


 

Fundo Municipal de Apoio às Políticas Culturais 

Edital  Linguagens Artísticas  - 2019 

Projeto: Pinda: Novos Escritores 

III – Objetivos: 

O Objetivo principal do projeto “ Pinda: Novos Escritores” é permitir que 10 escritores, 

residentes na cidade de Pindamonhangaba, publiquem seus textos em uma coletânea 

de contos. 

Nosso projeto será executado da seguinte forma:  

Por meio de um chamamento público, serão selecionados 10 autores, escolhidos após a 

análise de até 40 textos enviados pelo público interessado;  

O Gênero literário escolhido para as os textos concorrentes será o conto; 

A partir dessa primeira seleção, os autores escolhidos participarão da oficina literária 

ministrada pelo escritor Marne Lúcio Guedes, responsável técnico pelo projeto, que fará 

o acompanhamento e a edição dos textos apresentados;  

Nessa oficina, cada escritor fará a “carpintaria literária” do seu texto, escrevendo e 

reescrevendo a narrativa, tendo seus texto revisado semanalmente pelo escritor Marne 

Lúcio Guedes, até atingir sua maior potência literária; 

A oficina de carpintaria literária se dará em 16 encontros, com 2 horas de duração cada, 

perfazendo um total de 32 horas de curso;  

Em paralelo com a oficina de carpintaria literária, haverá também a oficina de língua 

portuguesa, ministrada pela proponente do projeto, a professora Alessandra Ronconi  

Costa, com o objetivo de revisar os textos, aplicando a norma culta às narrativas 

produzidas;  

A oficina de língua portuguesa se dará em 4 encontros mensais, com duas horas de 

duração  cada, perfazendo um total de 8 horas de curso; 

Como fruto desse trabalho, será publicado o livro de contos “ Pinda: Novos Escritores”, 

coletânea a ser realizada pela editora e gráfica São Benedito,  empresa situada em 

Pindamonhangaba e participante do projeto, nesse edital; 

Como evento final do projeto, será realizado um coquetel de lançamento da coletânea, 

com a presença dos autores, dos profissionais participantes do projeto, representantes 

da prefeitura e o público convidado; 

Tanto as oficinas literárias quanto o coquetel de lançamento da coletânea serão 

realizados nas dependências do Museu Histórico e Pedagógico “D. Pedro I e Dona Leopoldina, 

conforme carta de anuência fornecida pela secretaria de cultura, anexada neste PDF 



O grande benefício resultante do projeto para a cidade de Pindamonhangaba é a 

possibilidade da revelação de novos escritores, abrindo portas para que cada autor 

publique seu texto; 

O Projeto abrangerá todos os moradores de Pindamonhangaba, interessados em 

escrever prosa literária. 

 

IV – Justificativas do projeto: 

“ Um país se faz com homens e livros” 

A frase de Monteiro Lobato é emblemática e justifica perfeitamente a realização do 

nosso projeto;  

A produção de um livro se justifica pela importância  que a literatura tem  na formação 

da identidade cultural de um povo; 

As palavras se eternizam,  um livro é para sempre;  

A partir dos textos produzidos pelos seus novos escritores, o município de 

Pindamonhangaba abrirá uma porta importante para que esses autores iniciem uma 

carreira na cena literária brasileira; 

Cabe lembrar ainda, que existe uma lacuna clara no município em relação às ações de 

fomento à literatura. Quantos projetos de apoio à literatura foram implementados 

pela prefeitura, nos  anos recentes?  Fica a pergunta, como objeto de reflexão; 

Dessa forma, o projeto “ Pinda: Novos Escritores” atuará no sentido de valorizar uma 

política cultural que incorpore a produção literária do município, conferindo à 

literatura a importância cultural que ela merece; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



V – Estratégia de ação: 

O projeto “ Pinda: Novos Escritores” terá uma duração total de até 8 ( oito) meses 

Segue abaixo o cronograma de atividades previsto para o projeto: 

