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2º CONCURSO DE POESIA – JOAQUIM VICENTE DE SOUZA 

 

Tema: 

“Siqueira Campos eu canto tua glória...” 

 

Justificativa do projeto 

Não podemos perder nossas raízes culturais, nosso passado, pessoas interessantes que passaram 
por nossas vidas, por nossa cidade e que muitas acabam desaparecendo com o tempo. Precisamos 
resgatar nosso folclore, nossa música, culinária e etc. por isso o tema do concurso “Siqueira Campos eu 
canto tua glória...”, há inúmeros fatores que poderão ser trabalhados – vultos históricos, lugares, 
construções, bairros, artistas e etc. 

Objetivo geral 

O 2º Concurso Cultural de Poesia “Siqueira Campos eu canto tua glória...” tem como objetivo 
promover a reflexão e o inquietamento a respeito dos valores humanos, sociais e artísticos de nossa 
cidade.  

Objetivos específicos 

• Promover a reflexão sobre aspectos centrais da Arte na cidade; 
• Comportamentos centrais para a construção de uma sociedade mais unida e produtiva em relação 

ao fazer artístico; 
• Conceitos de respeito aos artistas e história da cidade; 
• Fomentar o pensar globalmente e agir localmente. 

Razão para escolha do tema 

Muito se fala da carência e emergência do Município de Siqueira Campos em 
desenvolver/criar/implantar atividades culturais, e até mesmo, valorizar o fazer artístico, que é tão rico, 
em nossa cidade. O papel do Jornal A Gralha é justamente esse, e o motivo central da escolha do tema 
para o Concurso Cultural, e o tamanho de sua importância, pois o desejo de seus idealizadores é o 
incentivo e valorização de todos que amam escrever e que querem ter suas obras premiadas e publicadas. 

Público alvo 

Pessoas com mais de 18 anos completos. 
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Especificações dos textos concorrentes 

Os poemas não podem passar de duas laudas e/ou 400 palavras. 
 
Data da premiação: festejos do aniversário da cidade. 
 

Para participar, os interessados deverão inscrever-se até 30 de junho de 2022, no Departamento 
de Cultura, ocasião em que deverão entregar trabalhos originais no endereço abaixo indicado, ou remeter 
pelo Correio, com postagem até aquela data, tendo o cuidado de oferecer o seu texto, onde figure apenas 
o título e o nome e ou pseudônimo do autor (anexo 1). 

 
Em envelope menor, à parte, lacrado, o interessado remeterá todos os dados do autor: 
 
Nome completo, 
pseudônimo (um único para cada autor), 
endereço completo, inclusive CEP, 
número de documentos pessoais (RG e CPF), 
telefones (fixo e celular) 
e endereço eletrônico (e-mail), 
incluindo título do trabalho (no máximo [01] um para cada autor). 
 
Os POEMAS, em três vias, deverão ser entregues em envelope maior (digitados), que conterá 

também o envelope menor, lacrado, com informes e identificação pessoal do autor, devendo essa entrega 
ser feita no Departamento de Cultura, 1ª sala na Biblioteca Cidadã - Endereço: Rua Amazonas, 272 – 1º 
andar, sala 02. Horário de Funcionamento: De Segunda-feira a Sexta-Feira das 08h as 11h30 e das 13h as 
17h. E-mail: cultura@siqueiracampos.pr.gov.br Telefone: (43) 9 8437-6305. 

 
Os trabalhos deverão ser originais, inéditos (não publicados em coletâneas ou livros), de autoria 

do inscrito, exclusivamente em português, respeitando o último acordo ortográfico e digitados, com 
caracteres Times New Roman ou Arial, caixa 12 (doze), em papel A-4, até o máximo de 2 (duas) laudas cada 
original, com espaço simples entre as linhas e em 3 (três) vias cada original, para facilitar a entrega aos 
julgadores. 

 
Serão desclassificados, automaticamente sem avaliação:  
 

a) originais entregues fora da data especificada; 
b) textos que evidenciem ser compilação ou plágio, a juízo da Comissão Julgadora; 
c) textos julgados pornográficos, ou contendo erros grosseiros de linguagem e 

 originais formatados desrespeitando as regras estabelecidas anteriormente.  

