Concurso de poesias em comemoração aos 60 de Santo Augusto
O jornal O Celeiro e a Rádio Ciranda com apoio da Erva Mate Tomelero e
do Deputado Federal, Darci Pompeo de Mattos, realizam o concurso de
poesia em comemoração aos 60 anos de Santo Augusto. O objetivo é
incentivar a criatividade poética, voltada ao município, promovendo um
resgate dos valores históricos e culturais do município nas suas
potencialidades socioeconômicas, culturais e históricas.
Regulamento:
O evento
O Concurso terá início no dia 26 de abril de 2019, a partir das 8 horas e
término dia 20 de maio de 2019 às 18 horas.
As inscrições
As inscrições estão abertas para toda a comunidade.
Cada pessoa poderá inscrever uma poesia.
A inscrição é gratuita.
As poesias só poderão ser inscritas individualmente.
A inscrição e a entrega das poesias deverão ser feitas na recepção do
jornal O Celeiro (Rua Rio Branco, 870 – Santo Augusto/RS) ou pelo email: daniela@jornaloceleiro.com.br com o título: Concurso Poesia 60
anos.
No ato de entrega da poesia, a pessoa deverá fazer a ficha de inscrição
disponível em anexo no edital.
Comissão julgadora
A comissão julgadora será composta por 03 (três) membros
capacitados(as) para tal função.
Serão avaliadas pela comissão julgadora: valorização ao município,
criatividade, originalidade, coerência, ortografia.
A decisão da comissão julgadora será soberana e irrevogável, não
cabendo recurso de qualquer natureza.

Tema
O tema do concurso de poesias é: 60 anos de Santo Augusto
Premiação
1º Lugar: R$ 500,00 + troféu + kit chimarrão
2º Lugar: R$ 250,00 + troféu
3º Lugar: R$ 150,00 + troféu
A premiação acontecerá no dia 29 de maio de 2019. Somente nesse dia
serão divulgados os nomes dos ganhadores.
Poesias – Regras
As poesias poderão ser entregues em versos, no período do dia 26 de
abril de 2019, a partir das 8 horas e término dia 20 de maio de 2019 às
18 horas.
Os participantes deverão entregar 02(duas) cópias impressas (ou por email), em folha A4, Arial, fonte 12, preto e branco, devendo conter:
Título;
Texto;
Ficha de inscrição;
Organização
O evento está sendo organizado pelo Jornal O Celeiro.
Cabe à Comissão Organizadora:
Elaboração deste regulamento;
Divulgação de inscrições e realização;
Orientação geral;
Orientar dúvidas ocasionais;
Responder pelas questões estruturais do concurso (apoio, patrocínio e
divulgação);
Decidir sobre questões omissas neste regulamento.
A Comissão Organizadora está disponível para informações pelos
seguintes canais de comunicação:
E-mail:daniela@jornaloceleiro.com.br
Telefone: (55) 3781-4000
Santo Augusto, 22 de abril de 2019.
Renato Marodin

CEO Jornal O Celeiro

ANEXO

Concurso de poesias em comemoração dos 60 de Santo Augusto
Ficha de inscrição

Informações pessoais:
Nome do
autor:
Data de
nasc.:

____/____/____

RG:

E-mail:
Título da
obra:
Telefone:

_____________________________________
Assinatura do(a) autor(a)