Atividade Prazo de duração Metodologia de execução 
 

Administração do projeto 240 dias ( 8 meses) Elaboração de relatórios de 
acompanhamento/pagamentos/etc; 
 

Seleção dos 10 
textos/autores que 
participarão do projeto  

60 dias ( 2 meses ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Será feito um chamamento público 
com apoio da prefeitura. O 
chamamento será publicado no site 
da secretaria de cultura, não tendo a 
Prefeitura qualquer 
responsabilidade nessa ação, a não 
ser o apoio já mencionado 

Oficina de carpintaria 
literária 

120 dias ( 4 meses) A oficina será realizada em 16 
encontros, com duas horas de 
duração, ministrada pelo escritor 
Marne Lúcio Guedes, encontros a 
ocorrerem em espaço cedido pela 
secretaria de cultura, conforme 
carta de anuência ( em anexo) 
fornecida pelo órgão 

Oficina de língua 
portuguesa 

120 dias ( 4 meses) A oficina será realizada em 4 
encontros mensais, com duas horas 
de duração, ministrada pela 
professora Alessandra Ronconi, 
encontros a ocorrerem em espaço 
cedido pela secretaria de cultura, 
conforme carta de anuência ( em 
anexo) fornecida pelo órgão 

Edição do livro  45 dias ( 1,5 meses) Edição de um livro com os textos 
produzidos, tarefa a ser realizada 
pela Editora e Gráfica São Benedito 

Lançamento do livro 15 dias Lançamento do livro, aberto ao 
público, com a presença dos 
autores, profissionais participantes 
do projeto e autoridades do 
município, evento a se realizar no 
Museu Histórico e Pedagógico “D. Pedro 

I e Dona Leopoldina, conforme carta 
de anuência em anexo, cedida pela 
secretaria de cultura  



 

Observação: Todos os eventos do projeto serão de exclusiva responsabilidade do 

proponente do projeto, não tendo a Prefeitura qualquer responsabilidade sobre essas 

atividades, a não ser: 

a) Em relação ao chamamento público descrito na atividade 2: 

 

Permitir que o chamamento para o envio dos textos seja publicado no site da 

secretaria de cultura; 

 

b) Em relação às oficinas literárias: 

 

Fornecer uma sala com a infraestrutura necessária à realização dos encontros 

 

c) Em relação à atividade Lançamento do livro: 

 

Fornecer local para que o lançamento ocorra, permitindo ainda que o convite 

seja publicado no site da prefeitura, cabendo à proponente toda a organização 

do evento mencionado;  

 

VI – Equipe técnica  participante do projeto: 

No Nome RG 
 

Função exercida no projeto 

01 Proponente: Alessandra Ronconi 
Costa 

22.797.478-5 
SSP-SP 

 Responsável pela realização 
das oficinas de língua 
portuguesa 

02 Responsável técnico pelo projeto: 
Marne Lúcio Guedes Silva ( Frame 
Produções) 

54.805.207-8  
SSP-SP 

Responsável pela realização 
das oficinas de carpintaria 
literária 

03 Cindy Correa Monreal ( Editora e 
Gráfica São Benedito) 

33.907.202-07 
SSP-SP 

Responsável pela edição 
gráfica do livro 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VII – Contrapartida oferecida pelo  projeto  Pinda: Novos Escritores 

Atividade Quando Onde Público alvo 
 

Oficina de leitura 
orientada do Livro:  
“ Uma aprendizagem ou 
o Livro dos prazeres”, de 
Clarice Lispector 

Mês 6 
Serão 3 encontros de 2 
horas, no qual os 
participantes lerão e 
debaterão este livro da 
nossa grande escritora, 
devidamente 
orientados pelo escritor 
Marne Lúcio Guedes 

Museu Histórico 
e Pedagógico 
“D. Pedro I e 
Dona 
Leopoldina 

Todo e qualquer cidadão com 
idade superior a 15 anos e que 
goste de literatura. 
Serão ofertadas até 20 vagas, 
para participação da oficina 

 

