
REVISTA CULTURAL GENTE DA GENTE VI 

Normas de Participação  

I – Conteúdo livre para escrever, seja em crônica, texto, poema com 

expressão em qualquer gênero desde que esteja dentro da ética e moral 

vigente. 

II – Revista Cultural Gente da Gente tem INSCRIÇÂO no  ISSN  sob número  

2595 4741 (Centro Internacional do ISSN e no Brasil é representado pelo 

Centro Brasileiro do ISSN (CBI), que é uma unidade do Instituto Brasileiro 

de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT)) 

II – Das escritas na Revista Cultural Gente da Gente V 

a) No mínimo 01(uma) página A4 

b) As escritas devem ser enviadas em Corel Draw ou PDF 

c) Caracteres: Calibri 12 - Espaço 1,15 

d) Quem desejar foto ou algum tipo de imagem no seu escrito,  deve 

enviar uma imagem de alta resolução “pronta” com arquivo 

completo para impressão. 

e) O escrito e a foto devem se incluir nas normas  II.a , II b  e II.c  

f) Cada escritor se responsabiliza por sua escrita, seja em texto, 

crônica, poema ou Haikai. 

g)  Cada escritor terá direito a 10 (dez) revistas. 

h) Revista extra será solicitado o valor da impressão gráfica. 

 

III – Do lançamento da Revista Cultural Gente da Gente V 

a) O local será previamente anunciado devendo ser em salão nobre de 

local com relevante visualização. 

b) Haverá Coquetel 

c) Cada participante terá direito a levar 04(quatro) pessoas incluindo 

mais a sua pessoa. Obs. O autor mais 04(qutro pessoas). 

d) Convidado extra, será solicitada a contribuição do valor individual do 

coquetel. 

e) Será filmado e fotografado oficialmente pelo Grupo Cultural Gente 

da Gente, sendo publicado no site do Grupo de Comunicação 

Cultural Gente da Gente podendo ser copiado com a legenda de 

cortesia.  



f) O lançamento filmado disponibilizado pela Internet no site da 

Revista, poderá ser copiada gratuitamente já portando a tarja de 

cortesia da Revista Cultural Gente da Gente VI. 

g) Não será permitido Fotógrafo que não seja o Oficial do evento que 

estará devidamente identificado. 

 

IV – Da Divulgação da Revista 

           4.1- Haverá Lançamento Oficial 

a) Impressa 

b) Online 

c) Divulgação na TV Cultural Gente da Gente 

d) Divulgação na Rádio Cultural Gente da Gente 

e) Divulgação no Facebook podendo ser compartilhado 

f) Divulgação no Instagram, podendo ser compartilhado 

g) Possibilidade de Divulgação em canais fechados de várias Operadoras 

h) Vários relançamentos da Revista 

i) ISSN nº 2595 4741 

j) Transmissão ao vivo pela Internet 

V – Valor atribuído a página A4  

   5.1 - Uma parcela de   R$1.100,00 – hum mil e cem reais a vista. 

   5.2 - Até três parcelas de R$ 400,00 = Total de R$1.200,00 (hum mil e 

duzentos reais).  Cheque pré datado ou Cartão de Crédito. 

   5.3 – Quitação deverá estar concluída até a data da entrega da Revista VI 

a gráfica. 

   5.4 – Valor acima para pessoa física 

VI – Capa e contra capa  

        A combinar 

                                                                           Claudia de Bulhões 

                                                         CEO do Grupo Cultural Gente da Gente 

                                                                            Thereza de Bulhões 

                                                                            Coord. De Conteúdo 

Informações: tel. 82 99112 7626 

    Email: revistaculturalgentedagente@uol.com.br  /        

                gentedagente@grupogentedagente.com.br 

mailto:revistaculturalgentedagente@uol.com.br

