35º Concurso de Poesias da Biblioteca
Municipal João XXIII – 2019

“Eu Canto porque o instante existe e a minha vida
está completa.
Não sou alegre nem sou triste: sou poeta.
(Cecília Meireles)
01. Denominação e Finalidade
A Biblioteca Municipal João XXIII de Mogi Guaçu promovendo este Concurso,
faz deste evento o intercâmbio cultural das letras em todo território nacional,
descobrindo poetas e poesias.

02. Participação
Poderá participar do 35º Concurso de Poesias de Mogi Guaçu poetas de todo o
Brasil, nas seguintes categorias:
- Adulto local e outras cidades (acima de 18 anos)
- Juvenil local e outras cidades (13 a 17 anos)

- Infantil local e outras cidades (até 12 anos)

03. Inscrições
Cada candidato poderá inscrever-se com até 02(duas) obras inéditas
datilografadas ou digitadas em duas vias cada.
Cada poema deverá ser identificado apenas com o pseudônimo do autor e o
título da obra e acondicionado em um envelope grande.
Dentro do mesmo envelope enviar uma folha datilografada ou digitada
contendo a ficha de inscrição do candidato com seus dados pessoais: título da
poesia, pseudônimo, nome de autor, cidade e estado, idade, endereço
completo, nome da escola que estuda (se estudante).
Este único envelope com os textos e a ficha de inscrição deverá ser entregue
na Biblioteca ou por via postal até 20/09/2019 (valendo a data do carimbo
postal) no seguinte endereço:
Biblioteca Municipal João XXIII - Avenida dos Trabalhadores, 2.651
Mogi Guaçu – SP - CEP: 13.840-195
Tel.(019)3811-8670 – Centro Cultural.
A inscrição implicará na total aceitação do presente regulamento

04. Seleção
A comissão julgadora será definida posteriormente e deverá selecionar 06
poemas de cada categoria.
Os trabalhos que não forem selecionados não serão devolvidos.
05. Premiação: Troféus e Medalhas
Dia: 22/11/2019 às 17h00 na Biblioteca João XXIII – Centro Cultural
Av. dos Trabalhadores, 2.651 – Mogi Guaçu /SP – Tel. (019)3811.8670
email sc-biblioteca@mogiguacu.sp.gov.br
www.facebook.com/biblotecamogiguacu

FICHA DE INSCRIÇÃO
BIBLIOTECA MUNICIPAL JOÃO XXIII
35º - CONCURSO DE POESIAS – 2019
Título da poesia:
___________________________________________________
Pseudônimo: ____________________________________________________
Nome do Autor: __________________________________________________
Email: __________________________________________________________
Idade:__________________Telefone:_________________________________
Endereço:_______________________________________________________
_
Nº____________Bairro:____________________________________________
Cidade:__________________________________Estado:_________________
CEP:___________________________Estudante?_______________________
Nome da Escola:__________________________________________________
Obs.: Esta Ficha pode ser reproduzida

