Regulamento projeto literário Vitrine do Escritor
Prezado escritor(a)
Começamos 2022 com a nova linha editorial “Vitrine do Escritor” volume I,
que irá oferecer a oportunidade para os autores terem sua obra publicada por
uma das mais tradicionais e conceituadas editoras do país. O Grupo Editorial
Casa do Novo Autor há 33 anos vem revelando novos escritores, publicando e
divulgando suas obras e assim incentivando a cultura.
Este novo projeto é uma coletânea de contos, histórias e poesias, que terá
registro no ISBN (código de barras) e ficha catalográfica. Você poderá participar
com um texto de sua autoria e receberá juntamente com seus exemplares um
certificado de participação.
Veja como é simples e prático:

1 – PARTICIPANTES

Todos os autores, de ambos os sexos, amadores ou profissionais, editados ou não. Basta apenas que as
obras sejam enviadas em WORD e em Língua Portuguesa.

2 – CARACTERÍSTICAS

Especialmente neste livro, através de qualquer gênero literário, você poderá discorrer sobre qualquer
tema. Cada autor poderá participar com 01 (hum) trabalho de até 40 linhas em WORD, tamanho A4,
na fonte Arial tamanho 12. Também inclua uma pequena biografia com no máximo 5 linhas em Arial
Narrow 11. Na parte superior da obra, coloque seu nome completo, pseudônimo (opcional), endereço
de correspondência, e-mail e telefone.

3 – ENVIO DE MATERIAL

As obras (em WORD) poderão ser enviadas até o dia 28/02/2022 para o e-mail: editora@casadonovoautor.
com.br, editoracasadonovoautor@gmail.com ou pelo whatsapp (11) 98944-5635.
Importante: Juntamente com a obra enviar também cópia do comprovante do depósito da 1ª parcela
ou parcela única com o nome do autor.

4 – VALOR DA PARTICIPAÇÃO

Cada autor irá receber 10 (dez) exemplares do livro “Vitrine do Escritor“ volume I com sua obra publicada
juntamente com os demais autores participantes. Para esta publicação o valor será de R$ 200,00
(duzentos reais) em parcela única ou 2 (duas) parcelas de R$ 100,00 (cem reais) cada, com pagamento
via PIX ou depósito na conta da editora:
Casa do Novo Autor Editora
Banco Inter Ag: 0001 Conta corrente: 4936544-4
CNPJ: 02.360.971/0001-78
Chave PIX CNPJ: 02360971000178

5 – RETIRADA DOS EXEMPLARES

Todos os autores da coletânea “Vitrine do Escritor” volume I serão avisados para que retirem seus
exemplares na Editora entre os meses de abril e maio de 2022. Caso seja opção do autor, seus exemplares
poderão ser enviados pelos Correios mediante o pagamento do frete de R$ 25,00 (vinte e cinco reais).
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