
ENTENDENDO A LITERARTE 

 

 

 

Abaixo, você encontrará as 10 principais perguntas com as respostas que 

ajudarão você a entender a LITERARTE. 

 

1- MAS AFINAL, O QUE É A LITERARTE? 

R = A LITERARTE é a Associação Internacional de Escritores e Artistas. Nasceu da 
necessidade dos escritores e artistas minimizarem a dificuldade de apresentarem suas 
criações ao público alvo e de propagar sua produção ao mundo. Trata-se de uma 
entidade cultural de tempo indeterminado, com foro jurídico na cidade de Cabo Frio, 
com sede na Avenida Nilo Peçanha, nº 160 – Loja 106, no município de Cabo Frio, 
estado do Rio de Janeiro. Sem fins lucrativos, tem por meta principal associar, unir, 
premiar, promover e divulgar, a nível nacional e internacional, escritores e artistas 
plásticos, residentes ou não no Brasil. Conheça a história de sua fundação em 
http://www.grupoliterarte.com.br/Sobre.aspx  
 
 
2 - O QUE A LITERARTE PODE FAZER PELOS SEUS ASSOCIADOS? 
 
R = Entre os principais objetivos específicos da LITERARTE, encontram-se os 
seguintes: 
Divulgação das obras dos seus associados. 
Promoção de concursos culturais.  
Integração entre escritores e artistas plásticos do Brasil e do exterior.  
Interação dos associados com diversas academias e entidades culturais. 
Publicação de Livros, com descontos para associados.   
Montagens de Exposições de Artes Plásticas com descontos para associados. 
Organização de saraus, palestras e encontros.  
Eventos cuturais de laureação para possibilidade de visualização da mídia. 
Propagar Revista própria para divulgação de seus associados.   
Publicação de catálogo para a distribuição em feiras, bibliotecas e eventos culturais para 
a divulgação de seus associados. 
Manter quadro próprio em Programa de TV para a divulgação de seus associados.  
Possuir Site próprio com espaço individualizado para os associados, para a divulgação 
das suas carreiras e seus projetos em andamento.  



Assessoria coletiva de imprensa e comunicação, através dos mais modermos meios de 
divulgação (mailing lists, redes sociais, blogs, sites de notícias, mídias impressas e 
televisivas, etc), etc. 
Assessoria para o associado, ajudando-o na montagem de seus livros e projetos 
individuais. 

 

A LITERARTE ainda possui uma livraria física e uma virtual, para ajudar na 
divulgação e venda dos livros de seus associados. 

 
3 - A LITERARTE EXISTE DE FATO, OU SEJA, JURIDICAMENTE?   

R = Claro. A LITERARTE já existia informalmente no Site do Escritor, para a 
divulgação e união de seus membros. Quando ela terminou as formalidades jurídicas, 
lançou seu site oficial e seus projetos. Em seguida, inaugurou sua primeira livraria física 
em Cabo Frio e prepara-se para abrir sua segunda livraria, no Espírito Santo. A 
LITERARTE trabalha às claras, mostrando seus documentos em seu site 
www.grupoliterarte.com.br. Lá você poderá encontrar o Estatuto 
http://www.grupoliterarte.com.br/Estatuto.aspx, a ata de fundação e a cópia do 
CNPJ. 

 

4 - POR QUE NA NOMECLATURA DA LITERARTE POSSUI A PALAVRA 
“INTERNACIONAL” JÁ QUE SE TRATA DE UMA ASSOCIAÇÃO COM SEDE 
NA CIDADE DE CABO FRIO? 

R = A LITERARTE tem por objetivo principal associar, unir, promover, premiar e 
divulgar, a nível nacional e internacional, escritores e artistas plásticos, residentes ou 
não no Brasil. Por isso, é considerada uma associação internacional. Já possuímos 
associados brasileiros residentes na Alemanha, Chile, Inglaterra, França, Suíça e 
Portugal. Fora isso, a LITERARTE tem firmado parceria com diversas embaixadas e 
núcleos educacionais mundo a fora. No primeiro semestre de 2012, já possui viagens 
internacionais confirmadas para oito países da Europa, com uma caravana de associados 
para lançar, dar livros e divulgar a Arte Brasileira. A partir de junho, será a vez dos 
EUA. 

 

5 – SE A LITERARTE É UMA ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS, POR 
QUE COBRA ANUIDADE E BOA PARTE DE SEUS PROJETOS SÃO PAGOS?  

R = A LITERARTE não pode ter lucro, mas precisa ter receita para pagar seus custos, 
que são muitos. Vejamos apenas alguns: Sede em livraria com portas abertas, 
funcionários, contas de telefone, luz, mídia (revista Literarte e quadro em programa de 
TV para divulgar os associados), participação em feiras com estandes (o que é cobrado 
ao participante é só uma ajuda de custo; ele não paga o estande), manutenção do site, 
logística dos eventos, etc. Como a receita da mensalidade cobrada não paga os custos 



gerados, os eventos serão realizados para formação de receita. Mas a LITERARTE 
tem como critério fazer desses eventos uma grande vitrine para seus associados, sejam 
eles iniciantes ou não. A promoção dos associados junto à mídia é um compromisso da 
associação. 
Apesar do grande sucesso, a LITERARTE acabou de nascer. Muito em breve, ela já 

terá condições de buscar parceiros para minimizar os custos dos projetos para os 
associados interessados em participar e, também, para promover um número maior de 
concursos gratuitos. Por enquanto, a mensalidade garante aos associados, além dos 
benefícios descritos na pergunta nº2, descontos significativos em todos os projetos. Não 
associados participam dos projetos da Literarte de uma forma muito mais onerosa. 

