II Jogos Florais da UBT Seção Itaperuna/RJ
REGULAMENTO
1 - Dos Temas: Trovas líricas ou filosóficas.
1.1. Em todos os âmbitos e Categorias
01 trova por concorrente
– Âmbito Nacional (Brasil e demais países de língua portuguesa)
Categoria Veterano: “COLHEITA”
– Categoria Novo Trovador: “SEMENTE”
(Considera-se Novo Trovador aquele que não obteve até a divulgação deste
regulamento 03 (três) classificações em concursos de trova oficiais da UBT
em nível nacional).
• Âmbito Estadual (Somente trovadores residentes no Estado do RJ)
- Categoria Veterano: “HUMANIDADE”
– Categoria Novo Trovador: “SEMENTE”
• Âmbito Municipal Estudantil: (Ensino Fundamental e Médio):
(para estudantes de escolas das Redes de Ensino de Itaperuna - Municipal,
Estadual e Privada.)
Tema: “PAZ”
Serão contemplados novos trovadores, sem distinção entre os âmbitos
Nacional/ Internacional e Estadual.
2 - Modo de envio:
Para todos os âmbitos e categorias, as trovas devem ser escritas em língua
portuguesa e devem ser inéditas. Cada trovador poderá concorrer com apenas
uma trova.
Por e-mail:
Assunto: II JOGOS FLORAIS DA UNIÃO BRASILEIRA DE TROVADORES
(UBT) /SEÇÃO ITAPERUNA/ 2022
Escrever as trovas no corpo do e-mail, seguidas do âmbito e da categoria a
que concorre, o nome e endereço completo (Rua, número, bairro, cidade e
estado) do autor. Informar o número de telefone e o e-mail.

NÃO SERÃO ACEITOS ANEXOS DE E-MAILS.
Enviar para os Fiéis Depositários abaixo, de acordo com o tema do concurso:
A. As trovas dos concorrentes do Âmbito Nacional, categoria Veterano –
tema:
COLHEITA, deverão ser encaminhadas para:
Maria Lúcia Spadarotto Neves.
E-mail: luciaspadarotto@hotmail.com
B. As trovas dos concorrentes do Âmbito Estadual, categoria Veterano –
tema: HUMANIDADE, deverão ser encaminhadas para:
Jerson Brito
E-mail: jersonbrito.pvh@gmail.com
C. As trovas dos concorrentes da categoria Novo Trovador – tema:
SEMENTE, deverão ser encaminhadas para:
Maria Lúcia Spadarotto Neves.
E-mail: luciaspadarotto@hotmail.com
D. As trovas dos concorrentes do Âmbito Municipal Estudantil – tema: PAZ,
deverão ser encaminhadas para:
Marina Caraline Almeida Carvalhal.
E-mail: mcacarvalhal@yahoo.com.br
3 – Do Prazo
Todos os Âmbitos: Serão consideradas as trovas que chegarem até 30 de
junho de 2022.
4 – Da Premiação
A premiação acontecerá em data, local e horário a serem definidos.
Será concedido Diploma para todos os classificados.
A UBT Seção Itaperuna não se responsabilizará por quaisquer despesas de
locomoção e/ou hospedagem dos classificados para o recebimento da
premiação.
5 – Da Comissão Organizadora:
5.1 – A Comissão Organizadora resolverá os casos omissos e suas decisões
serão
definitivas e irrecorríveis.

5.2 – As decisões das comissões julgadoras e apuradoras serão irrevogáveis
e irrecorríveis.
5.3 – A simples remessa das trovas significa total conhecimento e completa
aceitação deste Regulamento.
6 - Disposições finais:
6.1 - Para efeito deste concurso, entende-se por TROVA a composição
poética (poema) de quatros versos (linhas) setessilábicos, rimando o primeiro
com o terceiro e o segundo com o quarto (ABAB), expressando um sentido
completo.
6.2 - As palavras-tema deverão constar nas trovas.

