I CONCURSO DE TROVAS TRÊS FRONTEIRAS
PRAZO 31/05/21

Realização da UBT – Delegacia de Foz do Iguaçu/PR
REGULAMENTO
1. Do Tema. 1.1. Trovas líricas ou filosóficas. Máximo 02 (duas) trovas por concorrente.
A. Âmbito Nacional/ Internacional: Brasil (exceto Paraná) e demais países
de língua portuguesa.
Categorias Veterano/ Novo Trovador:
Fronteira
B. Âmbito Estadual : apenas Paraná.
Categoria Veterano/ Novo Trovador:
Esperança
1.2. Para todos os temas a palavra tema não precisa constar do corpo da
trova.
1.3. Nos âmbitos Nacional/internacional e Estadual, serão contemplados
trovadores das categorias Novo Trovador e Veterano.

1.3.1. Será considerado Novo Trovador aquele trovador que não obteve até a
divulgação deste regulamento, 03 (três) classificações em c rsos de trova
oficiais da UBT em nível nacional.
2. Do Prazo:
Para todos os âmbitos e categorias:Serão consideradas as trovas que
chegarem até 31 de maio de 2021.
3. Modo de Envio:
As trovas em língua portuguesa, inéditas, deverão ser enviadas por sistema de
envelopes, ou – Por e-mail.
3.1. Pelo sistema de envelope, deverá constar no envelope pequeno a
categoria pela qual concorre o trovador.
As trovas deverão ser digitadas ou datilografadas.
Não serão aceitas Trovas manuscritas, mesmo que sejam em letra de forma,
tampouco envelopes coloridos.
Na identificação do inscrito deverá constar: o âmbito, o tema e a categoria pela
qual concorre o trovador, além de nome e endereço completo, telefones e email se tiver;
3.2. Por e-mail, para todos os âmbitos e categorias:
O inscrito deverá enviar no corpo do e-mail: as trovas, bem como, o âmbito, o
tema e a categoria pela qual concorre o trovador, além de nome e endereço
completo, telefones e e-mail. NÃO SERÃO ACEITOS ANEXOS.
4. Endereço para remessa sistema de envelopes:
4.1. Todos os âmbitos e categorias - Sistema de envelopes:
I C rso de Trovas Três Fronteiras.
A/C Carmo Braz de Oliveira.
Rua Joaquim Guimarães, nº 505, Jd. São Paulo I
CEP. 85856360 - Foz do Iguaçu - PR
4.1.1. Para todos as categorias e âmbitos, deverá constar no envelope no
envelope como remetente Luiz Otávio, e o mesmo endereço do destinatário,
bem como o tema com o qual concorre.
4.2. Por E-mail, as trovas deverão ser encaminhadas para os seguintes Fiéis
Depositários:
A. Trovas Líricas/Filosóficas:

- Âmbito Nacional e Estadual (VETERANO):
Jerson Brito: jersonbrito.pvh@gmail.com
- Âmbito Nacional e Estadual (NOVO TROVADOR):
Lilia Souza: liliasouza@uol.com.br
5. Da Premiação
5.1. Serão concedidos Diploma para os classificados
6. Da Comissão Organizadora
6.1. A Comissão Organizadora resolverá os casos omissos e suas decisões
serão definitivas e irrecorríveis.
6.2. As trovas remetidas em desacordo com quaisquer itens deste
regulamento, serão eliminadas automaticamente do c rso.
6.3. A simples remessa das trovas significa total conhecimento e completa
aceitação deste Regulamento.

