
EDITAL DE CHAMAMENTO PARA  
EDITORAS, COLETIVOS EDITORIAIS  
OU LIVRARIAS PARA PARTICIPAÇÃO  
NA FEIRA DE LIVROS DA FLIMA 2022

A FLIMA – Festa Literária Internacional da Mantiqueira é uma iniciativa cultural  

independente que, desde 2018, realiza atividades de difusão de literatura, formação 

de leitores e promoção do livro na região da Serra da Mantiqueira. 

 

Nas quatro primeiras edições da festa, duas presenciais e duas online, foram  

realizadas mais de 200 atividades para crianças, jovens e adultos, com cerca de 50 

mil participantes e convidados como Ana Maria Machado, Ana Maria Gonçalves,  

Daniel Munduruku, Eliane Brum, José Eduardo Agualusa, Itamar Vieira Junior, Lilia 

Schwarcz, Luiz Ruffato, Maria Valéria Rezende, Marina Colasanti, Milton Hatoum e 

Paulo Lins – além de dezenas de novos talentos e autores com carreira consolidada.

A FLIMA celebra a literatura viva e promove encontros para refletir sobre as ques-

tões contemporâneas por meio da literatura, da arte e da educação ambiental, con-

templando múltiplas vozes e sempre homenageando um autor brasileiro – e vivo.



REGRAS DESTE 
CHAMAMENTO

flima.net.br

A FLIMA 2022 será realizada de 25 a 28 de agosto, em Santo Antônio do Pinhal (SP) 

e terá Conceição Evaristo como autora homenageada e o pensamento decolonial 

como tema. 

O presente chamamento tem por objetivo o convite e seleção de editoras, coletivos 

editoriais e livrarias à participação na feira de livros, parte integrante da FLIMA 2022.

I. Quem poderá participar: 

1.1. Poderá participar do chamamento para a feira de livros da FLIMA 2022 qual-

quer editora, coletivo editorial ou livraria do Brasil – desde que seus títulos não 

manifestem preconceito racial, social ou contra minorias, que incitem a violência, 

atividades criminosas, religiosas, pornografia ou política partidária;  

II. Das condições de participação:

2.1. A organização da FLIMA disponibilizará mesas de 1,20m X 90cm para as edi-

toras, coletivos editoriais e livrarias selecionadas. Cada mesa terá um custo de R$ 

250,00 (duzentos e cinquenta reais) e as organizações selecionadas poderão esco-

lher a quantidade de mesas que desejarem.

2.2. É permitido que as organizações selecionadas levem mobília adicional e ele-

mentos de divulgação, desde que sejam compatíveis com o tamanho da(s) sua(s) 

mesa(s) e previamente combinado com a comissão organizadora do evento.

2.3. A participação na Feira de Livros da FLIMA só será confirmada após o pagamen-

to da taxa de participação descrita no item 2.1 deste edital.
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III. Inscrições:

3.1. As inscrições ficarão abertas entre os dias 28/07 e 10/08/2022 (até às 23h59)  

e serão realizadas exclusivamente por meio de formulário eletrônico. 

3.2. A inscrição é gratuita e feita por meio do preenchimento do formulário no link 

disponibilizado abaixo.

IV. Seleção das editoras, coletivos editoriais e livrarias:

4.1. O conselho curatorial se reserva o direito de autonomia e soberania em relação 

à seleção das organizações participantes;

4.2. A comissão organizadora da FLIMA entrará em contato com as organizações 

selecionadas a participar da Feira de Livros da FLIMA 2022 através dos e-mails e/ou 

telefones informados no formulário de inscrição.

4.3. A relação de todas as editoras, coletivos editoriais e livrarias com participação 

confirmada na FLIMA será divulgada nos canais de comunicação da FLIMA.

V. Das disposições gerais:

5.1. O evento acontece em Santo Antônio do Pinhal-SP e a Feira de Livros estará 

aberta ao público nos seguintes dias/horários:

 - Sexta-feira 26/08: das 14h às 21h

 - Sábado 27/08: das 10h às 21h

 - Domingo 28/08: das 10h às 18h

5.2. As organizações selecionadas para participar da FLIMA 2022 devem arcar com 

todos os custos envolvidos na participação no festival. A comissão organizadora 

do festival NÃO se responsabilizará por quaisquer custos relacionados à partici-

pação no evento, como deslocamento, estadia, alimentação, montagem/desmon-

tagem, frete etc.



https://bit.ly/chamamentoFLIMA22

ACESSE NO  
LINK ABAIXO  
O FORMULÁRIO  
DE INSCRIÇÃO: 
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5.3. Editoras, coletivos editoriais e livrarias participantes podem realizar lançamen-

tos de livros e/ou mesas de autógrafos na feira de livros da FLIMA 2022, em horários 

a serem definidos em comum acordo com a produção, desde que sinalizem essa in-

tenção em campo específico no formulário de inscrição. 

5.4. A comissão organizadora da FLIMA sugere que as editoras, coletivos editoriais e 

livrarias participem da feira de livros da FLIMA 2022 com equipe própria, permitindo 

que as pessoas que fazem os livros os apresentem a quem tem interesse neles.

5.5. A feira de livros da FLIMA 2022 não é uma feira de descontos – por isso a comis-

são organizadora sugere que os livros sejam comercializados pelo preço de capa e 

que eventuais promoções sejam restritas a alguns títulos do acervo disponibilizado 

no evento.

Em caso de dúvidas, escreva para: festaliterariamantiqueira@gmail.com


