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CONCURSO NACIONAL  

 

 

Tema: RAÍZES 

Âmbito Nacional: VENCEDORES 
 

Do arroubo de alguns minutos 

nascem filhos infelizes. 

Não pode gerar bons frutos 

uma planta sem raízes! 
 Arlindo Tadeu Hagen – Juiz de Fora, MG  

 

Nos momentos infelizes, Quando um amor é desfeito, 

dentro do peito descobres  mesmo em terreno arrasado, 

entrelaçadas raízes  vivem ocultas no peito 

dos sentimentos mais nobres.  as raízes do passado. 
Dulcídio de Barros Moreira Sobrinho – Juiz de Fora, MG 

 

Sou tronco velho...e, feliz, 

a idade não me atormenta. 

Tenho o vigor da raiz 

que o velho tronco sustenta! 
 Edmar Japiassú Maia - Nova Friburgo, RJ 
 

Quem crava fortes raízes 

na  terra firme da Fé, 

mesmo nas maiores crises, 

consegue manter-se em pé. 
Élbea Priscila de Sousa e Silva – Caçapava, SP 

 

Que justificam deslizes 

de filhos que bons pais criam? 

Que culpa têm as raízes 

quando os galhos se desviam? 
 Gilvan Carneiro da Silva –São Gonçalo, RJ 
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No conflito de uma dor 
a saudade busca em vão, 
achar raízes do amor 
em quem não tem coração... 

 Giovanelli – Nova Friburgo, RJ 

 
Deixo raízes na estrada 
no bem-querer eu me esforço 
para não ser maltratada 
pelo açoite do remorso... 
 José Valdez de Castro Moura – Pindamonhangaba, SP 
 

Se queres louvar a vida 
em saldo de horas felizes, 
cuida da terra escolhida 
em que firmaste raízes!... 

 Maria Helena Oliveira Costa – Ponta Grossa, PR 

 
Nos volteios dos deslizes 
quando o corpo já cansou, 
quanto dói pisar raízes 
que a nossa fé não regou. 
 Rita Marciano Mourão –Ribeirão Preto, SP 

 
É na angústia, vergastados 
pelas noites de tormenta, 
que recorremos calados 
à raiz que nos sustenta. 
 Roberto Resende Vilela – Pouso Alegre, MG 

 
 
  

 

 
Coordenação: Selma Patti Spinelli 

 

Comissão Julgadora: Ana Cristina de Souza, Renata Paccola e Therezinha Dieguez Brisolla 
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Quando se dá educação, 

se trata com amor puro, 

assim os filhos serão 

raízes para o futuro. 
Novo Trovador: Antônio Fernandes do Rego – Natal, RN 

 

 É na hora da partida 

 que sentimos a emoção, 

 quanto as raízes da vida 

 são presas no coração! 
  Novo Trovador: Maryland Faillance –Santos, SP 

Fui rever minhas raízes, 

encontrei-as transformadas: 

bem modernas e felizes, 

por Jesus abençoadas. 
Novo Trovador: Mifori – São José dos Campos, SP 

  

 A história dá diretrizes 

 que norteiam as vertentes, 

 dá vida e forma raízes, 

 prende os galhos divergentes. 
 Novo Trovador: Talita Batista – Campos dos Goytacazes, RJ 
 

Tema: RAÍZES 

Âmbito Internacional: VENCEDORES 

 
Seja na paz ou na guerra,  

não desisto de buscar 

um pedacinho de terra 

para as raízes fincar. 
Edweine Loureiro da Silva – Saitama, Japão 

 

Toda a guerra é fratricida Ao fugir de seus países 

e só faz mais infelizes, mostram rostos de pavor, 

com tanta gente vencida que impedem deixar raízes 

ninguém vai deixar raízes. por caminhos que são dor. 
Victor Manuel Capela Batista – Barreiro, Portugal 
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CONCURSO ASSINANTES DO “INFORMATIVO” 
 

Tema: MISTÉRIO 

Âmbito Nacional: VENCEDORES 
 

Uma paixão com fervor 

não se oculta facilmente 

porque mistérios de amor 

vazam dos olhos da gente. 
Arlindo Tadeu Hagen – Juiz de Fora, MG 

 Por mais que as respostas rolem, 

 somente Deus elucida: 

