Concurso Trovas UBT-Fortaleza
Âmbito: NACIONAL / INTERNACIONAL
Categoria: NOVO TROVADOR
Tema: ESTUDO (L/F)
VENCEDORES:

1º. Lugar:
O estudo que faz crescer,
desvendar todos os véus ...
faz o aprendiz merecer
as bênçãos vindas dos céus ...
Jaqueline Machado
Cachoeira do Sul/RS
2º. Lugar:
O estudo constrói pilares.
Filho, em ti forma estruturas.
Verás quando precisares
nas caminhadas futuras!
Jerson Lima de Brito
Porto Velho/RO
3º. Lugar:
No estudo da anatomia,
vasculhei mil corações;
não encontrei simetria
entre amores e paixões.
Maurício Norberto Friedrich
Curitiba/PR

MENÇÕES HONROSAS:
4º. Lugar:
No estudo das Escrituras,
um belo achado encontrei
e, no amor das criaturas,
para sempre viverei.
Olga Maria Dias Ferreira
Pelotas/RS
5º. Lugar:
Após estudo profundo
eu cheguei à conclusão:
Não há nada neste mundo,
que não seja encenação.
Luís Parellada Ruiz
Londrina/PR
6º. Lugar:
Não viva só de lazer,
medite em conselho fino:
— Estudo é luz do saber,
na caverna do destino.
Marciano Batista de Medeiros
Serra de São Bento/RN

MENÇÕES ESPECIAIS:
7º. Lugar:
Estudo pra ser alguém
nessa vida atribulada,
onde só ganha quem tem
a cultura acumulada.
Rosilene Tramontin
Ponta Grossa/PR
8º. Lugar:
Pessoa que tem estudo
normalmente não é rica,
mas traz orgulho o “canudo”,
pois o saber dignifica.
Lucêmio Lopes da Anunciação
Canela/RS

9º. Lugar:
Com estudo se mantém
quase tudo no universo.
Na esperança a cura vem
e eu componho um belo verso.
MIFORI
São José dos Campos/SP
DESTAQUES:
10º. Lugar:
Fiz estudo precioso
e, no teu rosto, encontrei
um olhar auspicioso
com o qual sempre sonhei...
Claudia Vanessa Bergamini
Londrina/PR
11º. Lugar:
O estudo nos dá o saber,
mas nem sempre a educação.
Vamos, em casa aprender,
bons modos de cidadão.
Zé Salvador
São Gonçalo/RJ
12º. Lugar:
Posso conhecer o mundo,
pelos livros navegando.
E vou através do estudo,
um universo criando...
Nadja Cristina Lenzi Gadotti
Balneário Camboriú/SC

Âmbito: NACIONAL/INTERNACIONAL
Trovador Veterano
VENCEDORES:

1º. Lugar:
Por mais estudo que tenha
eu confesso a frustração
de não desvendar a senha
para abrir teu coração.
Maurício Cavalheiro
Pindamonhangaba/SP

2º. Lugar:
Meu pai nunca teve estudo,
mas tinha o sublime dom
de aos filhos ensinar tudo
o que é puro, honesto e bom…
Vanda Fagundes Queiroz
Curitiba/PR
3º. Lugar:
Procurei por Deus em tudo
para manter a esperança;
achei-O após grande estudo,
num meigo olhar de criança.
Lóla Prata
Bragança Paulista SP

MENÇÕES HONROSAS:
4º. Lugar:
Com dedicação e estudo
ampliamos o saber.
É com a vida, contudo,
que aprendemos a viver!
Leonilda Yvonneti Spina
Londrina/PR

5º. Lugar:
Estudo o amor e me perco…
Por momentos fico mudo…
Tento fugir do teu cerco,
mas, para mim tu és tudo!
Messias da Rocha
Juiz de Fora/MG
6º. Lugar:
Mais uma vez, dez na prova!
Tirei porque sou sortudo?
Minha sorte se renova,
quanto mais tempo eu estudo!
Magnus Kelly
Natal/RN

