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São Paulo, 3 de outubro de 2018.

CHAMADA PARA PUBLICAÇÃO DE CRÔNICAS
PUBLICAÇÃO PREVISTA PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2019

Prorrogado até 22 de outubro de 2018.

Submissão das propostas: www.pimentacultural.com/peripecia

Série: A vida em crônicas
Título da obra: Cotidiano nu e cru
Organizadora: Profa. Dra. Patricia Bieging
Editora: Peripécia
Ano da publicação: 2019

Da Chamada para publicação em livro:

A Peripécia abre chamada para publicação de textos de escritores, iniciantes ou profissionais,
em livro organizado. A iniciativa da Editora busca dar voz aos autores, apresentando suas
criações ao público de forma rápida e facilitada. A intenção é descobrir novos escritores e
também promover os autores no disputado universo literário. 

Esta Chamada visa a captação de Crônicas, abordando temas sobre o Cotidiano, as vivências
singulares e as experiências ordinárias, mas que tenham grande significado para quem a
relata. O texto deve ser de autoria do escritor que o submeter para análise, além de ser original
e inédito quanto à publicação em livro, porém já podem ter sido publicados em blogs, jornais,
revistas e outras plataformas. 

Podem participar desta Chamada autores brasileiros ou estrangeiros. 

Cada escritor poderá submeter um texto para análise nesta Chamada.

A Crônica deve ser redigida e submetida da seguinte forma: Word, fonte Arial, tamanho 12,
espaçamento 1,5 entrelinha, margens direita e superior 2,5, margens esquerda e inferior 3,0.
Os textos devem ter, no máximo, 3 páginas. O texto deve seguir a seguinte sequência: Título,
nome do autor e texto da Crônica. Ao lado do nome, o autor deve inserir uma nota de rodapé
com até 3 linhas apresentando-se, ou seja, um mini-currículo falando um pouco de si mesmo.

O cadastro deve ser todo preenchido com informações válidas. As inscrições são gratuitas.

A inobservância de qualquer dos itens desta chamada desclassifica automaticamente o texto
enviado.

A seleção das Crônicas será realizada pela organizadora da obra.
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Da publicação:

O livro terá ISBN e Ficha Catalográfica de acordo com a Agência Brasileira do ISBN.

O livro será publicado nos formatos digital e impresso por demanda. O livro digital terá
acesso aberto a partir de uma Licença Creative Commons e distribuição gratuita. O livro
impresso será produzido por demanda e vendido em pequena escala no site da Editora e em
seus distribuidores.

Os autores selecionados, como forma de viabilizar financeiramente a publicação da obra,
deverão arcar com a compra de 10 (dez) exemplares impressos do livro, mediante o
pagamento de duas parcelas de R$ 200,00 (duzentos reais), pagos via boleto bancário nos dias
5 de novembro e 5 de dezembro de 2018. Em caso de inadimplência, a Crônica não será
publicada uma vez que a compra dos exemplares é o que possibilita a sua publicação, bem
como registros, manutenção das plataformas de distribuição online, serviços editoriais,
administrativos, de impressão da obra e demais custos relativos ao trabalho da Editora.

Também deverão arcar com o custo do envio da obra no valor de R$ 40,00 (quarenta reais).
Os livros serão entregues no endereço informado pelo autor no momento do Cadastro no site
da Pimenta Cultural.

Exemplares adicionais aos acima especificados terão um valor unitário de R$ 35,00 (trinta e
cinco reais). Valor exclusivo para os autores da obra mediante custos gráficos da impressão
por demanda da obra.

Dos prazos:

Período de submissão PRORROGADO: até 22/10/2018.

Resultados: serão enviados diretamente aos autores por e-mail assim que os textos forem
avaliados e, posteriormente, será publicada a lista de aprovados no site da Pimenta Cultural no
dia 15/11/2018.

Prorrogação: ficará a critério da editora Peripécia a alteração dos prazos acima relacionados.

Disposições gerais:

Casos particulares e omissões serão avaliados pelos Diretores do grupo Pimenta Cultural e
pelos Editores da Peripécia.

A editora Peripécia detém os Direitos de Publicação e distribuição da Obra desta Chamada
Pública.
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Fica a critério da Peripécia todas as definições referente a formato da obra, mídia em qualquer
suporte, forma de publicação impressa, idioma, quantidade de edições, fixação da época,
confecção artística, definição de preço, representantes, distribuidores, plataformas de
compartilhamento e o que mais for pertinente à publicação, podendo fazer quaisquer
modificações no que se refere à comercialização ou distribuição. 

Demais dúvidas: 

E-mail: peripecia@pimentacultural.com 
WhatsApp: (11) 96766-2200
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