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CONCURSO NACIONAL / INTERNACIONAL 

 

Tema: TEMPO 

 

VENCEDORES 
 

De uma paixão incontida, 

o tempo – insano juiz – 

pode curar a ferida 

mas nos deixa a cicatriz. 
 Alonso Rocha – Belém – PA 

 

Quando já idoso e grisalho 

te abrasas numa paixão, 

o tempo é o roto espantalho 

que te afugenta a razão. 
 Alonso Rocha – Belém – PA 

 

“Dar tempo ao tempo” – é o que eu digo 

àqueles que me procuram. 

E é por esse tempo, amigo, 

que os males todos se curam! 
 Antonio Colavite Filho – Santo André – SP 
 

Tempo, em meu rosto conjugas 

os verbos “ser” e “sonhar”: 

um, na verdade das rugas; 

outro, no brilho do olhar!!! 
 Antonio de Oliveira – Rio Claro – SP 

 

Quando um beijo nos unia, 

outros vinham a seguir... 

- maldoso, o tempo fugia... 

...e quem o via fugir?! 
 Carolina Ramos – Santos – SP 
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Sei quando vais demorar... 

Mesmo assim tudo ofereço: 

quem espera para amar 

paga ao tempo qualquer preço! 
 Clenir Neves Ribeiro – Nova Friburgo – RJ 

 

O tempo riscou-me a face, 

causou-me danos medonhos, 

porém, por mais que tentasse, 

não me envelheceu os sonhos. 
 José Lucas de Barros – Natal – RN 
 

O tempo... algoz... sem piedade, 

que tudo apaga ao seu jeito, 

só não apaga a saudade 

que alguém riscou no meu peito... 
 Marisa Vieira Olivaes – Porto Alegre – RS 

 

Sobre a dor que insana esmaga, 

quem já sofreu nos prediz: 

o tempo sutura a chaga, 

mas não tira a cicatriz. 
 Maurício Cavalheiro – Pindamonhangaba – SP 
 

A dor que o tempo não cura 

e o peito sofrido invade, 

diz o doutor – é amargura, 

diz o poeta – é a saudade. 
 Moacyr Figueiredo – São Vicente – SP 

 

Ele se foi... não voltou. 

E embora, mesmo calado, 

somente o tempo ficou 

o tempo todo ao meu lado! 
 Neide Rocha Portugal – Bandeirantes – PR 
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O tempo passa movido 

por um estranho vaivém: 

cada dia a mais vivido 

é um dia a menos também. 
 Sandro Pereira Rebel – Niterói – RJ 

 

Repletos, alguns cinzeiros 

marcam longa madrugada, 

perdida em meio aos ponteiros 

de um tempo cheio de nada. 
 Vanda Fagundes Queiroz – Curitiba – PR 

 

Meu coração é sem dono 

- tapera à beira da estrada – 

por onde, em seu abandono, 

só passa o tempo... mais nada! 
 Wanda de Paula Mourthé – Belo Horizonte – MG 

 
 
 

Coordenação: Selma Patti Spinelli 

 

Comissão Julgadora: Domitilla Borges Beltrame, Héron Patrício, Marina Bruna, Renata Paccola 
e Selma Patti Spinelli. 
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CONCURSO ASSINANTES DO “INFORMATIVO” 
 

Tema: PARQUE 

 

Âmbito Nacional: VENCEDORES 
 

Quando o amor me contagia, 

tem meu peito apaixonado 

a animação e a alegria 

de um parque no feriado! 
 Arlindo Tadeu Hagen – Juiz de Fora – MG 
 

O alto-falante anunciava 

a valsa de um “querer-bem”, 

e o parque inteiro aguardava 

ouvir seu nome também. 
 Dorothy Jansson Moretti – Sorocaba – SP 
 

Eis o que faço, o que ouso, 

quando essa tristeza avança: 

abro as asas para um pouso 

no meu parque de criança! 
 Ederson Carvalho de Lima – Niterói – RJ 
 

O parque da minha vida, 

dos tempos da mocidade, 

hoje é foto refletida 

na retina da saudade! 
 Eduardo A. O. Toledo – Pouso Alegre – MG 
 

É no parque da existência, 

entre tombos e brinquedos, 

que aprendemos, com paciência, 

a superar nossos medos... 
 Ercy Maria Marques de Faria – Bauru – SP 
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Embora o tempo me marque 

com várias rugas na tez, 

se um dia voltar ao parque 

serei criança outra vez. 
 Francisco José Pessoa – Fortaleza – CE 
 

Quando a saudade vagueia, 

eu brinco, mesmo à distância, 

com meu baldinho de areia, 

no parque da minha infância! 
 Ivone Taglialegna Prado – Belo Horizonte – MG 
 

Naquela roda-gigante 

fingi medo e te abracei. 