VIII – Etapas de realização, tiragem do produto cultural e plano de distribuição: 

a) Serão publicados 100 exemplares do livro, objeto deste edital 

b) Os livros publicados terão a seguinte destinação:  

Autores contemplados no edital  – 7 Exemplares, cada – total 70 exemplares  

Participantes do projeto – 7 exemplares cada – Total 21 Exemplares 

Secretaria Municipal de Cultura – 9 exemplares 

Total geral de livros distribuídos: 100 exemplares 

c) Especificação dos livros a serem publicados: 

 

Serão impressos 100 exemplares do livro resultante  desse projeto, com as 

seguintes especificações: 

 

LIVRO CAPA : 4X0 CORES – CMYK – PAPEL CARTÃO TRIPLEX 300GR – MEDIDA 

14,5X21CM FECHADO ACABAMENTO: LAMINAÇÃO FOSCA FRENTE, VINCO, 

COLA, EMPACOTAMENTO;  

 

LIVRO MIOLO : 1X1 CORES – PRETO – PAPEL SULFITE 75GR – MEDIDA 

14,5X21CM FECHADO ACABAMENTO: DOBRA CARDENO, INTERCALAÇÃO 

CADERNO, GRAMPO, COLA; 

 

d) Período previsto para execução de todas as etapas do projeto: 

 

8 (oito) meses 

 

 

 



 

 

e) Público alvo e a estimativa de público 

 

O projeto “Pinda: novos escritores” se destina a todos os escritores ( já 

publicados ou inéditos), residentes em Pindamonhangaba, e que desejem 

publicar um conto, na coletânea a ser editada nesse projeto 

Pretendemos atingir um público de até 40 escritores residentes no  município, 

sendo selecionados os 10 melhores textos enviados, após convocação feita por 

chamamento público; 

 

IX – Quadro geral das atividades do projeto: 

 

Item Atividade Quantidade Quando Onde Público alvo 
 

01 Edital de 
Chamamento 
público. 
Seleção dos 
textos enviados 

1 Mês 1  
Mês 2 

Site da 
secretaria de 
cultura e 
turismo 

Escritores 
residentes em 
Pindamonhangaba 

02 Oficina de 
carpintaria 
literária 

16 
encontros 

Mês 3 
Mês 4 
Mês 5 
Mês 6 

Museu Os 10 escritores 
selecionados pelo 
edital de 
chamamento 
público 

03 Oficina de língua 
portuguesa 

4 
encontros 

Mês 3 
Mês 4 
Mês 5 
Mês 6 

Museu Os 10 escritores 
selecionados pelo 
edital de 
chamamento 
público 

04 Contrapartida 
Oficina literária 
sobre o Livro: “ 
Uma 
aprendizagem ou 
o livro dos 
prazeres”, de 
Clarice Lispector 

3 encontros Mês 7 Museu Público em geral, 
interessado em 
literatura 

05 Edição e 
publicação do 
livro de contos, 
objeto do nosso 
projeto 

1 Mês 7 
Mês 8 

Editora e 
Gráfica São 
Benedito 

Os 10 escritores 
selecionados pelo 
edital de 
chamamento 
público 
 
 



06 Coquetel de 
lançamento do 
livro 

1 Mês 8 Museu Autores publicados, 
profissionais 
participantes do 
projeto, autoridades 
municipais e demais 
convidados  

07 Contabilidade do 
projeto 

1 Mês 1 
Mês 3 
Mês 5 
Mês 6 
Mês 8 

Escritório de 
contabilidade 
contratado 
 
 
 
 
 
 

Todos os envolvidos 
no projeto 

08 Administração do 
projeto 

 Mês 1 
Mês 2 
Mês 3 
Mês 4 
Mês 5 
Mês 6 
Mês 7 
Mês 8 

Responsável 
técnico pelo 
projeto 

Todos os envolvidos 
no projeto 

X – Cronograma do projeto 

item Atividade Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 
 

01 Edital de 
chamamento 
público 

        

02 Oficina 
carpintaria 
literária 

        

03 Oficina de 
língua 
portuguesa 

        

04 Contrapartida     
 

    

05 Edição do 
livro 

        

06 Coquetel de 
lançamento 

        

07 Contabilidade         
 

08 Administração 
do projeto  

        

 



XI – Detalhamento de custos: 

ITEM ATIVIDADE 

DESPESAS PROFISSIONAIS 
VALOR 

TOTAL 

DURAÇÃO 

DESCRIÇÃO 
VALOR 

UNIT. 
QUANTIDADE 

VALOR 

UNIT. 

