
 

 

 



 

ANTOLOGIA POÉTICA – PODER FEMININO 

 

 

ORGANIZADOR 

Tatiana Machado (Menina Poesia) 

 

 

ABERTURA 

Esta Antologia tem como principal objetivo criar a ferramenta de conscientização à 

causa do empoderamento feminino. Com a disposição gratuita de downloads, procura-se 

divulgar os textos dos autores participantes, buscando disseminar ao máximo a mensagem de 

igualdade social tão debilitada nos dias de hoje. 

Contra toda desigualdade vamos estabelecer uma liderança corporativa, sensível à 

igualdade de gênero, no mais alto nível. 

 

REGULAMENTO 

1 - Antologia destina-se a autores de qualquer nacionalidade maiores de 13 anos. 

2 - Cada participante poderá enviar 1 ou mais textos. 

3 - O tema é “Poder feminino na sociedade” 

4 - Não serão aceitos textos que firam os princípios fundamentais dos direitos humanos, que 

estimulem preconceito e violência. 

5 - Para fins de despesas de editoração, o participante se compromete a pagar a taxa de R$ 25,00 

(vinte e cinco reais) por poema (independente da quantidade de linhas). 

6 - Os textos deverão ser enviados em Microsoft Word ou no formato PDF. 

6.1 - O autor também deverá enviar uma foto pessoal e uma minibiografia com até 10 linhas, 

escrito em terceira pessoa, que serão inseridos na obra. 

7 - Todo texto enviado deverá estar devidamente revisado. A organização não se responsabiliza 

por erros no conteúdo do texto. 

8 - As inscrições serão validadas mediante envio do texto para o e-mail focoletras@gmail.com,  

sob o título “Antologia Digital”, juntamente com o comprovante de pagamento e as seguintes 

informações devidamente preenchidas: 

Nome: 

Pseudônimo (opcional): 

Quantidade de poesias: 

Títulos das Poesias: 

Telefone: 

Whatsapp: 

 



8.1 - A forma de pagamento para participação é via depósito na seguinte conta bancária ou PIX: 

Banco do Brasil 

Agencia: 0150-3 

Conta corrente: 65733-6 

Nome: Cesar Fernandes de Mattos 

CPF: 077.315.637-23 

PIX: Chave CPF 07731563723 

9 - A data limite de envio dos textos, assim como comprovantes de pagamentos, será no dia 31 

de dezembro de 2021, podendo ser estendido até 31 de janeiro, caso haja o entendimento por 

conta da editora. 

10 - Não serão considerados os textos recebidos após a data limite ou encerramento da obra. 

11 - O lançamento do e-book está programa para 15 dias após o fechamento das inscrições, 

sendo disponibilizado para download, primeiramente na página Menina Poesia e da editora 

Foco Letras no Facebook. Após o lançamento, o e-book será adicionado em outras plataformas. 

12 - Todos participantes receberão gratuitamente o certificado de participação via e-mail. 

 


