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Com o objetivo de incentivar a literatura no país, dando ênfase na publicação de textos, a
Guemanisse Editora e Eventos Ltda. promove o 1º Concurso Literário Guemanisse de Crônicas e de
Textos Humorísticos, composto por duas categorias distintas:
a) CRÔNICAS - narrativa que descreve um flagrante da vida, sério ou pitoresco, atual ou histórico,
real ou imaginário, com temática livre.
b) TEXTOS HUMORÍSTICOS - narrativa cômica de situações, piadas, com temática livre.
o qual será regido pelo seguinte

REGULAMENTO
1. Podem concorrer quaisquer pessoas, desde que os textos inscritos sejam em língua portuguesa.
Os trabalhos não precisam ser inéditos e a temática é livre.
2. As inscrições se encerram no dia 15 de maio de 2009. Os trabalhos enviados após esta data não
serão considerados para efeito do concurso, e, assim como os demais, não serão devolvidos. Para
tanto será considerada a data de postagem (correio e internet).
3. Para ambas as categorias, o limite de cada texto é de até 4 (quatro) páginas. Os textos devem ser
redigidos em folha A4, corpo 12, espaço 1,5 (entrelinhas) e fonte Times ou Arial.
4. As inscrições podem ser realizadas por correio ou pela internet da forma seguinte:
a) Via postal (correio): os trabalhos podem ser enviados em papel, CD ou disquete 3 ½ para
Guemanisse Editora e Eventos Ltda. CAIXA POSTAL 31.530 - CEP 20780-970 - Rio de Janeiro RJ;
b) Internet: os trabalhos devem ser enviados, em arquivo Word, para o e-mail
editora@guemanisse.com.br
5. Cada texto receberá um número aleatório (sorteado) que fará a identificação autor/texto. Dessa
forma os textos não devem ter nenhuma identificação, resumindo-se no seu título e conteúdo da
obra. Os Textos devem ser remetidos em um único envelope (correio) ou arquivo (internet) em 1
(uma) via. Uma folha (ou arquivo) separada, deverá conter os seguintes dados do concorrente:
a) nome completo;

b) nome artístico, com o qual assina a obra e que será divulgado em caso de premiação e/ou
publicação;
c) categoria a que concorre;
d) data de nascimento / profissão;
e) endereço completo (com CEP) / e endereço eletrônico (e-mail).
6. Cada concorrente pode realizar quantas inscrições desejar.
7. Para ambas as categorias, o valor da inscrição é de R$ 30,00 (trinta reais), com direito a enviar
até 2 (dois) textos por inscrição. Os valores devem ser depositados em favor de GUEMANISSE
EDITORA E EVENTOS LTDA, na Caixa Econômica Federal, Agência 2264, Oper. 003 - Conta
Corrente Nº 451-7.
8. Os comprovantes de depósito (nos quais os concorrentes escreverão o nome) devem ser
remetidos para Guemanisse Editora e Eventos Ltda. pelo correio, pela internet (escaneados) ou para
o fax (21) 3734-2005. Nenhum valor de inscrição será devolvido.
9. Os resultados serão divulgados pelo nosso site www.guemanisse.org (ou com.br), pela mídia e
individualmente (por e-mail) a todos os participantes, no dia 15 de julho de 2009.
10. Cada Comissão Julgadora será composta por 3 (três) nomes ligados à literatura e com
reconhecida capacidade artístico-cultural. Ambas as Comissões podem conceder menções honrosas
ou especiais.
11. As decisões das Comissões Julgadoras são irrecorríveis.
12. Para cada Categoria (Crônicas e Textos Humorísticos), a premiação será nos seguintes valores:
a) Premiação em dinheiro:
1º lugar: R$ 3.000,00 (três mil reais) e publicação do texto em livro;
2º lugar: R$ 2.000,00 (dois mil reais) e publicação do texto em livro;
3º lugar: R$ 1.000,00 (mil reais) e publicação do texto em livro.
b) Premiação de publicação em livro:
Os textos premiados, inclusive os que forem agraciados com MENÇÃO HONROSA e/ou
MENÇÃO ESPECIAL, serão publicados em livro (sem ônus para seus autores, inclusive de
remessa postal) e cada um destes autores receberá dez exemplares, a título de direitos autorais. Esta
edição específica não poderá ultrapassar a tiragem de 2.000 (dois mil) exemplares, e os livros
restantes desta edição serão preferencialmente distribuídos por bibliotecas e escolas públicas.
13. A inscrição no presente concurso implica na aceitação plena deste regulamento.