 - Como pode um grão de pólen 

 conter o gérmen da vida?! 
 Carolina Ramos - Santos, SP 

Sob a máscara bisonha, 

escondes com maestria, 

mais mistérios do que sonha 

minha vã filosofia... 
Élbea Priscila de Sousa e Silva - Caçapava, SP 

Ser poeta é o meu ofício, 

mistério em que me deleito: 

escrevo do amor fictício, 

escondo o real no peito. 
Eliana Ruiz Jimenez – Itapema, SC 

Sendo a morte irmã da vida, 

estão sempre de mãos dadas. 

Têm mistérios na partida 

e alegrias nas chegadas. 
Eulinda B. Fernandes – Bauru, SP 

Milhões de estrelas brilhando, 

perdidas no firmamento, 

são mistérios desafiando 

nosso pobre entendimento. 
João Costa – Saquarema, RJ 
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No amor eu sou comedido, Guardo um mistério em meu peito: 

porém mistério não faço é te amar sem te dizer... 

de um certo anseio atrevido, Porém amar deste jeito 

que me vem quando te abraço!...  bem mais que amar, é sofrer! 
José Tavares de Lima - Juiz de Fora, MG 

 

 

Seja destino ou mistério, 

a vida do ser humano 

é regida pelo império 

do sagrado e do profano. 
 Relva do Egypto Resende Silveira - Belo Horizonte, MG 
  

 

A semente pequenina, 

num mistério tão profundo, 

morre no solo em surdina, 

para saciar o mundo... 
  Vanda Alves da Silva – Curitiba, SP 
 
 

Vivo buscando um critério 

- e quase perco o juízo –  

para entender o mistério 

camuflado em teu sorriso! 
 Vanda Fagundes Queiroz – Curitiba, PR  
 
 

Por entre estrelas e a Lua, Os acasos, sem critério, 

em um mistério bendito, nos tornam reféns da sorte, 

minha alma, viúva da tua, e, ao fim da vida, o mistério 

vai te encontrar no infinito... de outra vida após a morte... 
Wanda de Paula Mourthé - Belo Horizonte, MG 

 
 
Coordenação: Ana Cristina de Souza 

 

Comissão Julgadora: JBXavier, Renata Paccola e Therezinha Dieguez Brisolla. 
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CONCURSO ASSOCIADOS DA SEÇÃO SÃO PAULO - SP 
 

Tema: RETALHO 

Âmbito: VETERANOS 
 

Trago vivos na memória Vais e vens, num recomeço 

lampejos do que passou... eterno e cheio de dor, 

-São retalhos de uma história mostrando que eu só mereço 

que o passado recortou. retalhos do teu amor... 
Ana Cristina de Souza 

 
 

Quando cai a chuva mansa, 

matando a sede do chão, 

um retalho de esperança, 

aquece o meu coração! 
Campos Sales 

 

Inexplicável atalho Nossa colcha de retalhos 

entre  a tua vida e a minha: tem ainda utilidade 

minha vida é só retalho vestindo dois espantalhos, 

da tua vida inteirinha. que vestem uma saudade... 
Divenei Boseli 

 
 

A estrela ainda reluz, 

e a madrugada artesã,  

cose retalhos de luz 

no alvo lençol da manhã. 
Domitilla Borges Beltrame 

 

Entre linhas e retalhos  

teci sonhos...moldei planos... 

Mas, cerzi por entre atalhos  

e hoje visto os desenganos. 
 Luzia B. Fuim  
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Na caixa do tempo estão  

lembranças da minha vida,  

mil retalhos de emoção 

que a fizeram colorida. 
Marta Maria O. Paes de Barros 
 

 

A vida chegando ao fim... 

os sonhos em despedida... 

Junto os retalhos de mim 

já com saudades da vida! 
 Renata Paccola 

 
 

Com os retalhos dos panos  

que sobravam da costura,  

mamãe fez todos os planos  

de minha vida madura. 
 Ronnaldo Andrade 
 

Os brinquedos de criança,  

os jogos da meninice,  

são retalhos de lembrança  

de que se veste a velhice. 
 Selma Patti Spinelli 

 
 

Vesti muitas fantasias!... 

