Modalidades:
TROVA (lírica ou filosófica)
POEMA LIVRE (máximo 30 linhas)

Tema: A ARTE DE SER MULHER (para as duas modalidades)

Prazo: 30 de junho de 2018

Endereço para remessa:
Academia de Letras de Maringá (ALM)
Avenida XV de Novembro, 462, sala 221, Centro Empresarial Metrópole
Maringá - PR / CEP: 87013-230

Normas:

1. Máximo 3 (três) trabalhos em cada modalidade.

2. Remessa de Trovas:

(a) Sistema de envelopes » Juntamente com a trova, que deve constar na face
externa de um envelope pequeno (aproximadamente 8x11cm), o (a) trovador
(a) deve informar se é VETERANO (A) ou NOVATO (A). Dentro desse
envelopinho, deve estar uma papeleta com o nome do (a) autor (a), endereço
completo com CEP, telefone e e-mail. Colocar o envelopinho dentro de um
envelope maior e remeter para o endereço da ALM. Como remetente, colocar o
nome de Luiz Otávio. Caso concorra com mais de uma trova, todas elas, em

seus respectivos envelopinhos, poderão ser enviadas em conjunto, dentro do
envelope maior;

(b) Sistema eletrônico » Enviar as trovas, com as mesmas lnformaç6es
exigidas no sistema de envelopes, para Vera Margutti, pelo e-mail
veramargutti@hotmail.com.

3. Remessa de Poemas livres: utilizar Papel A-4, fonte Times New Roman,
corpo 12. Enviar 4 vias do trabalho, usando pseudônimo abaixo do titulo. Na
1avia, grampear envelope pequeno (fechado) indicando externamente a
modalidade, título e pseudônimo, e, internamente, identificação do concorrente:
nome, endereço completo, telefone e e-mail. Colocar todo o material em
envelope maior e enviar para o endereço da ALM, utilizando o pseudônimo
como remetente.

4. Todos os textos devem ser Inéditos e não poderão ser divulgados por
quaisquer meios, total ou parcialmente, até a data da publicação do resultado
da seleção.

5. Os resultados serão divulgados, a partir do dia 30 de agosto de 2018, no
site da ALM,www.almletras.wixsite.com/maringa, facebook da ALM,
facebook da UBT e outras mídias.

6. Premiação »

(a) Troféu e diploma para os 5 primeiros lugares na modalidade Poema Livre e
1O vencedores na modalidade Trova (1° ao 7° veteranos / 1° ao 3° novatos).

(b) Os trabalhos premiados serão publicados em livro a ser editado pelos
promotores do concurso: Academia de Letras de Maringá, União Brasileira de
Trovadores - Seção Maringá e Prefeitura de Maringá / SEMUC. Cada autor
premiado terá direito a 5 {cinco) exemplares.

(c) Participação na festa de premiação programada para outubro de 2018,
durante a V FLIM - Festa Literária Internacional de Maringá.

7. Os premiados autorizam a publicação de seus textos pelas entidades
organizadoras, sem ônus de nenhuma espécie.

8. As decisões das comissões julgadoras serão inapeláveis.

9. A participação no concurso significa aceitação plena das normas aqui
relacionadas.

1O. Não poderão participar do concurso os membros efetivos da Academia de
Letras de Maringá e da UBT - Maringá.

11.Para outras informações, contate a coordenadora do concurso:
Eliana Palma: mep@teracom.com.br

