Antologia Poética
“POEMATIZE-SE”
Organizadora: Léa Ferro
Lançamentos em 2018
1 - FLIP Festa Literária Internacional de Paraty - RJ. 29/07/2018 das 11hs às 13hs. Domingo.
2 - Bienal Internacional do Livro de São Paulo - SP. 12/08/2018 das 11hs às 13hs. Domingo.
REGULAMENTO
O grande sucesso obtido com publicações de Antologias, e com insistentes solicitações de nossos
amigos nos incentivando a trabalharmos na publicação dessa nova obra, temos o prazer de
apresentar o regulamento, com organização da poeta e escritora Léa Ferro em parceria com
Futurama Editora.
Objetivo:
Publicação de um livro impresso de Antologia com diversos autores. Não há obrigatoriedade de
serem inéditas.
Autores:
Aberto a todos os escritores, de ambos os sexos, amadores ou profissionais, residentes ou não no
Brasil, que desejem participar do projeto. Os trabalhos deverão ser em língua portuguesa, o que
não impede o uso de termos estrangeiros no texto.
Temática:
Poemas ou contos de todos os gêneros variados para dar diversidade à obra, porém não serão
aceitos trabalhos que contenham palavras ofensivas e ou ideologias segregacionistas ou
discriminatórias. Poesia, Poema, Soneto, Poetrix, Acróstico, Aldravias, Carta, Monólogo, HaiCai,
Pensamentos, Contos, Drama, Ficção, Fantasia, Humor, etc.
Característica da obra:
Livro com registro no ISBN Biblioteca Nacional e Ficha Catalográfica.
Tamanho do livro 140mm x 210mm, Miolo em papel off-set 75grs., uma cor (preta), capa em papel
cartão Supremo 250grs, laminação Bopp fosca, em 4 cores e com orelhas. O número de páginas
poderá variar conforme a quantidade de participantes.
Forma de participação dos autores:
O trabalho deverá ser digitado em página tamanho A5 (210mm altura x 140mm de largura – margem
superior e inferior 2 cm), digitado em Word, tamanho da fonte 12, fonte Times New Roman,
alinhados à esquerda. Poemas que excederem à quantidade de páginas adquiridas serão
excluídos.
Os trabalhos devem ser entregues à editora, obrigatoriamente, com a devida REVISÃO
ORTOGRÁFICA. Solicite o modelo da página do livro.
Enviar o arquivo em Word para o e-mail maalga@gmail.com
Não será aceito trabalho digitado no corpo do email, somente texto anexo em Word.
Observações:
A participação mínima é de 04 páginas por autor.
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O número de páginas destinadas a cada participante sempre será número par. Os autores terão
direito ao número de exemplares proporcional à sua participação no projeto, de acordo com a tabela
abaixo:
Taxa de participação:
04 páginas - Valor R$ 250,00
06 páginas - Valor R$ 375,00
08 páginas - Valor R$ 500,00
10 páginas - Valor R$ 625,00
12 páginas - Valor R$ 750,00

-

10 exemplares ao autor
15 exemplares ao autor
20 exemplares ao autor
25 exemplares ao autor
30 exemplares ao autor

Poderá ser escolhido a quantidade de páginas por múltiplos: ex: 14, 16, 18...
Formas de Pagamento da taxa de participação:
- A vista via depósito bancário, favorecido Futurama Editora

Banco do Brasil - Agência 0584-3 - c.c. 101.496-0
ATENÇÃO: Datas e prazos

O pagamento poderá ser efetuado em até 3 vezes, sendo:
1ª parcela = 15 de fevereiro de 2018
2ª parcela = 15 de março de 2018
3ª parcela = 15 de abril de 2018
Ou
Através do PagSeguro da Futurama em até 12 parcelas conforme política de seu cartão de crédito.
Solicite o link para pagamento por e-mail ou por telefone no horário comercial 11+3729.7077 /
3452.0400. Importante: Ao efetuar o pagamento via depósito bancário, é obrigatório o envio do
comprovante via e-mail comercial@futuramaeditora.com.br e confirmar o recebimento pela
editora.
Data limite para envio dos trabalhos e pagamento: 15/04/2018
Email: comercial@futuramaeditora.com.br
Enviar uma foto de rosto com boa qualidade de imagem para a apresentação do evento.
Exemplares adicionais:
Serão vendidos aos autores no valor de R$ 20,00 cada.
Atenção: o participante que desejar mais exemplares, deverá solicitar a quantidade de livros
adicional até o prazo final de envio dos trabalhos e pagamento.

Lançamento:
O Lançamento da obra, confraternização dos autores e autógrafos dar-se-á em:
1 - FLIP Festa Literária Internacional de Paraty - RJ. 29/07/2018 das 11hs às 13hs. Domingo.
2 - Bienal Internacional do Livro de São Paulo - SP. 12/08/2018 das 11hs às 13hs. Domingo.

Divulgação:
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Antologia POEMATIZE-SE será divulgada através de mecanismos eletrônicos com as quais a
Futurama Editora mantêm relacionamento cultural, bibliotecas e centros culturais.
Da responsabilidade:
Não haverá cessão de Direitos Autorais, os autores reservam para si os direitos autorais totais. Os
Autores responderão sobre plágio, publicação não autorizada, calúnia, difamação ou não autoria da
obra, isentando a Futurama Editora de crime de Direito Autoral.
Retirada dos exemplares:
Os exemplares serão entregues aos autores presentes no lançamento da obra.
Ao autor que não puder comparecer ao lançamento será enviado via Correio, com despesas de
postagem à custa do autor, no qual deverá ser requerido no prazo de até 30 dias após a data do
lançamento, via e-mail com endereço completo, para cotação da taxa dos correios e instruções de
pagamento.
Importante: Após um mês a contar da data de lançamento, o autor que não requerer os seus
exemplares perderá o direito sobre eles que serão destinados à bibliotecas e instituições de ensino.
Nossa missão é atingir e superar as expectativas de nossos clientes, garantindo sua total satisfação,
fazendo da FUTURAMA EDITORA sinônimo de excelência.
Agradecemos antecipadamente a atenção e quaisquer dúvidas estamos à disposição.
Atenciosamente,
Léa Ferro
Poeta, escritora e organizadora
Fone e Whatsapp 55 (12) 981575905
Site: www.leaferro.com
E-mail: maalga@gmail.com
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