
 

Associação de Jornalistas e Escritoras do Brasil - AJEB 

PALAVRAS 2019 

Com muita alegria, a Associação de Jornalistas e Escritoras do Brasil lança mais 

um volume da Coletânea PALAVRAS, a tradicional antologia da AJEB, agora em parceria 

com a Editora Alternativa. A antologia já faz parte do grupo das mais tradicionais e 

longínquas edições no Brasil, propiciando visibilidade às associadas da AJEB e de inú-

meros escritores independentes colaboradores e amigos da entidade. 

A antologia, nesta nova jornada, publicará, com tema livre, poemas, contos, 

crônicas, ensaios científicos e artigos, revelando a pujança e diversidade de nosso ca-

leidoscópio literário. 

Para participar, mande seu texto para o e-mail contato@editoralternativa.com, 

juntamente com uma biografia resumida e uma fotografia em boa resolução. Para fins 

de cadastro, boletos e futura remessa, o escritor deve informar nome e endereço com-

pleto, telefone, CPF e e-mail. 

 Cada página publicada possibilitará o recebimento de dois exemplares da obra, 

por um investimento de R$ 90,00, sem limite de páginas por escritor. Junto com o 

comprovante de depósito, deve ser informado o endereço de entrega dos exemplares. 

Os custos de remessa são de responsabilidade do escritor e serão calculados a partir da 

quantidade de exemplares e distância a serem enviados. Os exemplares serão encami-

nhados assim que comprovado o pagamento da remessa. 

 A temática da coletânea é livre, podendo conter textos originais ou já publica-

dos anteriormente. Também será possível encomendar exemplares extras, antes da 

impressão, por R$ 20,00 a unidade. 

O prazo para o envio dos textos é até 31/07/2019. A editora processará a diagra-

mação para a aprovação do escritor e acerto do investimento. O comprovante de de-

pósito, a ser entregue até a aprovação do texto pelo mesmo e-mail acima, dará a quita-

ção do investimento e a inclusão na obra. 



A antologia PALAVRAS 2019 será lançada na 65ª Feira do Livro de Porto Alegre, 

com prestigiada sessão coletiva de autógrafos. 

As opções de pagamento: 

1) Emissão de boletos (+ R$ 3,00) em até 3 vezes.  

2) Depósito bancário à vista (enviar comprovante de depósito por e-mail).  

O pagamento do investimento pode ser realizado nos seguintes bancos: 

BRADESCO: 

Agência: 268 

Conta Corrente: 9936-8 

MP MP Editora Alternativa 

CNPJ 24.296.318/0001-8 

BANRISUL: 

Agência: 0041 

Conta Corrente: 06.21175406 

MP MP Editora Alternativa 

CNPJ 24.296.318/0001-8 

A AJEB convida a todas as associadas, bem como os colaboradores e amigos escri-

tores, a estarem junto na nova edição da Coletânea PALAVRAS 2019. Marquem a presen-

ça nesta linda história de fortalecimento da literatura nacional e dos escritores indepen-

dentes. 

 

 

 

 

 