A divulgação dos resultados, com nomes dos vencedores, será feita, após a criteriosa avaliação 
dos trabalhos, pela Comissão Julgadora, dentro do tempo aqui especificado, devendo, a premiação, 
ocorrer em Sessão Solene, logo a seguir, com a presença dos premiados e familiares e de eventuais 
patrocinadores, além do Prefeito e ou Vice-prefeito e demais autoridades.  
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Os originais dos trabalhos não serão devolvidos. 
 
Fica subentendido que os autores das obras selecionadas autorizam, automaticamente, a sua 

publicação na 1ª edição do Jornal Cultural A Gralha de 2022, sem qualquer ônus, e declaram, ao participar, 
que estão cientes de todo o conteúdo do Regulamento do presente Concurso, com o qual concordam.  

 
Os critérios usados pelos membros da Comissão Julgadora serão: 
Criatividade, 
Correção de Linguagem 
e Originalidade.  
 
A Comissão Julgadora é soberana e conta com a credibilidade do Departamento de Cultura, razão 

porque não caberá recurso de qualquer espécie aos participantes, pela avaliação dos poemas vencedores, 
nem pelos critérios usados. 

 
Prêmios 

As três melhores poesias serão publicadas na 1ª Edição de 2022 do Jornal Cultural A Gralha, os 
ganhadores, 1º ao 3º lugar, receberão um troféu feito pelo Coletivo 701 e certificado. 

Premiação em dinheiro: 

1º colocado  
Troféu, Certificado de Participação 
2º colocado  
Troféu, Certificado de Participação 
3º colocado  
Troféu, Certificado de Participação 
 
4º Colocado 
Prêmio Motivação —2021; 
Certificado de Participação 
5º ao 10º Lugares – Certificado de Participação  
Todos os trabalhos do 1º ao 10º lugar serão publicados no do Jornal Cultural A Gralha 2022. 

Envolvimento do Artista 

Responsabilidade total pela originalidade do texto inscrito, podendo ser desclassificado em caso 
de plágio. 
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Envolvimento do Departamento de Cultura 

• Criação da banca avaliadora; 
• Revisão das obras agraciadas; 
• Preparação das obras e publicação no Jornal A Gralha; 
• Premiação e cerimonia de entrega das premiações. 

Esse projeto conta com o apoio: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atenciosamente, 
 
 
 
 
 

Flávio Mello 
Diretor de Cultura 
e Editor-chefe do 

Jornal Cultural A Gralha 
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Anexo 1  

Exemplo  

Soneto 18 
William Shakespeare 

Se te comparo a um dia de verão 
És por certo mais belo e mais ameno 
O vento espalha as folhas pelo chão 
E o tempo do verão é bem pequeno. 
 
Às vezes brilha o Sol em demasia 
Outras vezes desmaia com frieza; 
O que é belo declina num só dia, 
Na terna mutação da natureza. 
 
Mas em ti o verão será eterno, 
E a beleza que tens não perderás; 
Nem chegarás da morte ao triste inverno: 
 
Nestas linhas com o tempo crescerás. 
E enquanto nesta terra houver um ser, 
Meus versos vivos te farão viver. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pensador.com/autor/william_shakespeare/
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Anexo 2 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM 

E FICHA DE INCRIÇÃO 

 

 

Eu,____________________________________________________, portador da Cédula de 
Identidade nº ______________________, inscrito no CPF sob nº ______________________, residente à 
Rua _________________________________________, nº _______, na cidade de ____________________. 

AUTORIZO o uso de minha imagem em fotos e divulgação do trabalho original intitulado 
_____________________________________________________________, para serem publicados no 
Jornal Cultural A Gralha. 

A presente autorização é concedida a título gratuito, abrangendo o uso da imagem acima 
mencionada em todo território nacional e no exterior, em todas as suas modalidades e, em destaque, das 
seguintes formas: (I) home page; (II) cartazes; (III) divulgação em geral. E me responsabilizo por seu 
conteúdo. 

Por esta ser a expressão da minha vontade declaro que autorizo o uso acima descrito sem que 
nada haja a ser reclamado a título de direitos conexos à minha imagem ou a qualquer outro. 

 

Siqueira Campos, ____ de _________________________ de 2022.  

 

 

 

 

_______________________________________________________ 

Assinatura 