Nº 

DIAS 
MÊS 

1 

Edital de chamamento 

e seleção dos textos 

( Responsável técnico) 

   

1 

 

3.000,00 

 

3.000,00 

 

60 

 

Mês 1 

Mês 2 

        

        

        

2 

Oficina de Carpintaria 

Literária  

( Responsável Técnico) 

   

16 

 

561,25 

 

8.980,00 

 

120 

Mês 3 

Mês 4 

Mês 5 

Mês 6 

        

        

        

3 

Oficina de Língua 

Portuguesa 

( Proponente)  

   

4 

  

750,00 

 

3.000,00 

 

120 

Mês 3 

Mês 4 

Mês 5 

Mês 6 

        

        

4 

Edição do Livro 

Gráfica São Benedito 

   

2 

 

1.350,00 

 

2.700,00 

 

60  

Mês 7 

Mês 8 

        

        

        

5 

Contabilidade/administ

ração do projeto 

   

8 

 

 190 

 

1.520,00 

 

240 

Mês 1 

Mês 2 

Mês 3 

Mês 4 

Mês 6 

Mês 7 

Mês 8 

         

        

        

 



6 

Coquetel de 

lançamento 

  1 800,00 800,00 30 Mês 8 

        

        

 Total geral do projeto R$ 20.000,00 

 ( vinte mil 

reais) 

      

 

XII – Detalhamento de custo mensal: 

Item Descrição das ações 
Despesas    

Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 07 Mês 08 

01 Edital chamamento 

Publico 

3.000,00        

02 Oficina Carpintaria 

literária 

  2.245,00 2.245,00 2.245,00 2.245,00   

03 Oficina Língua 

portuguesa 

   750,00  750,00  750,00 750,00   

04 Edição do livro        1.350,00  1.350,00 

05 Serviços de 

contabilidade 

250,00 60,00 250,00  250,00  250,00 250,00 

06 Coquetel de 

lançamento 

       800,00 

07 Custos 

administrativos 

60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 

 

XIII – Planilha de cotação de despesas: 

ITEM 01 

EMPRESA CNPJ TELEFONE NOME PARA CONTATO Valor em R$ 

Editora e Gráfica 

São Benedito 

66.550.484/0001-50 

 

(12) 

981003458 

Cindy Monreal 2.700,00 

ITEM 2 

EMPRESA CNPJ TELEFONE NOME PARA CONTATO Valor em R$ 

Contabilidade 

França 

11.182.070/0001-24 (12) 

36425145 

Paulo França 1.250,00 

ITEM 3 
EMPRESA CNPJ TELEFONE NOME PARA CONTATO Valor em R$ 

     

 



 

XIV – Currículos dos principais profissionais envolvidos no projeto: 

                         

                            Ver logo a seguir, nas páginas seguintes. 

 

 

Observação: A assinatura da proponente, relativa à esse documento, se 

encontra após a inserção dos currículos dos principais participantes desse 

projeto 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO 

DEPARTAMENTO DE CULTURA  
  

 

SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO 
Rua Deputado Claro Cesar,33 – Centro CEP 12400-220 - Pindamonhangaba/SP. 

