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O obje�vo da antologia ‘‘Sintonia de Palavras’’ é dar oportunidade a escritores, com ou sem experiência, reunindo seus 
textos em uma publicação impressa a ser lançada no mês de novembro de 2021. 

Os textos devem ter como temá�ca a vida simples no interior, as festas populares, a religiosidade, as brincadeiras e os dias 
felizes da infância, as lembranças das férias na casa dos avós e �os, a relação com a natureza, as paisagens nos sí�os e fazendas,  
os trabalhadores rurais, os campos circundados pelas montanhas, o convívio em família, a calma convida�va das cidades do 
interior, a simplicidade na relação entre as pessoas e aspectos afins. 

A seguir disponibilizamos as orientações para par�cipação, as condições e os canais para envio de materiais, bem como para 
esclarecimento de dúvidas:

01. A Editora Casa Cultura e a Rádio Cacique de Taubaté, receberão até o dia 5 de outubro de 2021, textos inéditos e em 
português, nos gêneros: contos, crônicas, poesias, prosas e sonetos. A coletânea será impressa no formato de 14x21cm, com 
aproximadamente 100 páginas.

02. Os autores selecionados assinarão termo declarando que a referida obra é criação sua, responsabilizando-se por 
qualquer questão rela�va a direitos autorais de terceiros e plágio. 

03. Não haverá qualquer custo ou inves�mento por parte dos autores para par�cipar desta Antologia. Em função de não ser 
um projeto de viés comercial tradicional, os escritores cederão os Direitos Autorais do(s) seu(s) texto(s) ao projeto. Em 
contrapar�da, a Editora Casa Cultura fornecerá 1 (um) exemplar a �tulo de Direito Autoral a cada autor selecionado. Caso o autor 
deseje adquirir mais algum exemplar da Antologia terá, enquanto autor, um desconto de 40% (quarenta por cento) sobre o preço 
de capa.

04. Aqueles que receberem os livros pelos Correios deverão arcar com as despesas do envio.

05. Os textos deverão conter a quan�dade máxima de três mil caracteres, incluindo espaços. Pode-se par�cipar com um 
único texto ou com até três textos, desde que o total de caracteres seja obedecido na somatória geral dos textos.

06. Os textos devem ser enviados completos e revisados, em arquivo Word, fonte Times ou Arial, tamanho 12 e 
espaçamento simples. Abaixo do texto o autor deverá colocar: Nome, pseudônimo (se usar), número do CPF, endereço, telefone 
para contato e e-mail. 

07. Os autores selecionados serão avisados do resultado por e-mail ou telefone, tão logo o mesmo seja apurado. A seleção 
dos textos é de competência dos organizadores da Antologia. Qualquer assunto não abordado neste regulamento será resolvido 
pelos organizadores.

08. Os interessados em par�cipar desse projeto literário poderão entrar em contato com a Editora Casa Cultura u�lizando o 
email:  ou mesmo pelo whatsapp (12) 99773.2950. Esses canais poderão ser u�lizados para envio contatos@casacultura.com.br,
de materiais e para esclarecimento de eventuais dúvidas.

09. Os autores deverão enviar seus trabalhos até o dia 5 de outubro e o lançamento da Antologia está previsto para o dia 5 de 
novembro de 2021.

10. As divulgações referentes ao projeto cultural ‘‘Sintonia de Palavras’’ serão feitas nos sites www.casacultura.com.br         
e  www.radiocaciquetaubate.com.br e nas redes sociais da Editora Casa Cultura e da Rádio Cacique de Taubaté.
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Entre, e sinta-se em casa


