Cartas a Monteiro Lobato - Coletânea de memórias
Realização: Novoestilo Edições do Autor
Tendo em vista a comemoração dos 137 anos de nascimento do escritor (1882 | Taubaté-SP) em 18 de abril deste ano, e do Dia Nacional do Livro Infantil, a Novoestilo Edições do Autor lança o edital de participação e inscrição de escritores e poetas na Coletânea de memórias Cartas a Monteiro Lobato, a ser lançada em outubro de 2019 durante as comemorações do Dia da Criança na Cultura Nordestina.
Além da participação na coletânea, os autores concorrerão a 3 prêmios: o 1º lugar receberá mais 10 exemplares da coletânea, além da sua cota em livros; o 2º lugar, 5 e o
3º lugar, 3, levando-se em consideração o número de comentários no
www.blog.culturanordestina.com.br às cartas, por ocasião das publicações, que ocorrerão na medida em que o material for sendo entregue à editora. A contagem dos
acessos será encerrada em outubro, em data a ser posteriormente divulgada.
Os textos (em prosa ou verso) deverão ser dirigidos ao escritor Monteiro Lobato falando da importância da obra do autor em sua vida, e enviados até 30 de abril para o email: culturanordestinaletras@gmail.com
Especificações: 1) material a ser enviado - até 2 páginas tamanho A4 (210 X 297 mm) |
entrelinhas simples | fonte Calibri 12; 2) livro a ser recebido - formato 16 X 23 cm, miolo em papel pólen 80 grs., capa em Supremo 250 grs., laminação fosca.
Valor da participação (até 30 de agosto/19): R$ 250,00 em espécie ou depósito bancário | no Visa, Master ou Hiper (+ taxas da maquineta). O valor é relativo à aquisição de
10 (dez) exemplares da coletânea Cartas a Monteiro Lobato.
Maiores informações: 81 3243-3927 | 9-93457572 (WhatsApp)
Solicite a sua ficha de inscrição pelo e-mail acima ou diretamente na editora.
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