SOCIEDADE BRASILEIRA DE MÉDICOS ESCRITORES
REGIONAL DE SANTA CATARINA
VIII JORNADA NACIONAL DE MÉDICOS ESCRITORES
DE 15 A 18 DE OUTUBRO DE 2015 - TUBARÃO-SC

Prezadíssimos SOBRAMISTAS e amigos da SOBRAMES
Pela segunda vez nos dirigimos a vocês com o intuito de detalhar a nossa VIII
Jornada da SOBRAMES, em Tubarão, a ser levada a efeito de 15 a 18 de outubro
próximo.
RESERVA DE HOTEL
Deverá ser feita diretamente com o Hotel Termas da Guarda pelo site
hotel@hoteltermasdaguarda.com.br ou pelo telefone 048-36223773.
Em anexo, vocês poderão encontrar uma lâmina do estabelecimento
esclarecendo os valores das diárias, que incluirão pensão completa.
VALOR DA INSCRIÇÃO
Será de R$ 480,00, que poderão ser pagos em quatro prestações de R$ 120,00,
mediante o envio de quatro cheques pré-datados para os dias 5: de junho, julho, agosto e
setembro, para o nosso tesoureiro, Dr. Arary Cardoso Bittencourt - Rua Dr. Otto
Feuersschutte no. 72 - Vila Moema – CEP 88.705-020 Tubarão – SC. Quem optar por
pagamento único, deverá fazê-lo pelo envio de cheque endereçado ao tesoureiro, ou por
passe bancário para a conta no Banco Itau (341) -Agência 0643 - conta no. 06001-5 Academia Tubaronense de Letras – CNPJ 04.396.475/0001-08 com remessa de xerox
do recibo bancário.
O valor da inscrição cobrirá as despesas do programa social, que será uma
viagem por ônibus até a beira do Planalto Catarinense, onde há um deslumbrante
belvedere, com churrascada em um galpão crioulo, no aprazível hotel fazenda Rio do
Rastro Eco Resort, incluídos: o Buffet, (excluindo bebidas); o transporte por ônibus e o
percurso por “Maria-Fumaça": os translados Aeroporto – Tubarão – Aeroporto; um
passeio para acompanhantes até o Centro de Tubarão, com visitas ao Farol Shopping e
ao Centro Municipal de Cultura de Tubarão; além do Anuário. Acompanhantes pagarão
somente o valor de R$ 70,00 (setenta reais) relativos à churrascada.
Na eventualidade de superavit o mesmo será doado para uma instituição
filantrópica local.
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OS CONCURSOS
Devido ao fato de o programa literário ter que ser desenvolvido em um dia e
que, na realidade, serão dois concursos: o de sempre, mais o dos Estudantes dos
Cursos de Letras e de Medicina da UNISUL, teremos que limitar o tempo de exposição
em cinco minutos para cada texto, que deverão ser encaminhados por Email para Prof.
Pedro Antônio Corrêa, Email ateliepacorrea@gmail.com Tais textos deverão estar em
formato Times New Roman, tamanho 12, espaço simples, em papel A4 até o dia 10 de
setembro, para que haja tempo hábil para sua avaliação por uma Comissão formada por
Membros da Academia Tubaronense de Letras e por professores do Curso de Letras da
UNISUL, e para a diagramação e impressão dos ANAIS. Os textos não poderão conter
o nome do autor, nem pseudônimo, que deverão estar em folha à parte, com os
seguintes dados:
Nome do autor, endereço completo com CEP. Telefones, Emails e CPF.
Aqui, os trabalhos serão numerados por pessoa isenta, e seu número anotado
para a posterior identificação.
As modalidades serão: Conto, Crônica ou Poesia com premiação em separado
para os dois concursos.
Os trabalhos poderão ser no máximo em número de três, com modalidades a
escolha do inscrito e cada um deverá estar contido em apenas uma folha, em frente
única.
Membros da Comissão não concorrerão à premiação. Se algum deles for
classificado, será diplomado como hors concours. Será guardado sigilo absoluto sobre
os resultados, que serão divulgados na sessão de encerramento.
Somente serão considerados os textos cujos autores tiverem realizado o
pagamento da taxa de inscrição.
Aos autores, será enviado um Email de confirmação de cada um dos seus textos.
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COMO CHEGAR
Tubarão está à margem da BR-101, que liga Cutitiba, Florianópolis e Porto
Alegre pelo litoral. Até outubro, estará totalmente duplicada e com tráfego fluente.
Quem vem do norte, passará pela moderna e monumental ponte Anita Garibaldi, no
município de Laguna, com seus dois e meio quilômetros de extensão, novo cartão postal
da região.
Quem vem de avião tem à disposição linha da TAM, que, partindo do aeroporto
de Congonhas às 13:10 hs., chega às 14:20 no aeroporto de Jaguaruna, a vinte
quilômetros de Tubarão. No momento, de segunda a sexta feira, mas com possibilidade
de estenderem-se para sábados e domingos, dado a grande procura vigente.
Se ainda não houver vôos nesses dias, nosso Diretor de Transportes estará à
disposição pra organizar trasporte para o aeroporto de Florianópolis, cotizado entre os
interessados.
Mal podemos esperar pelo prazer de revê-los, desta feita no nosso querido
Torrão Tubaronense, onde haveremos de nos desdobrar no atendimento de todas as
demandas de vocês.

Pela Comissão

José Warmuth Teixeira
Presidente

