Edital Balaio de letra

Do tema - Poesias:

Poesias é uma coletânea de textos poéticos dos mais variados temas. Serão aceitas poesias
sobre amor, família, sociedade (desde que não sejam textos políticos), espiritualidade (não
religioso).
Regulamento:

1. Cada autor (a) poderá participar com apenas 6 (seis) poesias de sua autoria.
2. As inscrições estarão abertas até o dia 31/08/2019.
3. Para participar, o autor (a) deverá preencher o formulário e enviar o arquivo através do
link na página da editora.
4. Cada poesia deve ter no máximo 20 linhas.
5. Os textos devem ser enviados em editor de texto eletrônico (preferencialmente Word).
6. No período de editoração, o autor receberá suas páginas diagramadas em arquivo (PDF)
por e-mail para aprovação.
7. É de responsabilidade do (a) participante a autoria do texto apresentado.
8. O texto não será de uso exclusivo da Editora, podendo ser utilizado posteriormente em
outras publicações pelo autor (a).
9. Não serão aceitos textos de cunhos religiosos ou políticos (em qualquer destas
situações, os trabalhos poderão ser recusados).
10. O autor (a) estará ciente de que não haverá recebimento monetário de direito autoral,
por tratar-se de obra cooperativa.
11. O livro ficará disponível para venda em POD (Print on Demand), no site da editora, no
qual leitores poderão opcionalmente adquiri-lo;
12. Os autores poderão comprar mais exemplares da coletânea diretamente com a editora
com desconto de 50% sobre o preço de capa e revendê-los.
13. A lista com os nomes dos autores aprovados será publicada no site e nas redes sociais
da editora, em até 7 dias após a confirmação da aprovação do texto pelo organizador.
A lista de nomes será atualizada constantemente.
14. Autores com textos desaprovados não serão comunicados da desaprovação por e-mail.
A não publicação dos nomes na lista dos aprovados em até 14 dias úteis após envio do
texto, é sinal de que o texto não está apto para ser inserido na coletânea.
15. O participante selecionado para esta edição se compromete a pagar a taxa de R$ 290,00
(duzentos e noventa reais), por texto, para fins de despesas de editoração, rateada entre
os participantes, sendo:
a) Revisão e ajustes no texto;
b) Diagramação da obra;
c) Capas;
d) Registros de ISBN e ficha catalográfica;
e) Divulgação e marketing;
f) Frete normal (registro econômico).
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16. O pagamento poderá ser efetuado em até quatro parcelas sem juros de R$ 72,50 através
de boletos bancários ou em até 12 parcelas através de cartão de crédito com juros da
sua instituição bancária (PagSeguro).
17. Cada autor selecionado receberá 5 exemplares do livro por texto enviado pelos correios;
18. O autor fica ciente de que não haverá recebimento monetário de direito autoral por se
tratar de obra coletiva e cooperativa.
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