CATEGORIAS:
1. Nacional/Internacional – trovadores de todo o Brasil (exceto os do estado do
Rio de Janeiro), podendo também concorrer trovadores de outros países, com
trovas em língua portuguesa.
2. Estadual/Municipal – trovadores residentes no estado do Rio de Janeiro,
inclusive em Campos dos Goytacazes/RJ.
3. Novos trovadores – trovadores de todo o Brasil e do exterior (trovas em língua
portuguesa) com menos de três classificações nos concursos de âmbito nacional
da UBT.
4. Humorística – trovadores de todo o Brasil e de outros países (trovas em língua
portuguesa).
TEMAS (expressos claramente nas trovas):
1. Nacional/internacional (L/F) - PROGRESSO
2. Estadual/Municipal (L/F) - PLANÍCIE
3. Novos Trovadores (L/F) - NATUREZA
4. Humorística (H) – CLIMA
ENDEREÇO PARA REMESSA PELO SISTEMA DE ENVELOPES:
VIII JOGOS FLORAIS DA UBT- SEÇÃO CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ –
2019
A/c da Trovadora Talita Batista
Rua Câmara Júnior, 35/403 - Centro

CEP 28035-135 - Campos dos Goytacazes/RJ
REMESSA PELO SISTEMA ELETRÔNICO:
E-mail: ra.renatoalves@gmail.com
Assunto: VIII Jogos Florais da UBT-Seção Campos dos Goytacazes/RJ -2019
Mencionar no corpo do e-mail: O tema e a categoria a que concorre, as trovas,
o nome e o endereço completo do autor com o CEP, o telefone e o e-mail para
contato.
(Obs: não serão aceitos anexos).
PRAZO PARA REMESSA: até 30/03/2019.
LIMITE: Duas trovas para cada tema.
PREMIAÇÃO:
Nac./Internacional
10 vencedores (5 troféus e 5 medalhas - menções honrosas)
Estadual/Municipal
10 vencedores (5 troféus e 5 medalhas - menções honrosas)
Humorística
5 vencedores (3 troféus e 2 medalhas)
Novos Trovadores
5 vencedores (3 troféus e 2 medalhas)
Total: 16 troféus e 14 medalhas (certificado para todos os premiados)
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
- Remessa pelo sistema de envelope, de cor branca. Usar Luiz Otávio como
remetente e repetir o endereço do destinatário. Escrever o tema e se é “novo
trovador” em cima da trova, do lado de fora, na frente, do envelopinho lacrado,
tendo no seu interior, as identificações completas do trovador (nome, endereço,
telefone, e-mail, se tiver ou e-mail ou contato de uma pessoa de confiança, bem
como assinatura obrigatória, se responsabilizando por todos os dados
encaminhados).
- As decisões das comissões julgadoras serão soberanas e definitivas. A
participação no concurso significa aceitação plena das normas relacionadas
neste regulamento. O não cumprimento de quaisquer dos itens acima descritos
implicará na desclassificação automática da trova.
- A divulgação oficial do resultado deste concurso será pelo Boletim Nacional da
UBTN, por este blog, pelo site www.falandodetrovas.com.br, pelas redes
sociais e e-mails fornecidos pelos premiados na identificação fornecida.

