XVIII Concurso de Trovas da UBT– Maranguape/CE
(Trovas Premiadas) Estadual e Municipal

NACIONAL/INTERNACIONAL
TEMA: ESPERANÇA [Lírica/Filosófica]
VETERANOS
************
VENCEDORES
************
1º. Lugar:
A esperança de um atleta
é o tempo de uma corrida,
mas quem tem o amor por meta
pode esperar uma vida!
Renata Paccola
São Paulo/SP
===========
2º. Lugar:
Ante a fúria da tormenta
que deixa a vida bravia,
a esperança me orienta
no rumo da calmaria.
Jerson Lima de Brito
Porto Velho/RO
===========

3º. Lugar:
A esperança inunda o peito
e nos traz a mansidão,
a força do seu efeito
vai direto ao coração.
Lucia Sertã
Nova Friburgo/RJ
===========
4º. Lugar:
Na casa semivazia,
só a saudade ficou;
a esperança fugidia
pra sempre me abandonou.
Jessé Fernandes do Nascimento
Angra dos Reis/RJ
===========
5º. Lugar:
Na trajetória da vida,
quando a escuridão avança,
transponho qualquer subida
seguindo a luz da esperança.
Ercy Maria Marques de Faria
Bauru/SP
************
MENÇÕES HONROSAS
************
6º. Lugar:
Ante essa cruel matança
provocada pela guerra,
tenhamos fé e esperança
de que a paz retorne à Terra!
Leonilda Yvonneti Spina
Londrina/PR
===========
7º. Lugar:
Numa "regressão da idade"...
volto ao meu lar... na lembrança.
Como se eu fosse, em verdade,
aquela eterna criança...
Juarez Francisco Moreira da Silva
Rio das Ostras/RJ
===========
8º. Lugar:
O povo cansado, aflito,

vive com insegurança
e procura, sem conflito,
encontrar paz e esperança.
Solange Colombara
São Paulo/SP
===========
9º. Lugar:
Na jornada, tão intensa,
deste mundo que nos cansa,
vão-se os sonhos na descrença,
voltam sonhos, na esperança.
Silvia Maria Svereda
Irati/PR
===========
10º. Lugar:
Com versos no pensamento,
a esperança me renova,
de inspiração me sustento...
Nesse "Universo da Trova"!
Nadir Nogueira Giovanelli
São José dos Campos/SP
************
MENÇÕES ESPECIAIS
************
11º. Lugar:
O tempo passou fugaz,
lépido, nem reparei...
Só recordo o que deu paz
e a esperança que guardei
Rachel Santo Antônio
São Gonçalo/RJ
===========
12º. Lugar:
Viver, sem perder a fé;
amar, sem perder ternura;
sonhar, manter-se de pé...
e a esperança, assim, perdura...
Elias Pescador
São Paulo/SP
===========
13º. Lugar:
Lutando pelo Nordeste,
no caminho do sertão,
a esperança cruza o agreste

com amor no coração.
Carlos Alberto de Carvalho
São Gonçalo/RJ
===========
14º. Lugar:
Feliz quem sobreviveu
ao medo da insegurança...
com certeza não perdeu
a ternura, fé, esperança.
Célia Terezinha Neves Vieira
Irati/PR
===========
15º. Lugar:
Há dito que diz - prudência nunca percas a esperança,
espera com paciência,
quem espera, sempre alcança.
Olívia Avarez Miguez Barroso
Parede/Portugal
************
DESTAQUES
************
16º. Lugar:
Amanhece. Uma luz mansa,
com sedução envolvente,
abre os olhos da esperança,
que a acena e nos leva em frente!
Carolina Ramos
Santos/SP
===========
17º. Lugar:
Segue o barco da ilusão
singrando o mar na bonança,
no leme, o meu coração,
e o seu destino: a esperança.
Licínio Antônio de Andrade
Juiz de Fora/MG
===========
18º. Lugar:
Farol que brilha e conduz
na treva e na turbulência,
esperança ― régia luz
da Divina Providência!
Paulo Cezar Tórtora

