
EDITAL DE PARTICIPAÇÃO NA ANTOLOGIA 

“LEMBRANÇAS DAQUELE NOSSO ÚLTIMO 
VERÃO” 

RESUMO  

Pelo presente Regulamento está aberto o envio de contos para participação 
na antologia “LEMBRANÇAS DAQUELE NOSSO ÚLTIMO VERÃO”. A 
antologia é organizada pelo Grupo Editorial Quimera sob coordenação geral 
dos autores Marianna Roman, Joyce Pimentel e Vagner Leite de Araújo.  

A obra tem por finalidade estimular a escrita criativa de CONTOS/CRÔNICAS 
que retratem histórias marcantes de férias de verão.  

A antologia abre portas para uma nova fase de aproximação de diferentes 
públicos, de diferentes idades e gostos. Também há por objetivo, o incentivo 
à cultura, arte e entretenimento num fortalecimento de eventos desse porte 

como ambientes difusores deste objetivo.  

 

SOBRE A ANTOLOGIA  

1. A antologia “LEMBRANÇAS DAQUELE NOSSO ÚLTIMO VERÃO” é aberta 
a autores a partir dos 15 aos 25 anos, residentes no Brasil. No intuito de 
selecionar 20 deles para comporem a antologia.  

2. A premissa é:  

Praia do Pontal 2020.  

Era domingo, 20 de dezembro, um dia antes do início do verão de um ano para 
poucos – mas que levou muitos. As coisas agora pareciam ter abrandado, as 
águas estavam calmas, a vacina estava para chegar. Ainda não tinha certeza 
da melhora do mundo, mas eu precisava ver o mar. E das tantas incertezas, 
como sempre, ainda carregávamos a maior delas: o futuro.  

Enquanto o resto da turma brincava na beira das ondas se desfazendo na 
areia do Pontal, alguma coisa brilhava no sol do fim de tarde. Enterrada a 
poucos passos de mim. Uma garrafa de plástico, com a tampa enroscada, e 
vazia... não fosse por um bilhete escrito no verão de 1999 quando, mais uma 
vez, o mundo estava prestes a mudar. Havia a ameaça do fim do mundo, 
enquanto, do outro lado, a promessa de uma nova era. O século XXI, o tal 
do... futuro.  



Aquela não era uma carta qualquer. Era uma carta de despedida da juventude 
sem maiores responsabilidades; com futebol na rua depois da escola, casa 

dos avós no fim de semana, bolo de chocolate antes do almoço, churrasco  

com a galera. Era o último verão de um cara chamado Beto com quatro amigos 
na praia. Exatamente como eu estava agora. A garrafa ainda tinha cheiro de 
laranja, devia ser refrigerante, mas não tinha rótulo. Beto narrava o último 
verão da turma do terceiro ano de uma das escolas mais tradicionais do Rio 
de Janeiro. Usavam uniformes, enquanto juravam permanecer unidos depois 
que a escola ficasse para trás.  

Embora eu soubesse que as chances de isso não acontecer eram altas, no 
fundo, também sabia que eu nutria o mesmo desejo vendo aqueles quatro 
patetas como crianças brincando na areia da praia. Jogando água uns nos 

outros com as pontas dos pés.  

Aquele era nosso último verão juntos. No ano seguinte, depois que o terceiro 
ano acabasse, uns iriam para fora do país, outros para fora do estado. Acho 
que só eu continuaria aqui. Talvez não passasse para nenhuma Federal ou 
passasse e descobrisse que não era nada daquilo que eu queria. Mas, para a 
maioria de nós, ou só para mim, o fim da escola era o início de uma vida em 
que eu teria que caminhar com as minhas próprias pernas; isso dito 
categoricamente pelo meu pai. “Já estava na hora”, era o que ele sempre 

repetia.  

Depois de um ano trancados em casa, 2021 tinha de ser memorável, cheio de 
risadas, os abraços que não demos, os beijos que não roubamos, os amores 
que não vivemos... o ano que não vivemos. A começar pelo verão... que, pelo 
visto, marcava o início de tudo. Ou o fim. O fim de um ciclo louco. Porque, 
afinal, dizem alguns que 2020 começou a ser fertilizado in vitro no verão e 
explodiu em dias que eu prefiro esquecer durante os seus meses.  

