EDITAL DE ANTOLOGIA
“MANHÃS DE RISTRETTO, TARDES DE EXPRESSO:
ANTOLOGIA DE CONTOS”
A Lendari, por meio do selo Casa Literária, em parceria com o Gatto Macchiato Cat Café, torna
público o edital de participação de autores brasileiros para recebimento, análise e seleção de contos
para compor nova antologia a ser lançada no início do primeiro semestre de 2019.
I – Do Objeto
Constitui objeto deste edital o recebimento, análise e seleção de contos que farão parte da coletânea
“Manhãs de ristretto, tardes de expresso: antologia de contos”, obra em formato físico e digital
(e-book) que será lançada no início do primeiro semestre de 2019.
A obra conta com patrocínio oficial do Gatto Macchiato Cat Café, que terá sua logo estampada na
quarta capa do livro e será mencionado em texto de apresentação e nos contos – como parte dos
cenários dos contos.
II – Sinopse
Ninguém sabe as histórias por trás daqueles rostos que cruzam as portas do Gatto
Macchiato Cat Café, na bela cidade de Teresópolis, no Rio de Janeiro. Sozinhos,
acompanhados, em grupos.
Por trás das vidraças embaçadas pelo choque do calor acolhedor contra o frio que
corre dos picos das montanhas até as calçadas de pedras, um sem-número de vidas
habita aquele espaço na temporada de um dia.
Primeiros encontros, reencontros, despedidas. Fragmentos de cotidiano, pequenos
universos de pessoas aleatórias que se desenrolam sob carícias em felinos e dos
vapores dos mais variados tipos de bebidas cafeinadas.
III – Dos Requisitos
Estão aptos a submeter os originais apenas autores brasileiros, natos ou naturalizados, maiores de 18
anos, devidamente comprovados por cópia digitalizada da carteira de identidade (RG) ou outro
documento oficial com fotografia.
IV – Da Seleção
A análise e seleção dos contos será feita pelo escritor Mário Bentes, organizador da antologia, e
editor-chefe da Lendari/Casa Literária.

V – Da Temática
A antologia terá contos cujas tramas se passam, obrigatoriamente, no estabelecimento parceiro e
patrocinador da obra, o Gatto Macchiato Cat Café. As histórias podem trazer enredos de
personagens envolvidos em romances, amores à primeira vista, primeiros encontros, reencontros de
ex-casais, despedidas, desfechos de relacionamentos, dramas diversos e pequenas comédias.
Os contos deverão mencionar o nome do café, em qualquer trecho da história, de acordo com a
preferência dos autores. Mas seus enredos devem ter núcleo próprio, usando o estabelecimento
comercial apenas como cenário para as tramas. O café possui um espaço para abrigar gatos
resgatados em situação de rua e as histórias poderão usar esse elemento como parte do enredo.
Apesar de ser um empreendimento real, as histórias deverão ser fictícias e não precisarão tecer juízo
de valor sobre o estabelecimento. Para saber mais informações sobre o Gatto Macchiato Cat Café,
características do ambiente, localização, menu, e outros detalhes, basta acessar o site
www.gattoMacchiato.com.br ou suas redes sociais.
VI – Do Formato
Os contos deverão ter entre 7 mil e 10 mil caracteres com espaços, redigidos em arquivo de página
formato A4, sem inserção de imagens, fotos ou qualquer outro tipo de mídia, e estar
obrigatoriamente com extensão DOC ou DOCX.
VII – Da Inscrição
O processo de inscrição é gratuito e cada autor poderá submeter até 3 (três) contos.
Basta acessar a página da antologia no site oficial do selo Casa Literária
(http://www.casaliteraria.com.br/manhasderistretto), baixar e preencher a ficha de inscrição e
enviar – ficha e conto(s), em arquivos separados (mas na mesma mensagem) – para o e-mail
manhasderistretto@grupolendari.com.br.
Só
é
necessário
uma
única
inscrição
independentemente do número de contos submetidos.
O prazo de submissão inicia dia 24 de setembro de 2018 e segue até o dia 15 de novembro de
2018, prorrogável, se necessário.
VIII – Da Análise e Seleção
Os textos serão avaliados pelo organizador de forma anônima, ou seja, sem que saiba a autoria do(s)
conto(s) durante a seleção. A análise e julgamento dos originais vão acontecer de forma técnica,
mediante os seguintes critérios:







Envio do texto dentro do prazo estipulado no item VII;
Envio do texto de acordo com formato de arquivo estabelecido no item VI;
Cumprimento dos critérios do item III;
Pertinência temática dos contos conforme item V;
Material original, sem ocorrência de plágios;
Boa redação, clareza, criatividade, coerência, final surpreendente;

IX – Resultado
Serão escolhidos até 30 autores para compor a antologia. A Lendari/Casa Literária fechará a lista
completa até o dia 20 de novembro de 2018, caso não haja prorrogação de prazo. Mas a lista
parcial será atualizada à medida em que os autores sejam selecionados.
Os proponentes podem acompanhar a atualização da lista no site da Casa Literária:
www.casaliteraria.com.br. Todos os autores contemplados serão informados individualmente via
e-mail, à medida em que forem selecionados, e inseridos na lista pública.
Autores não selecionados não serão contatados.
Não cabe recurso do resultado final.
X – Aquisição de Exemplares
O preço de capa da antologia será de R$ 25.
Para cada conto selecionado, os autores deverão adquirir, obrigatoriamente, cotas de exemplares
com desconto progressivo de acordo com a quantidade desejada, seguindo a tabela a seguir:
Quantidade de livros

Cota de aquisição

Custo por exemplar

Desconto

10

R$ 175

R$ 17,50

30%

15

R$ 225

R$ 15,00

40%

20

R$ 250

R$ 12,50

50%

30

R$ 300

R$ 10

60%

50

R$ 375

R$ 7,50

70%

A aquisição dos exemplares deverá ser feita até o dia 20 de novembro, em pagamento via cartão de
crédito ou boleto. Os exemplares adquiridos pelos autores poderão ser posteriormente
revendidos pelo preço de capa.
XI – Formato e acabamento da obra
Em sua versão física, o livro terá formato 14x21cm, com orelhas de 7cm, 192, 224 ou 256 páginas
de miolo, papel off-white (amarelado) e capa colorida com aplicação de verniz localizado.
XII – Cálculo de Direitos Autorais
Em caso de aceite do(s) conto(s), o proponente transfere a Lendari/Casa Literária o material para
edição e publicação pelo período de dois anos de uso exclusivo, mediante contrato assinado
posteriormente à aprovação do material.

A tiragem inicial da obra será de 500 exemplares. Das vendas da parte remanescente da tiragem
após as aquisições dos autores, serão reservados 15% do lucro líquido. O valor resultante será
rateado em proporção igualitária entre todos os autores da antologia.
Os valores individuais de royalties, após o cálculo da divisão, serão depositados nas contas
correntes dos respectivos autores, após o total esgotamento da tiragem restante, seguindo
cláusulas no futuro contrato assinado. Os autores serão informados em caso de novas tiragens.
XIII – Disposições Finais
As datas definidas neste regulamento podem ser alteradas e, neste caso, serão informadas em tempo
hábil. As questões não previstas neste regulamento serão resolvidas pelo editor-chefe da
Lendari/Casa Literária, Mário Bentes.
As solicitações de esclarecimentos adicionais deverão ser formalizadas por meio do e-mail
manhasderistretto@grupolendari.com.br.
Este regulamento entra em vigor na data de sua divulgação.

24 de setembro de 2018
Mário Bentes
Editor-chefe
LENDARI/CASA LITERÁRIA

