
CULTIVE ART LITTÉRATURE ET SOLIDAIRTÉ 

 

REGULAMENTO DA VII ANTOLOGIA CULTIVE  

Participação:  

A Cultive continua seu trabalho de divulgação dos autores de língua lusófona na 
Europa e no Brasil. Convidamos os (as) autores participarem dessa coletânea que 
será divulgada durante a FECCAN, no FEC em Fortaleza e no Salão do Livro de 
Genebra em 2020 etc... O Livro tem Isbn Suíço e será registrado na Biblioteca 
Nacional Suíça e irá para o acervo da Biblioteca Pública de Genebra, 3 volumes irão 
para a biblioteca de Berlim.  

Cada autor(a) poderá participar com um texto contendo entre 1 e 10 páginas. Cada 
página com até 30 linhas, Fonte times 12, espaço 1/5, língua portuguesa revisado. 

Serão aceitos trabalhos de poesia e prosa que deverão ser enviados até o 
30.07.2019. O (a) autor(a) também deverá enviar um resumo biográfico de até 6 
linhas anexo ao e-mail. Depois de editado, o material de cada participante será 
enviado para revisão e verificação de erros, devendo obrigatoriamente ser devolvido 
para a editora, assinado e com as devidas correções até o dia 10.08.2019. É 
imprescindível que o(s) trabalho(s), após a diagramação, seja(m) examinado (s) 
minuciosamente pelos autores, pois as provas enviadas para os autores são 
exatamente iguais ao livro editado. Não devolvemos os originais dos participantes. 

Tema: A efemeridade da Vida 

O tema é amplo e abrange situações diversas da nossa existência. O autor tem toda 
a liberdade de falar da dor da perda de um ente querido ou do ganho da vida, pode-
se fazer um paralelo entre o nascer e o morrer, analisar a morte e o processo que 
nos leva a todos nessa viagem incógnita, mas também pode-se tratar do tema de 
maneira leve e até ironizar. A efemeridade da vida pode ser a descrição da passagem 
de um tempo, do hoje para o amanhã, ressaltando até uma indigestão após comer 
uma feijoada, da reação de uma criança ao ver seu brinquedo predileto quebrado. 
Cabe ao autor alinhavar as ideias e torná-las atraentes aos olhos do leitor. 

Investimento de acordo com o número de páginas 
              Valor em real 
           2  páginas  140,00  ou 3 x   50,00 ( recebe  3 volumes da Antologia) 
           3  páginas  230,00  ou 3 x   80,00 ( recebe  4 volumes da Antologia) 



              4  páginas  310,00   ou 3 x  110,00   ( recebe   6  volumes da Antologia) 
           5  páginas  390,00  ou 3 x 135,00 ( recebe  7 volumes da Antologia) 
           6  páginas  470,00  ou 3 x 160,00 ( recebe  9 volumes da Antologia) 
           7  páginas  560,00  ou 3 x 190,00 ( recebe 10 volumes da Antologia) 
           8  páginas  640,00  ou 3 x 215,00 ( recebe 12 volumes da Antologia) 
           9  páginas  720,00  ou 3 x 245,00 ( recebe 13 volumes da Antologia) 
         10  páginas  800,00  ou 3 x 270,00 ( recebe 15 volumes da Antologia) 
 
Vantagens para os associados Cultive 
 
Os associados Cultive recebem 1 volume a mais por página. 

Todos os autores poderão participar da revista Cultive edição dezembro 
2019. 

Todos os Textos concorrem ao Concurso Cultive de Literatura  

(1 poesia e 1 conto por autor) 

Os textos para o concurso não devem constar o nome do autor apenas o 
pseudónimo, o nome completo deve constar apenas na ficha de inscrição preenchida 
no computador. 

Categoria poesia 1°; 2°e 3° lugar 

Categoria prosa 1°, 2°e 3° lugar 

*  Enviar o seu trabalho digitado + foto+ ficha de inscrição preenchida+ 
biografia de até 6 linhas 

* Qualquer outra quantidade deverá ser consultada.  

Registro  

A Antologia recebe o selo da Edições CULTIVE  

Registro na Biblioteca nacional Suíça 

Biblioteca de Genebra 

Lançamento da Antologia 

FEC - Fortaleza  

FEC - Alagoa Nova 

FEC -Bitupitá,  

Salão do Livro de Pernambuco,  



Florianópolis 

Curitba 

Maringá 

Mandaguari 

Rio de Janeiro 

FLIPO 

Salão do Livro de Genebra 2020. 

O livro será apresentado em todas os eventos que a Cultive organizar ou participar. 

Envio dos livros: 

Os livros serão enviados para todos os participantes via correio, com cobrança de 
taxa de postagem para os residentes no Brasil e estrangeiro.  

Divulgação: 

A Cultive enviará os livros e/ou releases para os principais meios de comunicação, 
objetivando divulgação, além da capa do livro e uma sinopse constarem no site da 
editora.  

   
  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FICHA DE INSCRIÇÃO / preenchida no computador 

Envie anexo ao e-mail e junto com o seu trabalho 
para: cultivelitterature@gmail.com          
  
*NOME:__________________________________________________________ 
 
*PSEUDÔNIMO: ___________________________________________________ 
  
ENDEREÇO:______________________________________________________ 
  
CIDADE:______________________________ESTADO:____________________ 
PAÍS: ____________________________________________________________ 
                                                                                             
CEP:_______________*TELEFONE:_(____)___________________ 
  
RG:___________________________________ 
*E-MAIl :__________________________________   
 
  



NÚMERO DE PÁGINAS DESEJADO:____________ 
 
O texto __________________________ participa do Concurso de Literatura Cultive. 
 (escrever o título do texto no espaço) 
 
EXEMPLARES EXTRAS: 
 
Para comprar exemplares extras, faça já a sua reserva ao preço à vista de R$ 30,00 
a unidade ou 40,00 (parcelado em 3 vezes para compras acima de 100 reais). Outras 
proposições entre em contato cultivelitterature@gmail.com 
 
Quero receber mais ___x 30,00 exemplares extras, total à vista___________ 
ou 
Quero receber mais ___x 40,00 exemplares extras, total à prazo___________ 
 
 
(Unit Preço no estrangeiro: EURO 10) 
 
 
 
  
Biografia: cole aqui a sua biografia e foto. 
 
Na Suíça 
Favorecido:  Valquiria Guillemin 
Banco Post finance 
conta: 17-703134-1 
Iban:CH60 0900 0000 1770 3134 1 
bic: POPFICHBE 
BANCO POST FINANCE SA, 
 
ENDEREçO DO BANCO 
 
MIGERSTRASSE 20, 
3030 BERN - Suisse 
 
 
No BRASIL 
FAVORECIDO: MARCELA IMPERIANO GUEDES  
CPF: 00620776943 
BANCO DO BRASIL  • AGENCIA 1453-2  • CONT POUPANçA 12220-3 
• VARIAçAO 51 


