VENCEDORES
TEMA TROPEIRO (Lírica/Filosófica)
1° LUGAR
Qual leito, sob os luzeiros,
durante a longa jornada,
Deus oferece aos tropeiros
o colo da madrugada.
Maurício Cavalheiro
Pindamonhangaba - SP
2° LUGAR
Ao romper os horizontes,
em seus muares cargueiros,
tropeiros teceram pontes
integrando os brasileiros!
Luzia Brisolla Fuim
São Paulo - SP
3° LUGAR
Tropeiro, a saudade amarga
hoje transporta em vagões
a velha besta de carga,
companheira de emoções.
Daguima Verônica
Santa Juliana – MG

4° LUGAR
Velho tropeiro de outrora,
levaste o rumo da vida
galopando, mundo afora,
entre o abraço e a despedida...!
Mara Melinni
Caicó - RN
5° LUGAR
Já fui tropeiro criança:
num tempo que longe vai,
eu cavalgava a esperança
na garupa de meu pai.
Arlindo Tadeu Hagen
Juiz de Fora – MG

MENÇÃO HONROSA
Grandes centros financeiros
brotaram de um arraial,
bem na rota dos tropeiros,
lá, no Brasil Colonial...
Glória Tabet Marson
São José dos Campos - SP
Tropeiros... Quantos tropeiros,
venceram mil desafios...
quais guardiões mensageiros,
rasgando os sertões bravios!
Professor Garcia
Caicó - RN
Nas veredas, pioneiro,
por abrir capões medonhos,
restou ao velho tropeiro
tanger seu tropel de sonhos.
Marília C Silveira Oliveira
Porto Alegre - RS
MENÇÃO ESPECIAL
Tropa… sertão… lua bela…
um tropeiro e a montaria,
são partes de uma aquarela,
que Deus pintou com poesia.
Francisco Gabriel Ribeiro
Natal - RN

Saga nobre a do tropeiro
para as colonizações:
rasga o solo brasileiro
interligando os rincões.
Dulcidio de Barros Moreira Sobrinho
Juiz de Fora - MG
Meu destino traiçoeiro
castigou-me a vida inteira:
quis que eu nascesse tropeiro,
mas não me abriu a porteira.
Luiz Gonzaga da Silva
Natal – RN

TEMA: TROPA (Humorística) - VENCEDORES
1° LUGAR
– Tropa de choque! Socorro! –
grita o genro, em faniquito,
ao chegar sogra, cachorro,
papagaio e periquito!
Wanda de Paula Mourthé
Belo Horizonte – MG
2° LUGAR
Nesta época aloprada,
não duvido que apareça
alguma tropa formada
só de mulas sem cabeça!...
A. A. de Assis
Maringá – PR
3° LUGAR
Sem a tropa e sem o guia,
foge o burro rabugento;
só podia ser a cria
de uma égua com jumento!
Glória Tabet Marson
São José dos Campos - SP
4° LUGAR
Se a linda sargento Guerra
se inclina e exercício faz,
não há força nesta Terra
que mantenha a tropa em paz...
João Paulo Ouverney
Pindamonhangaba - SP

5° LUGAR
Quando ela passa charmosa,
até a tropa troca o passo,
mas... a fama da dengosa
passo a passo... ganha espaço!
Carolina Ramos
Santos –SP

NOVOS TROVADORES
TEMA TROPEIRO (Lírica/Filosófica)
1° LUGAR
Lá no passado ficou
a importância do tropeiro
que com garra trabalhou
pelo solo brasileiro.
Claudia Vanessa Bergamini
Londrina – PR
2° LUGAR
Oh, tropeiro! Peregrino!
Eu resgato a tua história,
pois a rédea do destino
puxa o freio da memória.
José Almir Loures
Astolfo Dutra – MG
3° LUGAR
E o tropeiro vai silente
conduzindo à dura lida,
seu passado, seu presente,
pelo caminho da vida…
Paulo Maurício Gomes da Silva
Teresópolis – RJ
3° LUGAR
Já quase doura paisagem
o pó da estrada ligeiro,
desperto com a passagem
silenciosa do tropeiro...
Paulo Maurício Gomes da Silva
Teresópolis – RJ

4° LUGAR
Mal sabia o bom tropeiro,
que ao cumprir sua missão,
levando o '"pão" ao mineiro,
integrava o nosso chão.
Ariete Regina Fernandes Correia
Rio de Janeiro - RJ
5° LUGAR
Hoje sou caminhoneiro,
mas a saudade não vai,
de quando eu era tropeiro
carreando com meu pai.
Genival Silva de Souza
Ibatiba - ES