O parque ficou distante 

mas o abraço eu conservei... 
 José Ouverney – Pindamonhangaba – SP 
 

No parque, o guri que solta 

sua pipa alegremente, 

não sabe que traz de volta 

a infância de muita gente!... 
 José Tavares de Lima – Juiz de Fora – MG 
 

Parque, igreja, pedalinho, 

circo, menina de trança... 

Lembranças com que acarinho 

o meu pedaço-criança. 
 Sandro Pereira Rebel – Niterói – RJ 
 

Movido pelo desejo 

de reviver emoções, 

nos vãos do tempo me vejo 

num parque de diversões. 
 Sandro Pereira Rebel – Niterói – RJ 
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Tema: PARQUE 

 

Âmbito Internacional (Portugal): VENCEDORES 
 

Há um parque, em algum lugar, 

onde tudo é mudo e quedo, 

e a gente fica a cismar: 

- por que o sol se põe tão cedo?... 
 Emilia Peñalba de Almeida Esteves – Porto – Portugal 
 

Na passada juventude, 

no parque por onde andei, 

deixei saudade e saúde 

nos caminhos que pisei... 
 Emilia Peñalba de Almeida Esteves – Porto – Portugal 
 

Tanta mentira disseste, 

e eu dei-te tantos perdões, 

que da minha alma fizeste 

um parque de diversões. 
 Maria Amélia Pinto de Carvalho e Almeida – Alfragide – Portugal 
 
 
 

Coordenação: Renata Paccola 

 

Comissão Julgadora: Domitilla Borges Beltrame, Héron Patrício, Marina Bruna, Renata Paccola 
e Selma Patti Spinelli. 
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CONCURSO ASSINANTES DEBUTANTES DE SÃO PAULO 
 

Tema: ANEL 

 

VENCEDORES 
 

Teu amor, grande mentira, 

que juraste sem pudor; 

até o anel de safira 

não tinha nenhum valor. 
 Ilze de Arruda Camargo – Santos – SP 
 

O anel que eu ponho em teu dedo, 

mais que um simples adereço, 

tem no amor, nosso segredo; 

do coração, o endereço! 
 José Roberto Pereira de Souza – Bauru – SP 
 

Juraste-me ser fiel, 

mas do nosso amor, contudo, 

hoje resta o velho anel 

num estojo de veludo. 
 Vanda Alves da Silva – Curitiba – PR 
 

Brinco no seu penteado 

e coloco em desmazelo 

o anel encaracolado 

que modela o seu cabelo... 
 Vanda Alves da Silva – Curitiba – PR 
 

 
Coordenação: Domitilla Borges Beltrame 

 

Comissão Julgadora: Domitilla Borges Beltrame, Héron Patrício, Marina Bruna, Renata Paccola 
e Selma Patti Spinelli. 
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CONCURSO ASSOCIADOS E ASSINANTES  
“15 ANOS DO INFORMATIVO EM PORTUGAL” 
 

Tema: ALIANÇA 

 

Âmbito Internacional (Portugal): VENCEDORES 
 

Educar uma criança 

mostrando o que é belo e puro 

é firmar uma aliança 

entre o passado e o futuro... 
 Domingos Freire Cardoso – Ílhavo – Portugal 
 

De que valem alianças, 

em dois dedos separados, 

se não juntam esperanças 

de corações... enlaçados? 
 Emilia Peñalba de Almeida Esteves – Porto – Portugal 
 

Sejam velhas, sejam novas, 

o INFORMATIVO, afinal, 

faz a aliança das trovas 

do Brasil e Portugal! 
 Gisela Alves Sinfrónio – Olhão  – Portugal 
 
 

 
Coordenação: Domitilla Borges Beltrame 

 

Comissão Julgadora: Domitilla Borges Beltrame, Héron Patrício, Marina Bruna, Renata Paccola 
e Selma Patti Spinelli. 
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Tema: ALIANÇA 

 