Tel: 3642-1080 3643-2690   E-mail: cultura@pindamonhangaba.sp.gov.br  

 

Pindamonhangaba, 22 de agosto de 2019 

  

 

 

 

CARTA DE ANUÊNCIA 

 

 

 

Ref.:     Projeto PINDA NOVOS ESCRITORES 

 

 

A Prefeitura de Pindamonhangaba por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, vem 

respeitosamente manifestar seu interesse em ser parceiro do projeto PINDA NOVOS 

PROJETOS”, caso o mesmo seja aprovado no Edital de Linguagens Artísticas do Fundo 

Municipal de Cultura de Pindamonhangaba e compromete-se a agendar o Museu Histórico e 

Pedagógico  “D. Pedro I e Dona Leopoldina para a realização do mesmo. 

 

Atenciosamente, 

   

 

 

 

 

Alcemir José Ribeiro Palma 

Secretario de Cultura e Turismo  

 

 

 

 

 

 

mailto:cultura@pindamonhangaba.sp.gov.br




































































Edital de Linguagens Artísticas – 2019 

Projeto: “ Pinda: Novos Escritores” 

Currículo do Responsável técnico do projeto, relativo às atividades a serem realizadas nesse 

edital: 

 

Responsável técnico pelo projeto: Marne Lúcio Guedes Silva 

Escritor, dramaturgo e roteirista de Cinema/TV 

Palestrante de oficinas criativas literárias 

 

1 – Livros publicados como escritor: 

 

 Coletânea de contos “CIO” 

Editora Desatino/2008 

ISBN – 978-85-88467-13-2 

 

 Coletânea de contos : “ Cartas do Fim do Mundo” 

Editora Terracota/2009 

ISBN – 978-85-62370-11-3 

 

 Coletânea de contos: “ Geração Zero Zero” 

Editora Língua Geral/2011 

ISBN – 978-85-60160-72-3 

 

 Coletânea de contos: “ Seiva e Risco” 

Editora Terracota 

ISBN – 978-85-62370-22-9 

 

 Coletânea de contos: “ Carpintaria Literária” 

Editora Lote 42/2019 

ISBN – 978-85-66740-42-4  

 

2 – Oficinas literárias ministradas pelo escritor Marne Lúcio Guedes, compatíveis com o 

projeto apresentado nesse edital: 

 

A) Oficinas ministradas no SESC TAUBATÉ : 

 

 Oficina literária “ Erro, mas escrevo – contos” 

Ano de realização – 2017 

              Carga horária – 10  horas 

 

 Oficina literária “ Erro, mas escrevo – biografias” 

Ano de realização -  2017 

Carga horária – 8 horas 

 

 Oficina literária “ Erro, mas escrevo – Romances” 

Ano de realização – 2018 

Carga horária – 32 horas 



 Oficina literária “ Carpintaria literária” 

Ano de realização - 2019 

Carga horária – 22 horas 

 

B) Oficinas ministradas no SESC CAMPINAS: 

 

 Oficina literária “ Erro, mas escrevo – contos” 

Ano de realização – 2017 

Carga horária: 16 horas 

 

 Oficina Literária “ Erro, mas escrevo – romance” 

Ano de realização – 2018 

Carga horária :  16 horas 

 

3 – Oficinas criativas literárias realizadas em Parceria com a ONG Poiesis /SP: 

 

 Oficina literária “ Erro, mas escrevo – contos – Módulo 1” 

Município onde se realizou:  Pindamonhangaba 

Ano 2019 

Carga horária – 10 horas 

 

 Oficina literária “ Erro, mas escrevo – contos – Módulo 2” 

Município onde se realizou:  Pindamonhangaba 

Ano 2019 

Carga horária – 10 horas 

 

 Oficina literária “ Erro, mas escrevo – contos – Módulo 1” 

Município de realização: Guaratinguetá 

Ano 2019 

Carga horária – 8 horas  

 

Seguem os comprovantes de realização das oficinas mencionadas, fornecidos pelas 

instituições que fomentaram esses eventos; 

 

Declaro, para todo e devido fim, que as informações acima são verdadeiras 

 

Att, 

 

Marne Lúcio Guedes Silva 

RG: 54.805.207-8 

CPF: 757.103.237-72 

 

 
















