Livro SESSENTE-SE BEM
PARTICIPE DO PROJETO

EDITAL
Leni Zilioto é marca registrada para inspirar e impactar pessoas e
posiciona-se com networking no universo das artes.
Para o ano de 2022, Leni Zilito Networking Arte apresenta vários projetos
e convida você, através deste edital, a participar do projeto SESSENTE-SE
BEM, uma coletânea com textos e fotografias para mulheres que completam
em 2022 60 a 69 anos.
O objetivo é inspirar mulheres que entram para a fase “idoso”, pela
classificação do IBGE, a registrarem como se sentem com essa idade e como
se sentem diante de uma câmera fotográfica na proposta “book
fotográfico”.
A velhice é superada, como outros reveses da vida, com amor próprio. Ter
amor próprio é seguir inspirando outras pessoas até o dia em que a Vida
deixar nosso corpo físico.
Envelhecer pode ser bom ou ruim, como tudo na vida. Sem submissão de
lado nenhum. Sim, seres humanos diferentes que se respeitam igualmente
em suas individualidades.
Mulheres, porque ainda é necessário falar sobre o tema MULHER diante
das estatísticas de feminicídio, relações tóxicas, machismo ainda
prevalente.

Nesse sentido, entende-se a importância de mulher ser respeitada
exatamente por sua feminilidade, sem negar suas necessidades
especificamente femininas.
É no argumento “seres humanos envelhecerem felizes” que a obra
SSESENTE-SE BEM é apresentada como um projeto iniciado em 2022 e que
se repetirá nos próximos anos.
A obra conta com a coprodução da Oficina do Livro Editora e da Umanos
Editora.

ORGANIZAÇÃO
Leni Chiarello Ziliotto é escritora, empreendedora criativa, coordenadora
do programa “Café com Leni” no Instagram @lenizilioto, proprietária da
marca Leni Zilioto e CEO da Networking Arte.
Leni Zilioto Networking Arte é a mentora e organizadora da obra literária
SESSENTE-SE BEM.
No site www.lenizilioto.com é possível saber mais.

EDITORAS
A Oficina do Livro Editora é a responsável pela preparação do arquivo
inicial em word, lançamento da obra no mercado digital, atendimento às
livrarias e redes de distribuidores digitais, mediante cronograma vigente a
partir desta data. Bem como, pela divulgação do projeto com parcerias no
exterior.
A equipe da Umanos Editora é a responsável pelo planejamento e
desenvolvimento do Projeto Editorial (registro, diagramação de texto e
capa, arte, capa, revisão geral), apoio nos lançamentos locais.

CRONOGRAMA

REGULAMENTO
DA COLETÂNEA
Poderão participar da COLETÂNEA mulheres de todas as nacionalidades e
que mantenham a língua portuguesa brasileira como idioma no texto,
residentes ou não no Brasil, nascidas no ano de 1953 até o ano de 1962 (60
a 69 anos em 2022). A COLETÂNIA receberá textos biográficos e fotografias
das mulheres participantes.
DOS TEXTOS
Gênero literário do texto: Livre (poesia, conto, crônica, narrativa,
prosa...)
Tema: – Como você se sente aos 60 anos e como você se sente por trás de
uma câmera fotográfica nessa idade. Fale de você.
Extensão e formato do texto: O texto deverá ter o limite máximo de 01
página, em formato A-4, em Word, espaçamento simples, tamanho 12,
estilo da fonte Time New Roman.
DAS FOTOGRAFIAS
Enviar 05 fotografias com resolução mínima a partir de 2000 pixels que
devem ser tiradas com produção especializada na área da fotografia e do
momento atual da mulher participante. Não serão aceitas fotografias
tiradas com resolução inferior à exigida por este edital e nem fotografias
tiradas em anos anteriores a este edital. Não poderá ter a presença de
outras pessoas, somente da pessoa participante do projeto. As fotografias
podem ser de perfil, de corpo inteiro, em diferentes ambientes.
OBSERVAÇÃO: O texto e as fotografias deverão ser encaminhados até o dia
30 de maio de 2022 para o este e-mail: - sessentesebem@gmail.com

INVESTIMENTO
Neste Projeto Editorial, a cota financeira por parte da pessoa coautora, no
ato da Inscrição, será no valor de R$ 590,00 (quinhentos e noventa reais),
à vista (por transferência PIX) ou parcelado em até 03 vezes (somente no
cartão de crédito). A confirmação do seu nome no time de coautores deste
Projeto será mediante a Inscrição e o pagamento efetuado. Após
recebermos a sua Inscrição, será disponibilizado o link de pagamento com
as modalidades para a sua escolha.
BENEFÍCIOS COMO COAUTORA
Você terá seu nome como marca pessoal divulgada em âmbito nacional e
internacional, em uma obra específica com diversos coautores, como
reconhecimento pela publicação. No período de publicação e evento de
lançamento, você receberá a quantia de 5 exemplares do livro.

GERAL
No final da obra será reservada uma sessão para PATROCINADORES, que
podem ser os prestadores de serviço na produção das fotografias (estúdio
fotográfico, profissional da fotografia, salão de beleza, maquiagem, loja de
roupas e assessórios, outros...)
Para participar, solicite a ficha de Inscrição:
Whats – (66) 999662765
E-mail – sessentesebem@gmail.com