-sonhos alegres...tristonhos... 

e, hoje, em gavetas vazias 

busco retalhos dos sonhos! 
 Therezinha Dieguez Brisolla 
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Tema: RETALHO 

Âmbito: NOVOS TROVADORES 
 
 

Do coração, os retalhos 

eu costurei com a fé 

e com amor nos trabalhos, 

eu permaneço de pé! 
 Andréa de Araújo Oliveira 
 

As esperança perdidas, 

os meus sonhos em frangalhos, 

todas juras esquecidas: 

meu coração em retalhos... 
 Eduardo Domingos Bottallo 

 
 

Eu ouço a voz da experiência 

na humildade que ficou 

dos retalhos da existência 

que o passado costurou. 
 Hélio Castro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Coordenação: JBXavier 

 

Comissão Julgadora: Edmar Japiassú Maia, Élbea Priscila de Sousa e Silva, Wanda de Paula 
Mourthé. 
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CONCURSO HUMORÍSTICO ASSOCIADOS DA SEÇÃO SÃO PAULO - SP 

 

Tema: MODERNO 

Âmbito: VETERANOS E NOVOS TROVADORES 
 

 

Bem moderno e turbinado, Moderna e plastificada, 

levou a gata à loucura! a vizinha é um mulherão! 

Mas acordou atrasado Mas quando está “desmontada” 

e esqueceu a dentadura... parece até palavrão... 
Ana Cristina de Souza 

 

São milhões, bilhões até... 

Dinheiro “a jato” pro ralo; 

isto é moderno ou o que é... 

Segue a Justiça “a cavá-lo”? 
  Giva da Rocha 

Tão moderna é a periguete... 

que até seu “bofe” sustenta! 

Só que ele tem dezessete... 

E ela vai fazer setenta!... 
Jaime Pina da Silveira 

Um “selinho” tão fraterno 

causou toda a confusão!!! 

Pensou que fosse moderno 

beijar na boca... o patrão! 
Marta Maria O. Paes de Barros 

 
 

Imitando um gesto eterno, Num cemitério moderno, 

lava as mãos ante os embates, o músico se compraz 

mas seu esporte é moderno, em ter no descanso eterno 

e faz o Pôncio pilates! um epitáfio: “Aqui jazz!” 
Renata Paccola 
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Modernidade, que engodo; 

seus problemas sei de cor: 

tatuei o corpo todo 

e agora sou um “out-door”. 
Selma Patti Spinelli 

 

 

Quis mostrar pro “mais antigo” 

que era moderno e educado 

e fez o gesto “Eu te ligo”... 

Só que ergueu o dedo errado!!! 

“Só curtição é o que importa... 

mano moderno não casa!” 

O pai da moça abre a porta 

e grita: - Então, mano...vaza!!! 
Therezinha Dieguez Brisolla 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coordenação: Therezinha Dieguez BriSolla 

 

Comissão Julgadora: Arlindo Tadeu Hagen, Edmar Japiassú Maia, Wanda de Paula Mourthé. 
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CONCURSO HOMENAGEM A IZO GOLDMAN 

 

Tema: GÊNIO 

Âmbito: ASSINANTES E ASSOCIADOS 

 

Os gênios sofrem demais, 

pelo Mal e pelo Bem. 

Quase sempre os geniais 

são geniosos também. 
 Arlindo Tadeu Hagen - Juiz de Fora, MG 

 

 Muita gente se desdobra 

 mostrando o que dá na vista, 

 quando é o detalhe da obra 

 que mostra o gênio do artista. 
 Alba Christina Campos Neto - São Paulo, SP 
 

Do produto de milênios Contra o gênio, com frequência, 

sobrou tão pouco afinal. joga pedras a maldade.  

- Somente a arte dos gênios - É que a luz da inteligência 

resiste ao tempo: é imortal. machuca a mediocridade! 
A.A de Assis – Maringá, PR 

 

Ser genial é um presente, Pesquisando a cada dia, 

mas condena à solidão o gênio estuda e persiste 

de estar sempre um passo à frente pelo bem da maioria 

de uma imensa multidão... que nem sabe que ele existe... 
Ana Christina de Souza - São Paulo, SP 

 

Se um gênio surgisse um dia  

de uma lâmpada encantada,  

um só pedido eu faria: 

-ter de volta a minha amada. 
 João Costa – Saquarema,  RJ 
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És meu gênio predileto  

pois, sem lâmpada e magia,  

meu desejo mais secreto  

me concedes dia a dia. 
 Luzia B. Fuim - São Paulo, SP 

 

Izo Goldman, “Homem de Ouro”,  

mega gênio da UBT! 

Suas trovas são tesouro, 

doce enlevo a quem as lê! 
 Maria Ignez Pereira - Mogi Guaçu, SP 

 

Existem gênios diversos...  

e o mundo, assim, se renova,  

mas poucos deixam em versos,  

saudade...em forma de trova!... 
Roberto Tchepelentyky - São Paulo, SP 

 
 

Fez seu verso, em sonho envolto,  

e o lançou em profusão: 

Izo...gênio voou solto 

nas asas da inspiração! 
 Vanda Alves da Silva – Curitiba, PR 

 
 
 

Nas festas celestiais, 

Izo Goldman, de improviso,  

torna, em trovas geniais,  

mais poético o paraíso! 
Wanda de Paula Mourthé - Belo horizonte, MG 

 
 
 
 

Coordenação: Marta Maria O. Paes de Barros 

 

Comissão Julgadora: Gerson Gonyffe Alves, Jeanette De Cnop, Olga Agulhon. 
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CONCURSO INTER-SEDES 

 

Tema: MOÇA 

Âmbito: UBT NACIONAL 

 

Vencedor 

 

Eu pequeno... ela criança... 

leve lembrança brejeira... 

- Aquela moça de trança 

entrançou-me a vida inteira. 
 Manoel Cavalcante C. de S. Castro - Pau dos Ferros, RN 

 

 

Menção Honrosa 

 

Quer ser moça... e é tão menina, 

não sabe nem o que quer!... 

E a vida, aos poucos, lhe ensina 

árdua missão – Ser mulher! 
Carolina Ramos – Santos, SP 

 
 
 

Menção Honrosa 
 

O passar do tempo influi 

tão duramente na idade, 

que, até da moça que eu fui 

restou apenas... saudade!... 
Maria Madalena Ferreira – Magé, RJ 

 
 
 

Coordenação: Renata Paccola 

 

Comissão Julgadora: Ana Cristina de Souza, JBXavier, Therezinha Dieguez Brisolla. 
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RECEBEMOS TROVAS DE: 
 

Brasil 

 SP - Bauru, Bragança Paulista., Caçapava, Mogi Guaçu, 

Pindamonhangaba, Ribeirão Preto, Santos, São Bernado do 

Campo, São José dos Campos, São Paulo. 

 RJ - Angra dos Reis, Campos dos Goytacazes, Cantagalo, 

Magé, Niterói, Nova Friburgo, Rio de Janeiro, Saquarema, 

São Gonçalo. 

 PR - Bandeirantes, Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa. 

 MG - Belo Horizonte, Juiz de Fora, Pitangui, Pouso Alegre, 

Santa Juliana. 

 RN – Caicó, Natal, Pau-dos-Ferros. 

 SC – Camboriú, Itapema 

 RS – Porto Alegre. 

 BA - Senhor do Bonfim. 

 ES – Vitória. 

Portugal 

 Barreiro. 

Japão 

 Saitama. 

 

NOSSOS AGRADECIMENTOS 

 MULTIPREMIUM – Premiações diferenciadas 

 Troféus ofertados por José Borges Xavier Júnior.  

 Mynoro Kaneco – Preparação de textos, diplomas e apoio logístico. 

 Coordenação musical Giva da Rocha e músicos Emilio e Donizete. 

 Meu agradecimento pessoal à nossa Diretoria: Ana Cristina de Souza, 

JBXavier, Therezinha Dieguez Brisolla, Regina Helena da Silva. 

 Organização Cultural Casa das Rosas, Av. Paulista 37. 

A todos os Trovadores da UBT – Seção São Paulo – SP 