MENÇÕES ESPECIAIS:
7º. Lugar:
Na vida, nem sempre o estudo
reflete o grau do saber:
quem pensa que sabe tudo
é o que mais tem a aprender!
José Ouverney
Pindamonhangaba/SP
8º. Lugar:
Saber sem medir o quanto,
é possível com estudo
dos livros que ensinam tanto
da vida, que ensina tudo!
Francisco Gabriel Ribeiro
Natal/RN
9º. Lugar:
De mais estudo, Senhor,
carece este nosso povo.
Reforce a lição de amor
nesse pobre "mundo novo"!
Ercy Maria Marques de Faria
Bauru/SP

DESTAQUES:
10º. Lugar:
Estuda, amigo, que o estudo
evangeliza os teus lábios,
mostrando o segredo mudo
que há no silêncio dos sábios!
Prof. Garcia
Caicó/RN
11º. Lugar:
O estudo da teoria
ganha mais eficiência
quando ganha a companhia
do poder da experiência.
Sandro Rabel
Niterói/RJ

12º. Lugar
Querer viver sem estudo
é viver sem ter juízo
luta, luta e perde tudo
na porta do paraíso.
Roberto Nini
Mogi-Guaçu/SP

Âmbito: ESTADUAL (CEARÁ)
(Inclusive de membros da UBT-Fortaleza)
Tema: Educação (L/F)

VENCEDORES:

1º. Lugar:
Para conseguir sucesso
qualquer cidade ou nação,
só conquistará progresso
se investir na educação.
Henrique Eduardo Alves Pereira
UBT-Maranguape e UBT-Ocara/CE
2º. Lugar:
Para que nossa nação
seja referencial,
trabalhar a educação
é fator primordial!
Ana Maria Nascimento
UBT-Aracoiaba/CE
3º. Lugar:
Paulo Freire representa
com toda propriedade
a educação que alimenta
a fome da liberdade.
Dellani Freire
UBT-Maranguape/CE

MENÇÕES HONROSAS:
4º. Lugar:
Um professor consciente,
ao cumprir sua missão,
jamais é indiferente
às metas da educação.
Ana Maria Nascimento
UBT-Aracoiaba/CE
5º. Lugar:
A educação é virtude
nos brios da relação
revela-se na atitude
de meritosa instrução.
José Aureilson Cordeiro de Abreu
UBT-Maranguape/CE
6º. Lugar:
Tal qual régio diadema,
que foi com rubis ornado,
educação é um tema
a ser sempre valorado!
Haroldo Paula
UBT-Maranguape/CE e UBT-Fortaleza/CE

MENÇÕES ESPECIAIS:
7º. Lugar:
Educação de valor
investimento seguro
um presente promissor
uma porta pro futuro.
Abelardo Nogueira
Aracoiaba/CE
8º. Lugar:
A Educação já faz parte,
da vida do ser humano...
Como se fosse estandarte,
tremulando a todo pano.
Hortêncio Sales Pessoa
ACLA, UBT-Maranguape e Fortaleza/CE

9º. Lugar:
Na educação recebida
a criança colhe o fruto
abrigo por toda vida
recompensa ao seu tributo.
Sonia Nogueira
Fortaleza/CE

DESTAQUES:
10º. Lugar:
Educação é preceito
de esmerada formação
quem pratica tem respeito
com excelsa admiração.
José Aureilson Cordeiro de Abreu
UBT-Maranguape/CE
11º. Lugar:
Tenha respeito a cultura
da região estudada
quebre toda ditadura
da educação programada.
Dellani Freire
UBT-Maranguape/CE
12º. Lugar:
É certo que uma nação
que visa seu bem-estar
investe na Educação
como meta popular.
Abelardo Nogueira
Aracoiaba/CE

