
 

 

 

 

 

VOZES FEMININAS NA LITERATURA 
edição LEME 
CONTOS E CRÔNICAS  

 

A Editora Mireveja dá andamento ao projeto Vozes femininas na literatura com 
a publicação de sua segunda coletânea de contos e crônicas escritos por 
mulheres, trazendo temas pertinentes ao universo feminino nos dias de hoje. O 
projeto tem o objetivo de fazer com que mais autoras publiquem seus textos em 
livro físico com a chancela de uma editora e, assim, sejam inseridas no mercado 
editorial, movimentando-o.  

Serão selecionados de 10 a 20 textos, de até 20 autoras. As interessadas devem 
ser nascidas ou residir em Leme (SP) e ter idade superior a 18 anos. A ideia do 
projeto é representar a ampla diversidade feminina, incluindo textos de 
escritoras experientes e de iniciantes, de diversos matizes sociais.  

As inscrições vão de 5 de janeiro a 5 de fevereiro de 2021.  

As autoras não pagarão para que seus textos sejam publicados, nem haverá 
qualquer tipo de obrigatoriedade de compra de exemplares após o lançamento.  

O projeto Vozes femininas na literatura – edição Leme terá, como organizadora, 
a escritora, fotógrafa e produtora cultural lemense Bel Parolim.  

Para saber sobre o Vozes femininas na literatura – edição Bauru, acesse 
www.editoramireveja.com/ovazio 

  



Sobre os textos  

Os contos e crônicas não precisam ser inéditos, podendo estar online em 
qualquer plataforma ou publicados em outras coletâneas, sempre respeitando os 
direitos autorais adquiridos previamente por outras editoras. Ou seja: o direito 
autoral do texto para a participação na antologia precisa pertencer totalmente à 
autora. 

Cada autora poderá participar da obra com até dois textos, cujo conteúdo deve 
ser original. Também não serão aceitos contos e crônicas que contenham teor 
pejorativo, discriminatório ou que incite o ódio e o preconceito. Cada autora 
poderá enviar até três textos para análise.  

As participantes da coletânea, automaticamente, autorizam que seus textos 
passem por todos os processos de produção do livro (edição, preparação e 
revisão), condição indispensável para garantirmos a qualidade da obra (claro, 
sempre em conformidade com a autora). 

Os textos deverão ser entregues exclusivamente via e-mail com o seguinte 
padrão: arquivo Word (A4); espaçamento 1,5 entre linhas; fonte Times New 
Roman 11. 

O e-mail para envio dos textos é: bel.parolim@gmail.com 

Cada arquivo deverá conter apenas um conto ou crônica e ser identificado com o 
título do texto e o nome completo da participante, como neste exemplo: O doido 
adeus do amor_Agnes Analua.doc 
 
Cada texto deverá ser iniciado pelo título, seguido do nome da autora (nome que 
quer que apareça no livro).  

Observação: a Editora Mireveja reserva para si o direito de definir título, capa e 
projeto gráfico da obra. 

Viabilização e direitos autorais 

O livro será viabilizado com recursos de financiamento coletivo (Catarse.me), em 
forma de pré-venda, ou seja: ao adquirir o livro antecipadamente, o comprador 
garante seu exemplar e ajuda a financiar coletivamente a produção da obra.  

Para que o livro seja viável (pagando todos os profissionais envolvidos e a gráfica), 
deverão ser vendidos 400 exemplares. Portanto, torna-se necessária uma intensa 
dedicação de todos os envolvidos no projeto, em especial as autoras, de forma 
que se movimente uma grande rede de contatos e de divulgação. Ressaltamos 
que essa é a principal condição para a viabilização do projeto.  



Após o lançamento oficial, a obra estará disponível para venda no site da editora 
(www.editoramireveja.com), sendo que as autoras poderão adquirir exemplares 
extras por 50% do preço de capa, que será de R$ 40,00 – o exemplar extra custará 
R$ 20,00 para as participantes.  

Direitos autorais  

As autoras receberão, a título de direitos autorais, 10% do valor de capa (divididos 
proporcionalmente por participante, independentemente do número de páginas 
ou de textos selecionados, seguindo o modelo aplicado comumente no mercado 
editorial mundial.  

Na primeira tiragem da obra (400 exemplares), cada autora receberá dois livros 
impressos como forma de pagamento do valor dos direitos autorais (os valores 
são compatíveis). A partir de nova impressão, será mantida a regra de 10% por 
autora, que poderão ser recebidos em dinheiro ou em livros.  

Características do livro  

O livro será publicado com registro internacional (ISBN) e ficha catalográfica e 
atenderá às seguintes características:  

Tamanho 12 cm x 19 cm 
160 páginas 
Capa colorida 
Miolo preto e branco (papel Pólen 90 g) 
Orelha de 10 cm 
Embalagem individual 
Tiragem inicial de 400 exemplares (sendo 40 destinados as autoras)  

Lançamento  

Com o avanço da covid-19, não temos previsão de lançamento presencial do 
livro. No entanto, realizaremos todo o processo de seleção e edição, que pode 
ser feito virtualmente, e então planejaremos a melhor maneira e momento para 
lançá-lo, virtual ou presencialmente. A proposta inicial é março/abril de 2021.  

Comunique-se  

Contato com Bel Parolim 
e-mail: bel.parolim@gmail.com 
telefone: (19) 99990-1540 

  



Sobre a editora  

Somos uma editora jovem com uma equipe experiente. Trabalhamos com poucos 
(e bons) projetos, com ideias nas quais acreditamos, o que nos permite dispensar 
um tratamento especial a cada livro.  

Realizamos análise detalhada de originais (edição) e elaboração de obras em 
sintonia com o mercado editorial e com as demandas sociais. Nossos projetos 
gráficos buscam um acabamento impecável desde a criação até a saída da gráfica. 
Tratamos cada livro como um objeto único, com uma narrativa visual potente e 
coerente com sua mensagem.  

Não abrimos mão de uma boa preparação (o preparador trabalha para que sejam 
feitos os ajustes necessários no texto, sempre em sintonia com o autor, e para 
que tudo saia de acordo com os padrões de publicação) e revisão.  

Também nos empenhamos na divulgação. Fazemos um kit de divulgação para o 
lançamento (com release e fotografias) e enviamos para jornais, rádios e tevês 
locais e regionais, de acordo com o alcance que estipularmos. Temos bons 
contatos e, mais que isso, temos experiência com jornalismo e com a imprensa.  

Agradecemos sua atenção. Sinta-se à vontade para entrar em contato conosco.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Editora Mireveja  
CNPJ.: 06.248.203/0001-88  
www.editoramireveja.com 
telefone: (14) 3245 6571 / (14) 99148 0190 
E-mail: joaocorreiafilho@hotmail.com 


