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1. Âmbito Nacional/Internacional: 
 
Tema: IRMÃO (L/F) 
 
Novo Trovador: LIÇÃO (L/F) 
 
Enviar para: Andréa Motta 
Rua Fernando Moreira, 370 – Centro 
80410-120 Curitiba PR 
 
OBS.: Ou por e-mail para o Fiel Depositário: José Feldman – E-mail: 
magodosversos@gmail.com 
 
Trovas enviadas por e-mail: a categoria pela qual concorre, endereço completo, telefone 
para contato, deverão constar no corpo do e-mail. Não serão aceitos anexos 
 
2. Âmbito Estadual: 
 
Tema: GATO (L/F) – Relativo ao animal. 
 
Novo Trovador: CÃO ou CACHORRO (L/F) – relativo ao animal 
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Enviar para: Flávio Stefani 
Rua Otto Niemeyer, 2460 
91910-001 Porto Alegre RS 
 
OBS.: Sistema de envelopes. Ou por e-mail para a Fiel Depositária: Eliana Jimenez : 
poesiaemtrova@gmail.com a partir de 1º de junho 
 
Trovas enviadas por e-mail: a categoria pela qual concorre, endereço completo, telefone 
para contato, deverão constar no corpo do e-mail. Não serão aceitos anexos 
 
3. Âmbito Estudantil (1º e 2º graus) ( Escolas do Município) 
 
Tema: ARAPONGAS (L/F) – relativo à cidade 
 
Enviar para: André Ricardo Rogério 
Rua Irerê, 867 ap. 01 – Jardim Panorama 
86708- 030 Arapongas PR 
Sistema de envelopes . 
 
Por e-mail, para a Fiel Depositária: Eliana Jimenez : poesiaemtrova@gmail.com a partir de 
1º de junho. 
 
Trovas enviadas por e-mail: a categoria pela qual concorre, endereço completo, telefone 
para contato, deverão constar no corpo do e-mail. Não serão aceitos anexos. 
 
Máximo de 2 Trovas em cada tema. 
 
Prazo: até 31 .08.2016 
 
Âmbito Países de Língua Hispânica 
 
Tema: La palabra Hermano (a) (s), deberá estar dentro de cada trova (líricas o filosóficas) 
 
En lengua española para el “fiel depositário” 
José Feldman 
E-mail: magodosversos@gmail.com 
 
Ou pelo Sistema de Sobres: 
José Feldman 
Rua Vereador Arlindo Planas, 901 casa A – Zona 6 
87080-330 Maringá PR 
ATÉ 31.08.2016 
 
NORMAS PARA O CONCURSO 
 
1. Máximo de 2 (duas) trovas em cada categoria 
 
2. Sistema de envelopes. 
As trovas elevem ser coladas na face de um pequeno envelope. Dentro dele deverá estar o 
nome do autor com seus dados pessoais: endereço completo, e-mail se possuir, telefone 
fixo (e operadora para contato, no caso de celular. Ex: TIM, Vivo, Claro, etc.) . 
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    Na face externa do envelopinho a trova (DIGITADA ou DATILOGRAFADA, não serão 
aceitas manuscritas) e o tema no alto da trova. 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: 

 
3. As Trovas devem ser inéditas, isto é, que não tenham sido premiadas em outros 
concursos ou divulgadas pela internet ou outros meios de divulgação até a data da 
publicação do resultado. 
 
4. O Trovador só poderá participar em 1 (uma) categoria ou 1 (um) âmbito. Exs: Se for 
Novo Trovador não poderá participar de Veteranos também. Também se for do Paraná, só 
poderá participar no Estadual. 
 
5. O Prazo se encerra em 31 DE AGOSTO DE 2016. (válido o carimbo do correio), ou até 
meia-noite deste dia, se for por e-mail. 
 
6. Será considerado Novo Trovador, aquele trovador que não obteve até a divulgação deste 
regulamento 3 (três) classificações em concursos de trovas oficiais da UBT, a nível 
nacional. 
 
7. Os resultados serão divulgados no Boletim Nacional, no blog da Delegacia de Arapongas 
(ubtarapongas.blogspot.com.br), facebook, emails enviados aos premiados 
 
8. As decisões das comissões julgadoras serão definitivas.  
 
9. A participação no concurso significa aceitação plena das normas aqui relacionadas. 
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10. Não poderão participar do concurso os membros da União Brasileira de Trovadores — 
Delegacia de Arapongas. 
 
Arapongas, 2 de maio de 2016. 
ubt.arapongas@gmail.com 
 
André Ricardo Rogério (Delegado) – celular   (43) 9158-9588 (VIVO) /  

(43) 9645-9438 (TIM) 
 
José Feldman (auxiliar)   telefone fixo (44) 3052 9981  
 


