EDITAL DO CONCURSO LITERÁRIO – 7ª EDIÇÃO
CONCURSO DE POEMA DA FESTA DO SENHOR DO BONFIM
TEMA: Família e Natureza: a essência da vida.
JUSTIFICATIVA

Como o Tema Central da Festa do Sr. do Bonfim é “Com a mãe Aparecida, seguimos
Jesus, resgatando as famílias”, trazemos para o Concurso Literário um tema que faz um
recorte disso, enfatizando a importância de se preocupar com a natureza e a família.
Esta por ser o berço da formação do ser humano e aquela por ser o “elo” entre o Divino
e o Terreno.
DATA:14/07/2017
O 7º concurso de Poesia Maurício Figueiredo 2017 é organizado pela Paróquia Senhor
do Bonfim, com o apoio da Fundação Graciema Alves e Conservatório Lorenzo
Fernândez.
DA PARTICIPAÇÃO
O concurso literário da Festa do Senhor do Bonfim terá neste ano a sua 7ª edição, com o
tema: Família e Natureza: a essência da vida.
Categoria 1: Estudantes da rede pública ou particular de ensino do 5º ao 9º ano do
Ensino Fundamental.
Categoria 2: Estudantes da rede pública ou particular de ensino do Ensino Médio.
Categoria 3: Comunidade bocaiuvense em geral e visitantes, mesmo que não sejam
moradores de Bocaiuva.
DO TEMA
Todos os trabalhos inscritos devem estar dentro da temática proposta, sendo que os
textos precisam ser inéditos e em versos. Aqueles que fugirem a esses critérios estarão
automaticamente desclassificados.
DA INSCRIÇÃO
As inscrições terão início no dia 14 de junho de 2017 e terminarão no dia 03 de julho
de 2017, podendo ser realizadas na secretaria da Paróquia do Sr. do Bonfim, de 8 às 12
e de 14 às 17h. Cada participante poderá inscrever até 03 (três) trabalhos, de autoria
individual, sendo que apenas 01 (um) poderá se classificar para a final, em cada
categoria.
No ato da inscrição, o participante deverá entregar um envelope contendo 5 cópias de
cada poema, digitado em fonte 12, Arial, papel A4, em apenas um lado da folha,
contendo um pseudônimo (nome falso) sem nenhuma referência que possa revelar a
autoria ou a escola de origem. Em um envelope pequeno, que deverá ser lacrado,
colocar: título dos trabalhos inscritos; pseudônimo; nome completo; turma e escola (no
caso de aluno); endereço e telefone para contato. Do lado de fora desse envelope

pequeno deverá identificar a categoria e o pseudônimo do autor. O preenchimento
desses dados é de responsabilidade do concorrente.
Obs: Caso fique provada a existência de plágio ou de falsa autoria, o candidato será
imediatamente desclassificado.
DA SELEÇÃO
Serão selecionados 05 (cinco) poemas da categoria 1 e 07 (sete) poemas das
categorias 2 e 3, para serem apresentados no concurso de Poesia Maurício Figueiredo
2017, no dia 14 de julho de 2017, na Tenda da Amizade. A lista dos poemas
classificados será divulgada no Facebook da paróquia e afixada na Secretaria Paroquial
a partir do dia 07 de julho de 2017, a partir das 14h.
DA APRESENTAÇÃO
As poesias serão apresentadas a partir das 20 horas, na Tenda da Amizade, no dia 14 de
julho de 2017, com entrada franca. A ordem de apresentação obedecerá a ordem
alfabética dos nomes dos autores dos poemas Cada intérprete ou grupo terá direito a até
15 min para a passagem de som, que será realizada das 8 às 12h, por ordem de chegada,
no dia da apresentação. Haverá aparelhagem de som disponível para a apresentação e os
participantes deverão avisar, com antecedência, o número de pessoas que apresentarão a
poesia classificada. Qualquer gasto com a interpretação é por conta do autor do poema
classificado. É importante que cada candidato compareça ao ensaio, a fim de testar
equipamentos de áudio, microfones e afins, para evitar quaisquer transtornos na hora do
evento, ficando a comissão isenta de responsabilidade por tais recursos. Caso o poema
não seja apresentado estará automaticamente desclassificado. Cada poema terá até 10
minutos para a apresentação, contando o tempo de montagem e desmontagem de
cenário. Quem ultrapassar esse tempo será punido na avaliação.
DA PREMIAÇÃO
Serão premiados os 1º 2º e 3º Lugares de cada categoria e o melhor intérprete de cada
categoria com os seguintes valores.
Categoria 1
Categoria 2
1º Lugar: R$200,00
1º Lugar: R$500,00
2º Lugar: R$150,00
2º Lugar: R$300,00
3º Lugar: R$100,00
3º Lugar: R$200,00
Categoria 3
1º Lugar: 800,00
2º Lugar: 500,00
3º Lugar: 300,00
Melhor Intérprete da categoria 1: 100,00.
Melhor Intérprete da categoria 2 e 3: 200,00 (cada categoria)
Todos os classificados para a final receberão um Diploma de Honra ao Mérito.
Os três primeiros lugares de cada categoria receberão troféu.

Os participantes serão avaliados por um corpo de jurados qualificado para tal, sendo que
não caberá nenhum recurso às suas decisões.

Obs: Os casos omissos serão resolvidos pela comissão organizadora do concurso.
Bocaiuva, 21 de junho de 2017