Rio de Janeiro/RJ
===========
19º. Lugar:
Na luta do dia a dia,
persisto na minha andança,
e mesmo sem alegria,
seguro a mão da esperança.
Madalena Ferrante Pizzatto.
Curitiba/PR
===========
20º. Lugar:
Não deixe que lhe apoquente
as agruras desta vida
muita esperança acalente
e esta dor será vencida.
Cristina Cacossi
Bragança Paulista/SP
======================
NACIONAL/INTERNACIONAL
TEMA: JOGO [Humorística]
VETERANO
************
VENCEDORES
************
1º. Lugar:
Ganhou no jogo do bicho
mas, em pânico ficou:
a sogra jogou no lixo
a aposta que ele marcou.
Licínio Antônio de Andrade
Juiz de Fora/MG
===========
2º. Lugar:
Pelo jogo, o camarada
tinha mesmo compulsão:
apostou a namorada
e perdeu pro Ricardão.
Edweine Loureiro da Silva
Saitama / Japão
===========
3º. Lugar:

Ele é malandro exemplar!!!
No jogo é tão trapaceiro,
que até consegue roubar,
sendo, ele mesmo, o parceiro ...
Alba Helena Corrêa
Niterói/RJ
===========
4º. Lugar:
Na cancha, o jogo de bocha
disputa a final ali;
na cerca, um guri se acocha
e lá mesmo faz xixi.
Lóla Prata
Bragança Paulista/SP
===========
5º. Lugar:
Ao ver o velho marido
na sinuca, em jogo fraco,
diz pra amiga, ao pé do ouvido,
- falta firmeza no “taco”!
Edmar Japiassú Maia
Miguel Pereira/RJ
************
MENÇÕES HONROSAS
************
6º. Lugar:
Enquanto a sogra só quer
jogar chope na groselha,
ele seduz a mulher
fazendo o jogo da velha!
Renata Paccola
São Paulo/SP
===========
7º. Lugar:
Jogo não é para mim,
pois a sorte só malogra.
Tentei ganhar querubim
e acabei ganhando a sogra.
Denivaldo Piaia
Campinas/SP
===========
8º. Lugar:
O público masculino
briga quando a bola rola

mas, se o jogo é feminino,
ninguém dá bola pra bola!
Arlindo Tadeu Hagen
Juiz de Fora/MG
===========
9º. Lugar:
No jogo da sedução
a beata recatada,
faz o pobre sacristão,
virar uma alma penada.
Caterina Balsano Gaioski
Irati/PR
===========
10º. Lugar:
Foi em um jogo de azar
que conheceu a consorte...
e viu que azar há de estar
onde se julga ter sorte.
Márcia Jaber
Juiz de Fora/MG
************
MENÇÕES ESPECIAIS
************
11º. Lugar:
Não tinha medo do fogo
nem da força da mulher;
levava bronca no jogo
e paulada com colher.
Roque Aloisio Weschenfelder
Santa Rosa/RS
===========
12º. Lugar:
Meu jogo foi bem jogado:
paguei com mesma moeda,
a foto dele pelado,
foi pior que minha queda.
Alice Gervason Marco Fernandes
Juiz de Fora/MG
===========
13º. Lugar:
Meu vizinho está com medo,
teme a mulher pôr-lhe fogo;
é que vazou seu segredo,
dois vícios, bordel e jogo.

Mario Moura Marinho
Sorriso/MT
===========
14º. Lugar:
Preguiçoso, trapaceiro,
o jogo era profissão,
mas encontrou um parceiro,
que o deixou sem um tostão!
Leonilda Yvonneti Spina
Londrina/PR
===========
15º. Lugar:
Teve o juiz um problema
com torresmo que comeu...
Com necessidade extrema
do jogo se escafedeu!
Therezinha Tavares
Nova Friburgo/RJ
************
DESTAQUES
************
16º. Lugar:
Com o olhar fixo no jogo
para o gol se preparou...
Anulado?! Com arrogo
a torcida, o pau baixou!
Silvia Alice de Carvalho Soares
Angra dos Reis/RJ
===========
17º. Lugar:
Quase o templo pega fogo,
quando houve a revelação,
que fiéis foram no jogo,
do cassino da traição.
Edson de Paiva
Rafael Godeiro/RN
===========
18º. Lugar:
Minha sogra foi goleira
mostrando arte que não tem.
No jogo virou frangueira
mas chutar sabia bem.
Abilio Kac
Rio de Janeiro/RJ

===========
19º. Lugar:
Nunca ele fora ladrão
mas, no jogo do destino,
perdendo até ao tostão,
foi assaltar o casino.
António José Barradas Barroso
Parede/Portugal
===========
20º. Lugar:
Dia de “Jogar do Bicho”,
sonhei com o Marcelão:
vinte quatro no capricho;
ou sete três do Pavão?
Madalena Ferrante Pizzatto.
Curitiba/PR

