XXXI Concurso Nacional/Internacional de
Trovas da UBT-Seção Bandeirantes/PR

Para o envio aos concursos que há a opção de enviar por e-mail, dê
preferência a este meio. No caso de Concursos de Trovas da UBT não são
aceitos anexos, tudo deve constar no corpo do e-mail.

REGULAMENTO
1 – MODALIDADE POÉTICA:
Trovas Líricas e/ou filosóficas.
2 – TEMAS – ÂMBITOS – CATEGORIAS: –
2.1 – Nacional/Internacional – Veteranos.
Tema: Trégua
2.2 – Nacional/Internacional – Novos Trovadores (inclusos os do Paraná).
Tema: Recanto
2.3 – Estadual (Paraná) – Veteranos.
Tema: Emoção
2.4 – Municipal – Estudantes ( a partir do oitavo ano até o universitário).
Tema: Recanto

3 – NÚMERO DE TROVAS:
02 (duas) por concorrente.
4 – PRAZO:
até 31/08/2022.
5 – MODOS DE ENVIO:5.1 – Trovas com o tema TRÉGUA (Nacional/Internacional – Veteranos),
por e-mail: jfeldman.pr.campomourao@gmail.com ;
pelos correios:
Lucília A. T. Decarli
Caixa Postal 186 – CEP 86.360-000 – BANDEIRANTES/PR
5.2 – Trovas com o tema RECANTO, (Nacional/Internacional, inclusive
Paraná) Novos Trovadores
por e-mail: reginarinalditrovadora@gmail.com;
pelos correios:
Lucília A. T. Decarli
Caixa Postal 186 – CEP 86.360-000 – BANDEIRANTES/PR
5.3 – Trovas com o tema EMOÇÃO, (Estadual [Paraná] – Veteranos
por e-mail: reginarinalditrovadora@gmail.com;
pelos correios:
Luciana Pessanha Pires
Rua Rafael Vasconcelos, 129 – Apto. 102 – CEP 28.300-000 –
ITAPERUNA/RJ
5.4 – Trovas com o tema GRATIDÃO, (Municipal – Estudantes [a partir do
oitavo ano até o universitário])
por e-mail: mldaloce@yahoo.com;
pelo correio:
Maria Lúcia Daloce
Avenida Prefeito Moacyr Castanho,1533– CEP 86.360-000 –
BANDEIRANTES/PR
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES (principalmente para os estudantes):
– As trovas deverão ser inéditas, autoria do concorrente e escritas em língua
portuguesa.

– Constar o tema (ou cognatos: termos derivados da palavra-tema) na trova.
– No envio por e-mail, digitar nesta ordem: título do concurso (assunto), tema,
trova, categoria e endereço completo com e-mail, sem anexo.
– No envio pelos correios, usar o sistema de envelopes, maior e menor: os
envelopinhos com identificação por dentro, serão fechados com cola; o tema,
trova e categoria, deverão constar na parte externa do envelopinho (um para
cada trova). No envelope maior, constar o endereço do concurso e, no
remetente, repetir o endereço, substituindo o nome por “LUIZ OTÁVIO”.
LEMBRETE: – TROVA é uma composição poética, que contém apenas uma
estrofe com 4 (quatro) versos setessílabos (métrica poética), rimando o
primeiro verso com o terceiro e o segundo verso com o quarto, sendo que a
rima é considerada a partir da última vogal tônica do verso.
O resultado deste concurso está previsto para o mês de outubro/2022 e o envio
dos certificados para o mês de novembro/2022.
A UBT-Seção Bandeirantes conta com a participação dos trovadores e
estudantes.
Lucília Alzira Trindade Decarli
PRESIDENTE DA UBT-SEÇÃO BANDEIRANTES/PR