Nosso verão começava amanhã. O que faríamos? Olhei para a garrafa com 
cheiro de laranja, pensei num Fusca Itamar velho que ainda guardávamos na 
garagem do vô Clécio e nas habilidades que tínhamos de misturar ingredientes 
que em nada combinávamos e talvez... eu pudesse engarrafar algumas coisas 
para ganhar uns trocados. Juntei a galera ao redor, conversei sobre os planos 
e isso nos levou a pensar em quem perdeu 2020 tanto quanto nós, mas nos 

estudos. Como faríamos para ajudar?  

Juliana criou um refrigerante caseiro, saudável e com poucos ingredientes - 
com o qual poderíamos fazer uma graninha para ajudar ONGs que 
patrocinavam os sonhos de universidades de jovens em comunidades 
carentes. Por que não fazer um verão memorável a todos? Sim, nossa saga 
agora era fazer isso acontecer e era aí que entravam as mentes, ditas, 
diabólicas, dos outros três e, claro, a minha.  



3. A antologia “Histórias daquele nosso último verão” vai reunir contos/crônicas 
a partir da premissa acima. Narrando as aventuras do jovem que encontrou 
uma garrafa de refrigerante, com uma carta de Beto no verão dos anos 90, e 
seus amigos na criação, divulgação e venda do refrigerante criado por eles 
para ajudar jovens em ano de vestibular. E, claro, os resultados de cada  

invenção, como foi aquele último verão. Tudo com muito bom humor, muita 
confusão e solidariedade.  

Queremos contos que seriam histórias para contarmos para os nossos netos 
quando estes chegassem e a gente relembrasse os velhos e bons tempos de 
juventude.  

4. TODOS os textos inscritos DEVEM ter o refrigerante, a criação, os sabores 
tropicais dos refrigerantes, o Fusca Itamar e a venda em suas histórias.  

 

SOBRE TEXTOS E INSCRIÇÕES  

5. Não serão admitidos textos publicados na íntegra ou parcialmente, mantido 

o ineditismo inclusive durante a vigência do processo seletivo dos contos.  

6. Serão admitidos contos/crônicas escritos/as na língua portuguesa. No limite 
de 10 páginas. O formato é 16x23, justificado, fonte Garamond 12, 
espaçamento simples, margens de 2 cm.  

7. Serão excluídos textos que exprimam quaisquer tipos de preconceitos. 

Serão excluídos textos que estimulem humilhação e violência.  

8. Cada participante poderá inscrever a quantidade máxima de 1 (um) 
conto/crônica.  

9. As obras devem ser enviadas através de email: 
antologias@grupoeditorialquimera.com Será exigido: inscrição com dados 

pessoais, sendo anexado ao formulário:  

> Texto a concorrer  

> Termo de Cessão de Direitos Patrimoniais e De Publicação (ANEXO I)  

> Nome completo, pseudônimo (opcional), título do texto, data de nascimento, 
grau de escolaridade, CPF, endereço e e-mail.  

9. As inscrições ocorrerão a partir de 11 DE OUTUBRO DE 2020 e se 
encerram às 23:59h do dia 20 DE MARÇO DE 2021. Será eliminada obra 
enviada fora do prazo e/ou que desrespeite as cláusulas deste regulamento. 



A critério exclusivo das entidades organizadoras, a data poderá ser 
prorrogada.  

10. Será automaticamente eliminado o texto que não satisfizer as exigências 
prescritas.  

11. Os elementos avaliativos serão: a criatividade, correção linguística, 

originalidade e correlação com o gênero e tema.  

12. Os avaliadores/organizadores/revisores se reservam ao direito de fazer as 

devidas correções gramaticais nos textos a serem publicados.  

 

SOBRE DESPESAS E PUBLICAÇÃO  

13. As despesas com a publicação da obra serão da Editora.  

14. Serão impressos 50 livros, os quais serão distribuídos em lojas física ( se 
já tiverem normalizado o processo de cadastro de novas obras – parado por 
conta da pandemia), envio a parceiros para resenhas e pré-venda na loja on- 
line da Editora. Os brindes serão marcadores de livro. As demais distribuições 
são feitas pela própria gráfica que imprime e envia os livros comprados em 
lojas como: SUBMARINO, AMERICANAS, SHOPTIME, ESTANTE VIRTUAL, 
MAGAZINE LUIZA, BOK2 E MERCADO LIVRE. E a versão digital é 
distribuída pela BIBLIOMUNDI nas mais diversas plataformas como: 
AMAZON, KOBO E GOOGLE PLAY.  

