
A Câmara Literária de Pomerode/CLiP, representada pelas Escritoras 
Andrea Gustmann e Neida Rocha, lança o edital para a publicação 
da COLETÂNEA INFANTIL “IMAGINAÇÃO e FANTASIA vol. 2” em sistema 
cooperativado. 

 O valor do investimento é de R$ 98,00 (noventa e oito reais) por página, com 
direito a 2 (dois) exemplares por página. O texto deverá ser enviado para 
avaliação da quantidade de páginas e posterior retorno informando o valor a 
ser depositado. 

 A inscrição para a COLETÂNEA INFANTIL “IMAGINAÇÃO e FANTASIA vol. 
2” se dará mediante encaminhamento dos textos e posterior comprovante do 
depósito para: clipmulher@terra.com.br e no ASSUNTO do e-mail, deve 
constar: IMAGINAÇÃO e FANTASIA vol. 2”. 

 O prazo para inscrições na COLETÂNEA INFANTIL “IMAGINAÇÃO e 
FANTASIA vol. 2” é 30 de abril de 2022, com TEMA livre e os textos não 
precisam ser inéditos. 

  

PIX 47992272202 (fone) 

ou depósito no 

Banco do Brasil - ag. 2474-0 – conta 19674-6 

NEIDA ROCHA - CPF 198.127.010-87 

 

 A COLETÂNEA INFANTIL “IMAGINAÇÃO e FANTASIA vol. 2” é de 
abrangência nacional e aberto a todo(a) escritor(a) que produza em língua 
portuguesa. É de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) inscrito(a) a 
observância de toda e qualquer questão relativa a direitos autorais. 

 CARACTERÍSTICAS DO LIVRO: 

•   Formato do livro: 21 cm x 29 cm; 

•   Capa COLORIDA; 

•   Miolo: papel sulfite colorido; 

•   As ilustrações serão relacionadas a cada texto e realizadas pela 
ilustradora Escritora Neida Rocha. 

 LANÇAMENTO em local e data a confirmar; 

  



Aos Autores é assegurado o reconhecimento dos direitos autorais dos 
trabalhos, permanecendo proprietário de seus direitos para quaisquer outros 
usos que não os aqui especificados; 

Os autores, ao se inscreverem na COLETÂNEA INFANTIL “IMAGINAÇÃO e 
FANTASIA vol. 2”, concordam com a cedência de nome e imagem 
à CLiP para fins promocionais e atender, sempre que possível, a convites 
decorrentes da divulgação da obra em projetos e/ou programas, desenvolvidos 
pelas organizadoras; 

 O ato de inscrição implica no conhecimento e concordância com os termos 
da COLETÂNEA INFANTIL “IMAGINAÇÃO e FANTASIA vol. 
2” estabelecidos no presente Edital. 

Eventuais pedidos de esclarecimento deverão ser encaminhados ao endereço 
eletrônico clipmulher@terra.com.br; 

 


