Realização: Rotaract Club de Arapongas, Academia de Letras do Brasil/Paraná,
OMT – Organización Mundial de Trovas, Delegacia de Arapongas/PR da União
Brasileira dos Trovadores e Movimento União Cultural.
LUIZ OTAVIO
PRESIDENTE DA UBT (1967 – 1976)
1. Âmbito Nacional/Internacional:
Temas:
Veteranos: Respeito (l/f)
Novo Trovador: Amizade (l/f)
Sistema de Envelopes (veja normas abaixo)
Enviar para:
André Ricardo Rogério
Rua Pelicano, 49, casa 2 - Jardim Panorama
CEP: 86708-000. Arapongas/PR
Por E-mail (veja normas abaixo)
para o Fiel Depositário: José Feldman
E-mail: ubt.arapongas@gmail.com

Trovas enviadas por e-mail: a categoria pela qual concorre, nome, endereço
completo, telefone para contato, deverão constar no corpo do e-mail. Não serão
aceitos anexos.
Máximo de 1 Trova.
Aconselha-se que enviem as trovas por e-mail, em virtude de os correios
estarem com muitos atrasos em entregas simples.

2. Âmbito Estadual (Somente Paraná):
Temas:
Veteranos: Líder ou Liderança (l/f)
Novo Trovador: Lição (l/f)
Sistema de Envelopes (veja normas abaixo)
Enviar para:
André Ricardo Rogério
Rua Pelicano, 49, casa 2 - Jardim Panorama
CEP: 86708-000. Arapongas/PR
Por E-mail (veja normas abaixo)
para o Fiel Depositário: José Feldman
E-mail: ubt.arapongas@gmail.com
Trovas enviadas por e-mail: a categoria pela qual concorre, endereço completo,
telefone para contato, deverão constar no corpo do e-mail. Não serão aceitos
anexos
Máximo de 1 Trova.
Aconselha-se que enviem as trovas por e-mail, em virtude de os correios
estarem com muitos atrasos em entregas simples.

3. Âmbito Estudantil (Escolas do Estado do Paraná - 1º e 2º graus)
Tema: Professor/a/es (no sentido da importância deles para o aluno) (l/f)
Por E-mail (veja normas abaixo)
para o Fiel Depositário:
José Feldman
E-mail: ubt.arapongas@gmail.com
Trovas enviadas por e-mail: a categoria pela qual concorre (estudantil),
endereço completo, telefone para contato, Escola a qual pertence, ano, cidade
da escola, deverão constar no corpo do e-mail ao final.

Máximo de 1 Trova.

4. PAÍSES DE LÍNGUA HISPÂNICA
Tema: La palabra Respeto, deberá estar dentro de cada trova (líricas o
filosóficas)
Por e-mail (mira normas abajo)
En lengua española para el “fiel depositária”
Cristina Olivera Chávez
E-mail: ColibriRoseBelle@aol.com
Ou pelo Sistema de Sobres(mira normas abajo)
Gislaine Canales
Rua Duque de Caxias-707/203
Porto Alegre/RS/Brasil
CEP:90010-282
Aconselha-se que enviem as trovas por e-mail, em virtude de os correios
estarem com muitos atrasos em entregas simples.

NORMAS PARA O CONCURSO
1. Máximo de 1 (uma) trova em cada categoria
§1 – O trovador somente poderá participar em uma categoria.
2. Sistema de envelopes – Sistema de Sobres (língua hispânica)
As trovas devem ser coladas na face de um pequeno envelope. Dentro dele
deverá estar o nome do autor com seus dados pessoais: endereço completo, email se possuir, telefone fixo (e operadora para contato, no caso de celular. Ex:
TIM, Vivo, Claro, etc.).
Na face externa do envelopinho a trova (DIGITADA ou DATILOGRAFADA,
não serão aceitas manuscritas) e o tema no alto da trova. Caso seja Novo
Trovador, colocar abaixo da trova esta categoria. Lacrar o envelope. Num
envelope maior colocar o nome e endereço a quem deve enviar, e no remetente,
o mesmo endereço para quem está enviando, e o nome Luiz Otávio.
Observação: A trova deve ser digitada (datilografada), não serão aceitas trovas
manuscritas.
Exemplo:

3. As trovas podem também ser enviadas por email, para o Fiel
Depositário, José Feldman, email: ubt.arapongas@gmail.com em língua
portuguesa.
Países de Língua Hispânica, para Cristina Olivera Chávez, email: ColibriRoseBelle@aol.com
.
Exemplo de envio por email:

4. As Trovas devem ser inéditas, isto é, que não tenham sido premiadas em
outros concursos ou divulgadas pela internet ou outros meios de divulgação até
a data da publicação do resultado.
5. O Trovador só poderá participar em 1 (uma) categoria ou 1 (um) âmbito. Exs:
Se for Novo Trovador não poderá participar de Veteranos também. Também se
for do Paraná, só poderá participar no Estadual.