15. O mínimo é de 10 participantes. Máximo 20. Cada um ganhará um livro 
com marcador. Caso queiram adquirir mais, podem optar por um dos pacotes 
abaixo:  

> PACOTE 10: 10 livros com 10% de desconto no valor de capa + frete 

> PACOTE 25: 25 livros com 20% de desconto no valor de capa + frete 

> PACOTE 50: 50 livros com 30% de desconto no valor de capa + frete  

16. Os lucros serão divididos em 70% (SETENTA POR CENTO) para a Editora 
e 30% (TRINTA POR CENTO) para os autores – sendo esta quantia de 30% 
dividida igualmente entre os autores. O pagamento é feito após o primeiro 
trimestre de vendas (incluindo pré-venda) , mediante a um montante 
acumulado de 50 reais. Sendo dos 30% da Editora, 10% doados à Instituição 
ESTUDANDO PARA VENCER: PREPATÓRIO SOCIAL, que ajuda jovens 
carentes a ingressarem em Universidades.  



17. O resultado será divulgado através das redes sociais (facebook e 
instagram) da editora: @GRUPOEDITORIALQUIMERA 15 dias após o prazo 

final de entrega de obras.  

18. As artes finais de miolo e capa serão enviados juntamente aos 
participantes em até 15 dias após a divulgação do resultado e contato com 

autores.  

 

SOBRE OS DIREITOS DA/DAS OBRAS  

19. Ficam reservados os Direitos Patrimoniais e de Publicação à Editora.  

20. Os participantes e selecionados declaram desde já que os textos escritos 
e enviados são de suas autorias (a Editora não responderá a processos por 
plágio e também acionará legalmente o autor/a autora que comprometer o 
nome da mesma com cópias de obras) ao mesmo tempo que, ao se 
inscreverem nesta antologia, cedem os Direitos Patrimoniais e de Publicação 
ao GRUPO EDITORIAL QUIMERA, organizadora da antologia, para 
publicação em meio digital e físico, em caráter definitivo, plena e totalmente, 
com os direitos sobre os textos referidos para qualquer tipo de utilização e 

publicação ou reprodução.  

21. A participação na antologia implica o conhecimento e aceitação automática 
do participante a todas as cláusulas do presente regulamento.  

 

 

 

 

 

Edital de participação na antologia “LEMBRANÇAS DAQUELE NOSSO 
ÚLTIMO VERÃO” 

Realização Quimera Produções Literárias Rio de Janeiro, 11 de Outubro de 

2020. 

 

  



Edital de participação na antologia “LEMBRANÇAS DAQUELE NOSSO 
ÚLTIMO VERÃO” 

ANEXO I – TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS PATRIMONIAIS, DE 
PUBLICAÇÃO E DE IMAGEM 

 

Eu, ___________________________(nome do autor) portador do CPF , RG 
e residente a  

___________________________________________ no bairro 
de___________________ em/no ________________________________ 
(cidade e estado), faço cessão dos direitos patrimoniais, de publicação e de 
imagem da obra ____________________________________(obra enviada) 
ao GRUPO EDITORIAL QUIMERA, organizador da antologia “LEMBRANÇAS 
DO NOSSO ÚLTIMO VERÃO”, para publicação em meio digital e físico, e em 
caráter definitivo, plena e totalmente, com os direitos patrimoniais, de 
publicação e de imagens sobre os textos referidos para qualquer tipo de 
utilização e publicação ou reprodução. Autorizando amplamente o uso da 
imagem do mesmo e da antologia dentro e fora do Brasil sem qualquer 
limitação de tempo ou da modalidade de utilização. Declaro estar ciente de 
que o GRUPO EDITORIAL QUIMERA poderá sugerir alterações à obra para 
adequação à publicação.  

 

 

___________________________________________________ 

(assinatura) 

 

 

___________________, _____ de ____________________ de 20_____. 

 


