirmos a tiragem inicial.   

5.2 A definição da impressão ou não de uma tiragem extra se dará no máximo até o dia 05 de 

setembro sendo os autores interessados avisados e o pagamento para tal tiragem deverá ser feito no 

máximo até o dia 15 de setembro.   

6 - O FRETE   

         6.1 Os exemplares serão entregues ao autores no dia do lançamento, que ocorrerá em uma edição 

do Sarau Poesia & Arte. Aqueles que não puderem retirar os exemplares no dia do lançamento, 

deverão pagar a quantia de R$ 15,00 (quinze reais), referente ao frete de cada cota de livros. O valor 

é único para entrega em qualquer lugar do Brasil.    

          6.2 Caso o autor compre exemplares extras, o frete será definido na ocasião da confirmação. O 

pagamento do frete dos livros alusivos à cotas é diferente do frete dos livros alusivos à exemplares 

extras.    

OBSERVAÇÕES FINAIS:   

Informamos que cabe exclusivamente ao autor o registro de sua obra junto a Biblioteca 

Nacional.   