6. O Prazo se encerra em 30 DE SETEMBRO DE 2018. (válido o carimbo do
correio), ou até meia-noite deste dia, se for por e-mail.
7. Será considerado Novo Trovador, aquele trovador que não obteve até a
divulgação deste regulamento 3 (três) classificações em concursos de trovas
oficiais da UBT, a nível nacional, independente de ser associado ou não à UBT.
8. Os resultados serão divulgados no Boletim Nacional, no blog da Delegacia de
Arapongas (www.ubtarapongas.blogspot.com.br), facebook, emails enviados
aos premiados.
9. As decisões das comissões julgadoras serão definitivas.
10. A premiação, composta de diplomas, será enviada diretamente aos
premiados via e-mail.
11. A participação no concurso significa aceitação plena das normas aqui
relacionadas.
12. Não poderão participar do concurso os membros da União Brasileira de
Trovadores — Delegacia de Arapongas.
Arapongas, 01 de maio de 2018.
André Ricardo Rogério (Delegado)
andrerogerio8@gmail.com
José Feldman (auxiliar)
ubt.arapongas@gmail.com
Reglamento em Lengua Hispânica:
II Concurso de Trovas “Memorial Luiz Otávio”
Realización: Club Rotario de Arapongas, Academia de Letras de Brasil / Paraná,
OMT – Organización Mundial de Trovadores, la Unión Brasileña de Trovadores
– UBT y Movimento Unión Cultural – MUC.
Promotores del Concurso:
André Ricardo Rogério - Delegado da UBT en Arapongas
José Feldman – Ayudante de Delegado da UBT en Arapongas
Ciudad: Arapongas/PR
TEMA:RESPETO

LUIZ OTAVIO PRESIDENTE
DE LA UBT 1967 - 1976
REGLAMENTO:
TROVA CLÁSICA es una composición poética de cuatro versos octosílabos,
rimando el 1º verso con el 3º y el 2º verso con el 4º rima abab. Expresando un
pensamiento completo. La rima debe ser consonante, contando hasta la última
sílaba tónica.
A) Cada trovador o trovadora podrá enviar, una única trova, (1) trova inédita y
de su autoría. No podrán ser publicadas en ningún sitio, hasta que se den los
resultados por parte de los Jueces.
B) Cada Trova, en lo posible, deberá ser enviada en formato Arial 12 puntos sin
espacio.
C) Las Trovas concursantes deberán ser Líricas o Filosóficas. No se aceptarán
Trovas que puedan resultar ofensivas o vayan contra el mensaje de favorecer la
paz de la: CRA, OMT, UBT y MUC.
D) El Tema de la Trova será la palabra RESPETO, tema escogido por los
Promotores del Concurso.
E) La palabra RESPETO deberá estar dentro de la Trova y ésta debe
mantenerse dentro del tema propuesto y desarrollado.
F) Serán descalificados los trabajos que lleven faltas de ortografía, o sean
enviados con mayúsculas donde no corresponda, sin datos completos, o no
cumplan con el formato anteriormente explicado.
G ) No se aceptarán archivos anexos. Toda la información debe ir solamente
en el cuerpo del correo y en el " asunto" mencionar Concurso de Trovas
ARAPONGAS
H ) Lanzamiento del concurso: 2018
Fecha plazo: 30 de Septiembre 2018 (a la medianoche)

Las Trovas en lengua española podrán ser remitidas por sistema vía e-mail a
la depositária de confianza
Cristina Olivera Chávez
E-mail: ColibriRoseBelle@aol.com
Con los datos del concursante:
(llenen la plantilla de ejemplo)
Nombre y Apellido:
Ciudad:
País:
E-mail:
O por el sistema de sobres correo postal:
Gislaine Canales
Rua Duque de Caxias-707/203
Porto Alegre/RS/Brasil
CEP:90010-282
Coordinadora final: Gislaine Canales
El jurado lo compondrán integrantes con gran experiencia en literatura hispana
incluyendo la poesía. Los miembros del jurado evaluarán de manera ciega e
independiente, es decir, sin conocer los nombres de los autores ni de los otros
miembros y también se eximen de participar en el concurso.
André Ricardo Rogério - Delegado de la UBT en Arapongas/PR
José Feldman – Ayudante de Delegado de la UBT en Arapongas/PR

