EDITAL DE PUBLICAÇÃO

Nome do livro: “Pater”
Data Prevista para Publicação: 02 de Agosto de 2021
Especificações do livro: Livro com até 40 escritores. Tamanho 14 x 21 de no máximo 120
folhas, em sulfite.
Participação do Autor: Cada autor poderá participar com até 02 poemas ou poesias de até 30
linhas no máximo, e um resumo do seu release de escritor com no máximo 13 linhas, com
uma foto de rosto em boa resolução. Somando ao todo 03 páginas para cada autor. Uma para
release e foto e as outras para apresentação do seu trabalho.
OBS: apenas brasileiros natos ou naturalizados podem se inscrever.
Dados da Inscrição: Totalmente gratuita.
Envio da Obra: As obras deverão ser encaminhadas com o formato ARIAL tamanho 12 em
word para o e-mail: pai@editoramwg.com.br até o dia 31/07/2021 com a observância das
especificações deste edital. O arquivo deverá conter 2 textos com foto e mine biografia,que
deverão ser enviado em um único arquivo e não separados, nesta sequencias. (Foto com a
minibiografia + textos). E uma foto do pai homenageado se preferir.
Não é obrigatório aquisição do exemplar
Da venda dos exemplares: se o autor quiser adquirir cada exemplar custará 35 reais antecipado, após o lançamento a aquisição custará 40 reais e só poderá ser adquirido na loja
virtual.
O pagamento na quantia mencionada acima, será depositada em conta corrente no Banco do
Brasil - Agência: 2792-8 - Conta Corrente: 34.247-5. Editora MWG - CNPJ 32.309.344/0001-73,
pix 32309344000173 o comprovante deverá ser enviado para o mesmo e-mail de inscrição.
Se o (a) autor (a) preferir, também poderá optar em solicitar um boleto bancário.
OBS: As obras enviadas deverão ser de autoria própria, inéditas ou não. O autor comprovará
a sua autoria por meio de contrato de publicação, se a inscrição for feita pelo site não será
preciso envio de documentos contratuiais, apenas dá o aceite no formulário no site, eximindo a Editora de qualquer eventualidade em responsabilidade por plágio.
O livro contará com ficha catalográfica, ISBN, divulgação no site da editora. Quanto a revisão dos textos (essa é por conta de cada autor).

OBS: O compêndio só fechará quando atingir a quantidade necessária, se atingir a quantidade antes da data prevista, estará suspenso este edital, e informaremos através da mdia
facebook sobre o encerramento.
Prorrogamento: em caso de não atingir a quantidade de escritores até a data, a mesma se
prorrogará por igual período automaticamente.
Organizador: A organização desse compêndio, ficará na responsabilidade do escritor e poeta Marcos Nascimento. O livro será publicado pela editora MWG. Tendo o organizador total
poder de autonomia de decisão final acerca dos inscritos que não atenderem as especificações.
Da obra: Cada inscritor poderá participar com poemas de até 30 linhas cada, que expressem
seus sentimentos na categoria. Dia dos pais
Temática: Poesia ou poema livre.

Ficha de inscrição

Nome completo:*________________________________________________________________________________
Você utiliza pseudônimo para assinar a obra?* ( ) Sim ( ) Não
Se sim, qual? ___________________________________________________________________________________
Data de Nascimento:* _____/_____/______ Nacionalidade: ____________________RG: *______________________
CPF: *_________________________________________________________________________________________
Endereço:*______________________________________N°_______Bairro:________________________________
Cidade:*___________________________UF:*__________CEP: *_______________________________________
E-mail:*_________________________________________________________________________________________
Número de celular / WhatsApp:* (

)_____________________ Residencial: ( ) __________________________

Facebook: ____________________________________ Instagram: @_____________________________________
O autor neste ato, autoriza a editora à divulgar os seus trabalhos e/ou usar sua imagem pelos meios que
assim achar necessário, isentando a editora de qualquer ônus, ou pecúnia, como também confirma para
todos os fins judiciais que, é o detentor legal das obras listadas á baixo.
DA VERACIDADE DA OBRA
Estando assim ciente o autor dos textos declara para fins judicias que é responsável por sua autenticidade
isentando a Editora MWG Ltda, de qualquer ação proveniente de questionamento de autoria.

Eu________________________________________

Declaro para os devidos fins ser o autor dos textos .

Título:________________________________________________________________________________

Título:________________________________________________________________________________

_______________________________________________

(Assinatura do (a) Autor (a)
              
Cajamar, ______/______/ 2021

______________________________

______________________________
Marcos Santos Nascimento
(Nome e assinatura do Representante legal da Editora)

