
 

 

 
      
 

 

 

ATO CONVOCATÓRIO 04/2021 

      

CONVITE AOS ESCRITORES LOCAIS                                                                                            

FLIM – FESTA LITEROMUSICAL 2021 

 

 

A ASSOCIAÇÃO PARA O FOMENTO DA ARTE E DA CULTURA – AFAC, 

associação civil sem fins lucrativos, qualificada no âmbito municipal como Organização 

Social de Cultura, inscrita sob o CNPJ/MF nº 09.203.173/0001-81, na condição de gestora do 

Parque Vicentina Aranha , conforme contrato de gestão celebrado com a Prefeitura Municipal 

de São José dos Campos, comunica que abrirá inscrições para escritores independentes locais 

que possuam livros editados, a participarem da 7ª Edição da  FLIM - Festa Literomusical do 

Parque Vicentina Aranha realizando o lançamento de seus livros. 

 

O evento reunirá importantes nomes da literatura nacional, assim como artistas, amantes da 

literatura e o público em geral, com mesas de debates e reflexões, shows musicais, teatros, 

entre outras atividades e intervenções relacionadas à Literatura, Arte e Cultura. 

 

A FLIM acontecerá de 17 a 19 de Setembro de 2021 em formato híbrido com a 

curadoria de Caroline Rodrigues sob o tema “Baila , o corpo que lê”. 

 

"A FLIM 2021 vem para afirmar a alegria como a prova dos nove, a arte enquanto convite 

permanente ao estado de dança. Cada escritor e escritora convidado falará da relação entre 

desencanto e encanto na sua criação e na relação com o mundo de hoje." Carol Rodrigues 

 

OBJETIVO 

 

Com o objetivo de estimular a leitura e promover a circulação de obras literárias de autores 

independentes locais, a AFAC instituiu este Ato Convocatório no âmbito da FLIM 2021, 

possibilitando o incentivo e divulgação de obras literárias destes escritores. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

INSCRIÇÕES 

 

Os interessados em submeter-se à participação na FLIM, objeto deste Ato Convocatório 

poderão inscrever-se gratuitamente por meio de formulário digital através do link 

https://bit.ly/flim2021escritores  de  13 a 25 de agosto de 2021.                                                                                                                    

As dúvidas sobre o presente AC deverão ser encaminhadas para o e-mail ajfacsjc@gmail.com 

 

Os escritores poderão encaminhar até 02 livros, a serem lançados na FLIM para avaliação, que 

serão depois considerados como título de “doação” e passarão a fazer parte do acervo 

literário da AFAC ou poderão ainda, ser sorteados durante o evento como presente para o 

público. 

O livro pode ser entregue diretamente na portaria do Parque , de segunda à domingo, das 6h 

às 21h, ou ainda via SEDEX, para a Rua Eng.º Prudente Meireles de Moraes, 302, Vila 

Adyana, CEP: 12.243-750 São José dos Campos – SP, com a seguinte identificação no 

envelope: 

 

 
 

Não serão aceitas obras, que manifestem preconceito racial, social ou contra minorias, seja de 

cunho cultural, pessoal ou coletivo, que incitem a violência, atividades criminosas, apologia a 

drogas ou pornografia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATO CONVOCATÓRIO 04/2021 

CONVITE AOS ESCRITORES  LOCAIS                                                 

FLIM – FESTA LITEROMUSICAL 2021 

 

NOME DO  ESCRITOR:............................................................................................. 

TELEFONE:.................................................................................................................. 

NOME DO LIVRO:...................................................................................................... 

https://bit.ly/flim2021escritores
mailto:ajfacsjc@gmail.com


 

 

 

 

 

 

LANÇAMENTO DE LIVROS 

 

Os livros a serem lançados devem estar datados de 2019 a 2021.  

O lançamento dos livros se dará em dois momentos: 

  

1 Os livros pré-selecionados pela Comissão de Curadoria, participarão de um encontro com 

Membros da Academia Joseense de Letras para o lançamento em formato virtual em 12 de 

setembro às 10h no Esquenta FLIM 2021. 

 

2 Os livros que se destacarem na avaliação da Comissão de Curadoria, participarão de uma 

Votação Popular no www.facebook.com/flim.sjc de 09 a 16 de setembro de 2021 até às 12h. 

 

Os 05 escritores mais votados escolhidos pelo público, participarão do evento de lançamento  

no formato de Mesa Literária, com a participação de Caroline Rodrigues, Curadora da FLIM 

e da escritora convidada Gisele Marabai para mediação, de forma presencial em 19 de 

setembro de 2021 às 15h no Teatro Municiapal de São José dos Campos. 

 

RESULTADOS  

 

Os resultados  serão divulgado no site na AFAC ajfac.org.br/editais 

Pré-seleção (Lançamento virtual em 12/09)  resultado até o dia 08 de setembro de 2021  

Votação Popular ( Lançamento presencial 19/09) resultado  até o dia 16 de setembro de 2021 

 

A Comissão de Curadoria formada pela Equipe Gestora da AFAC e Membros da Academia 

Joseense de Letras é soberana, não cabendo veto ou recurso às suas decisões.  

 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Os escritores concordam no ato da inscrição para este Ato Convocatório, em ceder à AFAC o 

direito de uso de imagem, em caráter definitivo e gratuito, em relação às fotos ou filmagens 

realizadas durante a FLIM, para utilização em divulgação institucional; 

 

Não é permitido aos expositores utilizar a razão social e as logomarcas do Parque Vicentina 

Aranha, da AFAC ou da Prefeitura Municipal de São José dos Campos para qualquer 

finalidade, sendo igualmente vedado a todo e qualquer expositor assumirem compromissos 

em nome de qualquer dessas instituições; 

http://www.facebook.com/flim.sjc


 

 

 

 

 

 

A AFAC não se responsabilizará em hipótese alguma pelos atos, contratos ou compromissos 

assumidos de natureza comercial, financeira, trabalhista ou outra, realizado pelos escritores 

com terceiros; 

 

Fica assegurado a AFAC o direito de, no interesse da Administração, anular ou revogar, a 

qualquer tempo, no todo ou em parte, esta Carta Convite, dando ciência aos participantes, na 

forma da legislação; 

 

 

 

São José dos Campos, 13 de agosto de 2021. 

      

 

      

      

 

 

 

 

 
.................................................. 

Aldo Zonzini Filho 

Diretor Executivo 


