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Edital Antologia n°01/2021  
 

 
IX ANTOLOGIA CULTIVE 

“AS VALKYRIES VISITAM O BRASIL” 
 

COORDENADORA DO PROJETO: ELUCIANA IRIS ALMEIDA CARDOSO 
 
 
O Institut Cultive Suisse Brésil (ICSB) lança a IX Antologia intitulada “AS VALKYRIES 
VISITAM O BRASIL” uma produção que colocará em evidência as mulheres brasileiras 
que fazem ou fizeram a diferença na história da sociedade e da cultura do Brasil. 
 
Vamos eternizar e reviver tantas mulheres brasileiras, que vivem no anonimato, 
homenageando-as nesta brilhante antologia dedicada à mulher. Participe e compartilhe 
com outras mulheres e homens para que tenham a oportunidade de soprar o perfume, que 
vem das linhas do seu pensamento, nas páginas desse livro. 
 
 Realizando esse projeto, o Institut Cultive Suisse Brésil colaborará com a “Rede Feminina 
de Combate a Câncer” da Paraíba e de Pernambuco, uma associação brasileira que 
trabalha para ajudar pessoas acometidas de câncer. 
 

1- QUEM PODE PARTICIPAR DA IX ANTOLOGIA CULTIVE AS VALKYRIES 
VISITAM O BRASIL 

a- Homens e mulheres de todas as nacionalidades:  
b- IDADE: A partir de 12 anos; 
c- Menores de 18 anos:  com autorização do representante. 

 
2- REGRAS SOBRE O TEXTO E FORMATAÇÃO  
a- Tema do texto: sobre uma mulher, sobre a mulher ou sobre você. 
b- Cada inscrição - ocupará 3 páginas no livro com foto de rosto preta e branca + 

biografia de até 5 linhas e texto português; 
c- Textos: poesia ou prosa com o nome do autor completo 
d- Título diferente do tema 
3- Formatação do texto, 2 páginas word/doc, arial 12, espaço simples, 999 palavras; 

6322 caracteres contando com os espaços (favor não enviar o texto em pdf) 
e- Seguir rigorosamente as indicações no final desse documento. Se passar 

uma linha em outra página, conta-se como página extra. 
f- Língua do texto: português revisado por conta do autor. 
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Anexo segue o modelo do tamanho do texto, apague o texto escrito e escreva o seu no 
lugar seguindo o mesmo formato, válido para poesia ou prosa. 
 

4- DATA LIMITE PARA ENVIAR O TEXTO 
30/09/2021;  
 

5- INVESTIMENTO  
 

a- Valor – 200 reais ( para o Brasil) outros países 35 euros (o autor tem direito a 2 
volumes); 

b- Pagamento à vista ou divido até setembro de 2021  
c- Páginas extras no livro -100 reais (Brasil); 17euros (outros países); 
d- Por cada página extra no livro o autor recebe 1 livro; 
e- Membros Cultive tem direito a 3 volumes por inscrição de 2 páginas 
f- O livro será vendido no site antecipadamente e após o lançamento; 
g- Preço para os coautores com pedidos antecipados: 1 volume:12 euros;  
h- Número de livros por inscrição: 2 livros.  

 
6- SOBRE O LIVRO – Impresso e E-book 

 
Livro impresso: 14x21 cm; 
Papel of-set 90 gr; 
Produção Editora Cultive; 
Registro na Biblioteca Nacional Suíça; 
Lançamentos em países da Europa, na Suíça, no 2° Salon International du Livre et 
de la Culture de Genève Cultive; nas Bibliotecas Públicas Brasileiras. 
 

7- Marketing  
a- Pré-lançamento: Congrès Cultive International Culturel de la Femme - dia 28 

de novembro 2021; 
b- Distribuição: biblioteca Nacional Suíça, Biblioteca Pública de Genebra, Instituto 

Íbero Americano de Berlim, Brasil, Portugal, Noruega, Grécia, África, Europa, 
Argentina, Equador, Caribe, Angola; Moçambique 

c- Lançamento: Canal Cultive, Biblioteca de Florianópolis, Biblioteca de 
Pernambuco; Sabepe (Sociedade dos Amigos da Biblioteca Pública de 
Pernambuco) 

d- Divulgação: Canal Chá & Poesia Com Elas, TV Cultura, Art Agora, Café Patriota, 
Canal Cultive, Revue Artplus, Revue Cultive, Gazeta de Mandaguari; Chá da 
vida, Revista da Mulher;  
 

8- INSCRIÇÃO:  
a- Preencher o formulário no link. 

 
https://forms.gle/eEj2YaQWSjKDsxbv7 
 

b-  Anexe 1 foto de rosto preta e branca (boa resolução),1 foto colorida, o texto dentro 
das normas, biografia com 5 linhas.  

c- Nomear todos os arquivos (doc) da seguinte forma: Valkyrie+nome do autor;  
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Valquiria Guillemin
prorrogado: inscrições até o dia 10 de novembro 2021
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d- O texto deve constar o seu nome; 
e- O autor recebe certificado de participação na IX Antologia; 
f- Os Membros Cultive recebem um volume extra pela sua inscrição: 
g- Cada autor ocupa duas páginas no livro em língua portuguesa e biografia de 5 

linhas; 
 

9- DO ENVIO DOS LIVROS 
a- Previsão para impressão - fevereiro/2022. 
b- Autores receberão seus volumes pelo correio 
c- A Cultive fará o envio 1 mês após o lançamento; o valor da remessa pelo correio é 

por conta do autor; 
d-  A Cultive não se responsabiliza pelo não recebimento da encomenda, caso o 

autor não aceite a encomenda ou não esteja presente em casa para receber o 
pacote; 

e- Uma vez a encomenda enviada, a Cultive não se responsabiliza pela entrega, 
nem pela prestação de serviço de má qualidade do correio, que porventura 
venha ocorrer;  
Se o correio não entrega encomendas no endereço dado, o autor é quem terá́ 
que providenciar a retirada das obras no correio;  

f- A Cultive se compromete a reenviar as nossas custas, se e somente se, nos 
cometermos erros equivocados de endereçamento; 
Não nos responsabilizamos por mercadoria deteriorada; 

g- O autor escolhe a forma de envio: envio com seguro, envio registrado, etc.  
Se o pacote for devolvido por qualquer motivo, todas as taxas cobradas pelo 
correio, assim como o novo valor para reenvio, serão a cargo do autor; 

h- Se a encomenda for devolvida, o correio cobrará um valor para a retirada do 
pacote, esse valor deverá ser reembolsado pelo autor. Caso o autor se recuse a 
reembolsar a Cultive só reenviará outros volumes após pagamento do 
reembolso mais o valor do novo envio. 

i- E.book – será enviado o link aos autores. 
 

10- CONTA PARA DEPÓSITO: 

Residentes em OUTROS PAÍSES  
 
Favorecido: Valquiria Guillemin  
conta:17-703134-1 
Iban:CH60 0900 0000 1770 3134 1  
bic: POPFICHBE  
BANCO: POST FINANCE SA 
ENDEREÇO DO BANCO: MIGERSTRASSE 20, - 3030 BERN – Suísse 
 
 
Brasil 
 
Banco Nubank  
banco 260-Nu pagamentos S.A   
Valquiria Imperiano Guedes 
agencia: 0001 
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conta: 59471505-0.   
cpf- 072816253-91 
Pix: 072816253-91 
 
 
Para se inscrever entre no link:  
 
https://forms.gle/eEj2YaQWSjKDsxbv7 
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