1º CONCURSO DE TROVAS
COMPANHEIRO JOSIAS ÁVILA
do DISTRITO 4750, do Rotary International
REGULAMENTO

FINALIDADE
Art. Primeiro – O Concurso tem por finalidade primordial divulgar a trova, uma
composição poética de quatro versos septissílabos (sete sílabas) contados até a última
sílaba tônica, com rimas obrigatórias do primeiro com o terceiro versos e do segundo
com o quarto (ABAB), sendo que os mesmos deverão expressar, em seu conteúdo, um
pensamento completo.

REMESSA
Art. Segundo – As trovas deverão ser enviadas por e-mail para o fiel depositário Helter
Barcellos (helter@centroin.com.br).
Art. Terceiro – Juntamente com as trovas, o candidato deverá enviar seu nome,
endereço, telefone e e-mail.
Art. Quarto – As trovas recebidas pelo fiel depositário serão remetidas para o
coordenador do concurso, sem o nome e o endereço do concorrente.

DATA DE ABERTURA E ENCERRAMENTO
Art. Quinto – As trovas poderão ser enviadas para o fiel depositário a partir de dez de
março de dois mil e dezoito até o dia primeiro de maio de dois mil e dezoito.

TEMA
Art. Sexto – O tema do concurso será a frase “O Rotary faz a diferença”, lema rotário do
corrente exercício, devendo aparecer na trova, obrigatoriamente, as palavras Rotary e
diferença.
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NÚMERO DE TROVAS POR CANDIDATO
Art. Sétimo – Cada candidato poderá participar com uma trova lírica ou filosófica.

ABRANGÊNCIA DO CONCURSO
Art. Oitavo – Poderão participar do concurso candidatos de todo o território do Estado do
Rio de Janeiro.

PREMIAÇÃO
Art. Nono – Serão premiadas com troféus e diplomas as dez primeiras trovas
classificadas, reservando-se ao Distrito o direito de publicar um livro, com as trovas
escolhidas pela comissão julgadora, autorizando os autores, desde já, a inclusão dos
seus trabalhos no referido livro.

RESPONSABILIDADE DO CONCURSO
Art. Dez – A responsável pelo presente evento é a Governadoria do Distrito 4750,
representada pelo Governador Miguel Mendonça Pinheiro que entregará os prêmios
acima referidos no dia 27-05-2018, domingo, na sessão das 10:00 horas, na XXXIII
Conferência Distrital do Abraço que faz a diferença, no HOTEL ATLÂNTICO BÚZIOS
RESORT & CONVENTION, Rua da Usina nº 294, Morro do Humaitá, CEP: 28.950-000,
Tel.: (22) 2620-8850, na Cidade de Armação de Búzios, RJ.
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