  

6 – A LITERARTE POSSUI MUITOS PROJETOS E TODOS ACONTECENDO 
AO MESMO TEMPO. ELA NÃO CORRE O RISCO DE SE TORNAR UMA 
ASSOCIAÇÃO SELETISTA E ELITISTA, UMA VEZ QUE NEM SEMPRE O 
ESCRITOR OU O ARTISTA POSSUEM CAPITAL PARA TANTO? 

R = Primeiro, precisamos esclarecer que nenhum associado tem obrigatoriedade de 
aderir a nenhum projeto oferecido pela associação. Ele poderá ficar o ano todo apenas 
como associado que, mesmo assim, receberá os benefícios e usufruirá das principais 
metas que a LITERARTE possui, que é associar, unir, promover e divulgar - a nível 
nacional e internacional - seus associados. O que acontece é que quando um associado 
participa de algum projeto, ele cria maiores possibilidades de confecção de material de 
trabalho para que a LITERARTE atinja mais rapidamente suas metas. 

Quanto aos projetos, inúmeros estão sendo apresentados todos ao mesmo tempo, para 
que os associados possam ir aderindo à medida de suas possibilidades. Não esperamos 
que os associados participem de tudo ao mesmo tempo. Mas com um leque de opções, 
eles poderão escolher o que mais os atraem, o que mais tem a ver com sua 
personalidade e foco. 

A LITERARTE só seria seletiva e elitista se só possuísse projetos pagos e caros, o que 
não é verdade. A LITERARTE possui projetos de todo o valor. Começando pelas 
participações em antologias com cotas a partir de R$ 100,00. Além disso, desde o ano 
de 2011, está proporcionando o “Concurso Literarte”. Trata-se de um concurso com 
inscrição gratuita e sem num tipo de custo para o associado, que ofertará aos 
vencedores, como prêmio, oito livros solos lançados e mais oito exposições individuais 
patrocinadas. Conheça esse projeto em http://www.grupoliterarte.com.br/Concurso.asxp  

É preciso citar que todos os projetos da LITERARTE podem ser aderidos por não 
associados, mas esses pagam o valor sem desconto. O desconto é uma garantia e um 
direito do associado. Por isso, as anuidades são tão importantes. Com uma única cota 
anual, o associado tem direito a ter desconto em todos os projetos, o ano todo. 

  

7 – QUE GARANTIAS O ASSOCIADO TEM QUE A LITERARTE NÃO VAI SE 
PERDER EM SEUS OBJETIVOS, OU QUE SERÁ FIDEDIGNA E 
RESPONSÁVEL NAS ESCOLHAS DOS BENEFICIADOS EM SEUS 
CONCURSOS, PROJETOS E HOMENAGEADOS? 



R = Desde sua criação, a LITERARTE possui grande preocupação em crescer de 
forma correta e promover tudo dentro da maior seriedade. Por isso, ela teve a humildade 
de entender que precisaria de ajuda e de conselhos daqueles que já possuem uma grande 
bagagem dentro do meio cultural e com experiência suficiente para essa tarefa. Os 
Conselheiros são membro da Diretoria da LITERARTE e possuem como atribuições 
principais: aconselhar seus diretores, ajudar a encaminhar a associação de forma 
eficiente e digna, analisar e votar nos nomes apresentados para os concursos e 
premiações e divulgar seus eventos entre seus pares. Conheça os conselheiros da 
LITERARTE: http://www.grupoliterarte.com.br/Conselheiros.aspx  

 

8 - COMO EU ME TORNO UM MEMBRO DA LITERARTE?  

R = Para você se filiar, ou seja, se associar à LITERARTE, você precisa acessar o site 
oficial www.grupoliterarte.com.br, a porta de entrada da nossa associação, e clicar no 
link http://www.grupoliterarte.com.br/SejaSocio.aspx. Lá, você encontrará todas as 
orientações necessárias. 

 

9 - JÁ SOU DA LITERARTE NO SITE DO ESCRITOR; SENDO ASSIM, EU JÁ 
SOU UM ASSOCIADO? 

R = Não. Embora ambos os meios estejam sob a direção da Presidente Izabelle 
Valladares, a página da LITERARTE no Site do Escritor e a Associação 

LITERARTE são organizações independentes.  O Site do Escritor é um site de 
relacionamento com cadastro gratuito, onde qualquer usuário pode se cadastrar para 
trocar informações e experiências diversas. É uma página da LITERARTE neste site. 
A associação propriamente dita possui um site oficial www.grupoliterarte.com.br, 
desenvolvido exclusivamente para as informações referentes à associação e somente 
terão espaço no site oficial os escritores e artistas associados à LITERARTE.  

 

10 - QUANDO EU TIVER DÚVIDAS, COM QUE DEVO FALAR? 

R = A LITERARTE possui um e-mail para todo o tipo de atendimento: 
atendimento@grupoliterarte.com.br. Ele poderá ser utilizado para qualquer assunto. 
Quando o e-mail chega, a funcionária o reencaminhará internamente para o responsável, 
dependendo do assunto, para que o mesmo possa atender ao associado de forma 
eficiente.  

Se você já é um associado, divulgue este e-mail para todos em sua caixa de 
correspondência. Se você ainda não é, junte-se a nós e comece a usufruir das 

vantagens de ser um associado LITERARTE.  

 

Juntos, somos mais fortes! 

Vamos que vamos! 


