I Concurso de Trovas Memorial “Rubens Luiz Sartori”
(Prazo: 31 de Março de 2021)

Prazo: 01 de Dezembro de 2020 a 31 de Março de 2021
Realização: União Brasileira dos Trovadores – Delegacia de Campo
Mourão/PR
Após o encerramento haverá uma espera de mais 7 dias para os envelopes
que podem estar atrasados nos correios, e ao final do sétimo dia as trovas
serão enviadas para julgamento.
RUBENS LUIZ SARTORI
(1953 - 2013)
Rubens Luiz Sartori era catarinense, nascido em Ouro-Capinzal/SC em 20 de
outubro de 1953, filho de Antonio Sartori e Olga Perez Sartori. Com quatro
anos de idade mudou-se para Campo Mourão. Desde os tempos de ginasiano
já versejava, tanto que, em 1968, na ocasião do “Dia dos Pais”, publicou a
poesia “Ser Pai”, até hoje declamada e muito conhecida. Tão logo concluiu a
Universidade, no início de 1977, iniciou atividade docente como Professor da
antiga FECILCAM (Faculdade de Ciências e Letras de Campo Mourão), hoje
UNESPAR, vindo a ser diretor, exercendo paralelamente a Advocacia.
No movimento cultural gaúcho foi presença marcante, sendo um dos
fundadores do CTG “Índio Bandeira”, Centro de Tradições Gaúchas de Campo
Mourão - PR. Criou o conhecido “Festival Paranaense de Arte e Tradição
Gaúcha” FEPART, cujo troféu aos seus vencedores atualmente leva o nome
“RUBENS LUIZ SARTORI.
Foi fundador e primeiro presidente da Academia Mourãoense de Letras. Na
política, Sartori foi um dos fundadores do MDB e chegou a ser candidato a
vice-prefeito nas eleições de 1976.

1. Âmbito Nacional/Internacional (exceto o Paraná):
Temas:
Veteranos: Preconceito (l/f)
Novo Trovador:Preconceito (l/f)
Novo Trovador é aquele que não obteve até a divulgação deste regulamento 3
(três) classificações em c rsos de trovas oficiais da UBT, a nível nacional,
independente de ser associado ou não à UBT.
Sistema de Envelopes
(Prazo: 31 de Março de 2021)
Enviar para:
José Feldman
Rua Ver. Arlindo Planas, 901 casa A
CEP:87080-330 - Maringá/PR
Por E-mail (Prazo: 31 de Março de 2021)
para a Fiel Depositária: Maria Luíza Walendowski
E-mail:

inhawalen@hotmail.com

Como enviar trovas por e-mail (no corpo do e-mail):
Assunto: I C rso de Trovas de Campo Mourão Nac/Intern
Acima da Trova: Tema e Categoria (Novo Trovador ou Veterano)
Abaixo da trova: Nome inteiro, cidade/estado/país, telefone para contato, e-mail
para contato. Não serão aceitos anexos.
Máximo de 1 (uma) Trova por concorrente.
Aconselha-se que enviem as trovas por e-mail, em virtude de os correios
estarem com muitos atrasos em entregas simples.
2. Âmbito Estadual (Somente Paraná):
Tema:
Veteranos: Consciência (l/f) (no sentido de agir com consciência)
Novo Trovador: Consciência (l/f) (no sentido de agir com consciência)
Novo Trovador é aquele que não obteve até a divulgação deste regulamento 3
(três) classificações em c rsos de trovas oficiais da UBT, a nível nacional,
independente de ser associado ou não à UBT.

