CARTA CONVITE AOS ESCRITORES LOCAIS
FLIM – FESTA LITEROMUSICAL 2016

A ASSOCIACAO JOSEENSE PARA O FOMENTO DA ARTE E DA CULTURA
– AJFAC, associação civil sem fins lucrativos, qualificada no âmbito municipal como
Organização Social de Cultura, inscrita sob o CNPJ/MF nº 09.203.173/0001-81,
entidade gestora do Parque Vicentina Aranha, convida os escritores independentes
locais e regionais a participarem do processo seletivo da FLIM - Festa Literomusical
do Parque Vicentina Aranha, edição 2016, para lançamento e venda de livros durante
a festa.

A FLIM acontecerá de 16 a 18 de Setembro de 2016 e reunirá importantes nomes da
literatura nacional e internacional, assim como artistas, amantes da literatura e o público
em geral, com mesas de debates e reflexões, shows musicais, teatros, entre outras
atividades e intervenções relacionadas à Literatura, Arte e Cultura.

1. Do objetivo
Com o objetivo de estimular a leitura e promover a circulação de obras literárias
de autores independentes locais e regionais, a AJFAC instituiu esta carta
convite no âmbito da FLIM 2016, possibilitando o incentivo e divulgação de
obras literárias destes escritores.

2. Do Convite
A presente carta-convite estende-se a todos os escritores independentes locais e
regionais, que possuam livros editados e que tenham interesse em vender e/ou
lançar livros na FLIM.

3. Da Venda de livros

3.1.A AJFAC disponibilizará espaço para até 20 escritores independentes;
3.2.Os escritores selecionados deverão estar presentes, ou indicar representante,
em todo periodo de funcionamento do espaço na FLIM:
Sexta-feira, dia 16: das 18h às 21h
Sábado, dia 17: das 10h às 21h
Domingo, dia 18: das 10h às 13h
3.3.Não há limite de livros para exposição;
3.4.Como estrutura física a AJFAC cederá para exposição dos livros, uma mesa
com medidas de 70 cm x 70 cm para cada escritor;
3.5.A AJFAC não se responsabiliza pelos livros que estarão expostos para
venda no período da FLIM.

4. Do Lançamento de livros
4.1.A AJFAC disponibilizará espaço para até 17 lançamentos de livros durante
a FLIM;
4.2.Os livros a serem lançados devem estar datados de 2015 e 2016;

5. Das Inscrições
5.1.As inscrições são gratuitas e serão do periodo de 23 de agosto a 01 de
setembro de 2016.
5.2.Documentos necessários para inscrição:
5.2.1. Ficha de cadastro preenchida (anexo I);
5.2.2. Curriculum do autor;
5.2.3. Copias do CPF, RG e comprovante de residencia;
5.3.Encaminhar um exemplar de cada livro a ser vendido ou lançado na FLIM.
5.4.As inscrições deverão ser realizadas pessoalmente de segunda a sexta-feira,
das 9h às 17h, na recepção do Parque Vicentina Aranha ou por correio, via
SEDEX, enviando a documentação e os livros para a Rua Eng.º Prudente

Meireles de Moraes, 302, Vila Adyana, CEP: 12.243-750 São José dos
Campos – SP, com a seguinte identificação no envelope:
CARTA CONVITE AOS ESCRITORES LOCAIS
FLIM – FESTA LITEROMUSICAL 2016
NOME DO ESCRITOR:...........................................................

6. Do Espaço
6.1.O espaço a ser disponibilizado para a venda e lançamento será no Pavilhão
São José;
6.2.Os interessados deverão comparecer no Parque Vicentina Aranha, para visita
técnica ao local disponibilizado, antes de realizar a inscrição;
6.3.As visitas ao local deverão ser agendadas com antecedência no telefone (12)
3911 7090 ou pelo e-mail cultura@ajfac.org.br.

7. Da Seleção
7.1.Caso haja maior número de inscritos do que vagas disponiveis, será
realizado sorteio entre os inscritos;
7.2.Não serão aceitas obras, que manifestem preconceito racial, social ou contra
minorias, seja de cunho cultural, pessoal ou coletivo, que incitem a
violência, atividades criminosas, apologia a drogas ou pornografia;
7.3.O sorteio e a análise das obras serão realizados pela comissão formada por
profissionais da equipe de Gestão Cultural da AJFAC.

8. Do resultado da seleção
O resultado será divulgado no site na AJFAC a partir do dia 09 de setembro de
2016.

9. Das disposições gerais

9.1.Os escritores autorizam desde já à AJFAC a colher áudio e/ou imagens
durante a FLIM, bem como a divulgá-los como parte das atividades
realizadas no Parque Vicentina Aranha sob gestão da AJFAC.
9.2.Fica assegurado a AJFAC o direito de, no interesse da Administração,
anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, esta Carta
Convite, dando ciência aos participantes, na forma da legislação;
9.3.As inscrições apresentadas não serão devolvidas aos interessados, cabendo a
AJFAC decidir sua destinação após a utilização no referido processo;

São José dos Campos, 23 de agosto de 2016.

Angela Maria Torneli Ribeiro
Diretora Geral

ANEXO I – FICHA DE INSCRIÇÃO

CARTA CONVITE PARA PARTICIPAÇÃO DA FLIM 2016
ESCRITOR INDEPENDENTE
Nome do escritor:
Endereço completo:
CNPJ:

Telefone fixo:

Telefone Celular:

E-mail:

Venda de livro (

)

Lançamento de livro (

)

Lista dos livros para venda:
Lista dos livros para lançamento:
Nome, RG e CPF dos representantes:
1.
2.
3.

Visita ao espaço da Feira no Parque Vicentina Aranha realizada no dia: _______
Declaro que as informações acima são verdadeiras e estou de pleno acordo com
as condições desta Carta Convite

Assinatura
Local:

Data:

