A - POEMAS LIVRES
Amélia Marciolina Raposo da Luz
Pirapetinga – MG
Bordadeiras
Ana Cristina Mendes Gomes
São Pedro da Aldeia – RJ
Artista do Amor
Antonio Rosalvo Accioly
Nova Friburgo – RJ
Eva
Maria Cristina Bonafé
São Paulo – SP
Desenho Fêmeo
Tatiana Alves Soares Caldas
Rio de Janeiro – RJ
Recusa

B - TROVAS
NOVOS TROVADORES:
Luiz Vieira
Irati – PR
Sobre os saltos, altaneira...
para o que der e vier.
Pés no chão...uma guerreira...
é a arte de ser mulher.
Lucêmio Lopes da Anunciação
Canela – RS
Ser mãe, ter emprego e amar,
enfrentar tudo o que houver:
ela pratica no lar
a arte de ser mulher.
Tatiana Alves Soares
Rio de Janeiro – RJ
Ser mulher é uma arte:
toda mulher é artista;
seja no todo ou em parte,
ela é quase equilibrista.

VETERANOS:
Ana Cristina
São Paulo – SP
Ser mulher é a própria arte
de multiplicar por cem
o carinho que reparte
e, muitas vezes, nem tem...
Arlindo Tadeu Hagen
Juiz de Fora – MG
O homem diga o que quiser
mas de certezas carece
que as artes de ser mulher
somente a mulher conhece.
Jaime Pina da Silveira
São Paulo – SP
Ser dona da própria vida.
Ir... e vir de onde quiser...
Sempre amar-se... na medida,
sem deixar de ser mulher.

Francisco Gabriel
Natal – RN
Da família, o baluarte,
construtora de caminhos,
só a mulher possui a arte
de tecer rosas de espinhos.
Professor Garcia
Caicó – RN
A mãe tinha pouco estudo,
mas tudo quanto aprendeu...
ensinou ao filho mudo
com gestos que Deus lhe deu!
Therezinha Dieguez Brisolla
São Paulo – SP
Mundo moderno... e valente,
vai a mulher trabalhar...
e ainda é, felizmente,
o anjo da guarda do lar!
Vanda Fagundes Queiroz
Curitiba – PR
“Eu vi minha mãe rezando”...
é o poeta, em seu mister,
com arte santificando
a arte de ser mulher.