Sistema de Envelopes
(Prazo: 31 de Março de 2021)
Enviar para:
José Feldman
Rua Ver. Arlindo Planas, 901 casa A
CEP:87080-330 - Maringá/PR
Por E-mail (Prazo: 31 de Março de 2021)
para a Fiel Depositária: Maria Luíza Walendowski
E-mail:

inhawalen@hotmail.com

Como enviar trovas por e-mail (no corpo do e-mail):
Assunto: I C rso de Trovas de Campo Mourão Estadual
Acima da Trova: Tema e Categoria (Novo Trovador ou Veterano)
Abaixo da trova: Nome inteiro, cidade/estado/país, telefone para contato, e-mail
para contato. Não serão aceitos anexos.
Máximo de 2 (duas) Trovas por concorrente.
Aconselha-se que enviem as trovas por e-mail, em virtude de os correios
estarem com muitos atrasos em entregas simples.
REGULAMENTO
1. Máximo de 1 (uma) trova em cada categoria a nível nacional/internacional e
2 (duas) trovas a nível estadual
§1 – O trovador somente poderá participar em uma categoria.
2. Sistema de envelopes
As trovas devem ser coladas na face de um pequeno envelope. Dentro dele
deverá estar o nome do autor completo com seus dados pessoais:
cidade/estado/país, e-mail para contato, telefone fixo (e operadora para
contato, no caso de celular. Ex: TIM, Vivo, Claro, etc.).
Na face externa do envelopinho a trova (DIGITADA ou DATILOGRAFADA, não
serão aceitas manuscritas), o tema no alto da trova e categoria que concorre
(Nacional ou Estadual). Caso seja Novo Trovador, colocar abaixo da trova esta
categoria. Lacrar o envelope. Num envelope maior colocar o nome e endereço
a quem deve enviar, e no remetente, o mesmo endereço para quem está
enviando, e o nome Luiz Otávio.
Observação: A trova deve ser digitada (datilografada), não serão aceitas trovas
manuscritas.

Exemplo:

§ - Seja por envelopes ou por email, é necessário constar a que categoria
(Nacional ou Estadual) a que concorre.
§ - Por correios, enviar para
José Feldman
Rua Ver. Arlindo Planas, 901 casa A
CEP:87080-330 - Maringá/PR
3. Por E-mail
As trovas podem também ser enviadas por email, para a Fiel Depositária,
Maria Luíza Walendowski, email: inhawalen@hotmail.com.
§ - As trovas devem ser digitadas no corpo do email (não serão aceitos
anexos).
§ - Como o exemplo abaixo, no assunto o nome do c rso e ao lado o âmbito a
qual concorrer
§ - No corpo do email colocar se Novo Trovador acima, no caso de veterano
não há necessidade de se especificar.
§ - Abaixo colocar a/s trova/s. E abaixo delas o nome completo do trovador (e
pseudônimo se houver), cidade/estado/país. Telefone/whattsapp para contato
se houver, mas não obrigatório. E-mail para contato é obrigatório.
Exemplo de envio por email:

4. As Trovas devem ser inéditas, isto é, que não tenham sido premiadas em
outros c rsos ou divulgadas pela Internet ou outros meios de divulgação até a
data da publicação do resultado.
5. O Trovador só poderá participar em 1 (uma) categoria ou 1 (um) âmbito. Exs:
Se for Novo Trovador não poderá participar de Veteranos também, ou viceversa. Se for do Paraná, só poderá participar no Estadual.
§1 - Muita atenção a qual categoria concorre (Nacional ou Estadual).
6. O Prazo se encerra em 31 DE MARÇO DE 2021 (válido o carimbo do
correio), ou até meia-noite de 31 DE MARÇO DE 2021, se for por e-mail.
7. Será considerado Novo Trovador, aquele trovador que não obteve até a
divulgação deste regulamento 3 (três) classificações em c rsos de trovas
oficiais da UBT, a nível nacional, independente de ser associado ou não à UBT.
8. Os resultados serão divulgados em blogs, sites, facebook, emails enviados
aos premiados, revistas virtuais, academias, boletim da UBT, sites e blogs.
9. As decisões das comissões julgadoras serão definitivas.
10. A premiação, composta de certificados, será enviada diretamente aos
premiados via e-mail.
11. Os membros da comissão julgadora e os organizadores da delegacia não
poderão participar do c rso.
12. A participação no c rso significa aceitação plena das normas aqui
relacionadas.