Âmbito Nacional (Brasil): VENCEDORES 
 

Sozinhas, as alianças 

encontraram-se coladas 

no infinito das lembranças 

das nossas mãos separadas. 
 Alba Christina Campos Netto – São Paulo – SP 
 

Na união que nos alcança 

não há nada que destrua 

a verdadeira aliança 

que é minha mão sobre a tua! 
 Arlindo Tadeu Hagen – Juiz de Fora – MG 
 

Em meu peito machucado 

esta saudade insistente 

é aliança do passado 

presa nas mãos do presente. 
 Arlindo Tadeu Hagen – Juiz de Fora – MG 
 

Na mão esquerda lembranças 

refletem fidelidade: 

são as duas alianças 

cravejadas de saudade! 
 Edmilson Ferreira Macedo – Belo Horizonte – MG 
 

Fim do amor... mas nosso enredo 

restou em minha lembrança 

como ficou em meu dedo 

a marca de uma aliança... 
 Marina Bruna – São Paulo – SP 
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Não busco outras alianças, 

nem procuro um novo afeto: 

em tua ausência, as lembranças 

me povoam por completo... 
 Renata Paccola – São Paulo – SP 
 

Uma aliança esquecida 

num baú, sem serventia, 

recorda o fim de uma vida 

que já foi de dois um dia. 
 Sandro Pereira Rebel – Niterói – RJ 
 

Não há censura que abale 

nosso amor, que era segredo, 

pois aliança de almas vale 

bem mais que aliança no dedo. 
 Wanda de Paula Mourthé – Belo Horizonte – MG 
 
 

 
Coordenação: Domitilla Borges Beltrame 

 

Comissão Julgadora: Clenir Neves Ribeiro, Elen de Novais Felix, José Messias Braz, Sergio 
Bernardo, Vanda Fagundes Queiroz. 
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CONCURSO ASSOCIADOS DA SEÇÃO SÃO PAULO - SP 
 

Tema: BRINDE 

 

Veteranos: VENCEDORES 
 

Boca amarga, tudo gira... 

Brindei com vinho e, em excesso, 

à dolorosa mentira 

que seria o teu regresso... 
 Darly de Oliveira Barros 
 

Rasgando o ventre da serra 

num parto de luz e cor, 

o sol vem brindar a terra 

numa oferenda de amor! 
 Domitilla Borges Beltrame 
 

Eu ergo a taça a brindar 

a noite que o quarto invade 

e, no cristal do luar 

bebo o vinho da saudade! 
 Domitilla Borges Beltrame 
 

Com requintes de nobreza, 

na incerteza de quem vem, 

ponho o vinho sobre a mesa 

mas faço um brinde a ninguém... 
  Edna Valente Ferracini 
 

Ergo um brinde... e faço festa 

aos que, honrando o seu dever, 

caminham, de forma honesta, 

nas vielas do poder! 
 Héron Patrício 
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Partiste, e eu fiz o que pude, 

num brinde à felicidade, 

mas, quando eu disse: -"saúde!" 

ela respondeu... -"Saudade..." 
 Izo Goldman 

 

Quando a lembrança revolve 

os baús da tenra idade 

e o meu passado devolve, 

eu faço um brinde à saudade. 
 Jaime Pina da Silveira 
 

Vencedor é quem no mundo 

ao falso brilho diz "não" 

e após um labor fecundo, 

ergue um brinde à retidão. 
 Maria Helena Calazans Machado Duarte 
 

Saudade... sobras da festa 

dos brindes com minha amada... 

Saudade... aroma que resta 

nas taças hoje sem nada... 
 Marina Bruna 
 

Nosso amor, doce ebriedade 

dos vinhos, nas noites frias, 

tornou-se um brinde à saudade 

que amarga as taças vazias... 
 Marina Bruna 
 

Não há sonho que não finde 

quando a fé se distancia: 

é como se erguer um brinde 

com uma taça vazia! 
 Renata Paccola 
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Quando a solidão me invade, 

eu ergo uma taça a esmo, 

bebo um gole de saudade 

e faço um brinde a mim mesmo! 
 Renata Paccola 
 

Sozinho em meu devaneio, 

saudoso no meu queixume, 

eu brindo ao vento que veio 

devolver-me o teu perfume! 
 Selma Patti Spinelli 

 
 

 
Coordenação: Marina Bruna 

 

Comissão Julgadora: Clenir Neves Ribeiro, Conceição Parreiras Abritta, Thereza Costa Val, 
Roberto Resende Vilela.
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CONCURSO ASSOCIADOS DA SEÇÃO SÃO PAULO - SP 

 

Tema: ESPERA 

 

Novos Trovadores: VENCEDORES 
 

Compensando minha espera, 

tons... cores celestiais 

anunciam primavera 

com seus contornos florais... 
 Alayde Gazetta 
 

A carta se foi, risonha, 

arribadeira, sem mim; 

eu fico aqui tão tristonha 

e numa espera sem fim. 
 Débora Novaes de Castro 
 

Neste mundo conturbado, 

ganha quem rápido avança. 

Não vale ficar parado: 

quem espera não alcança. 
 Eduardo Domingos Bottallo 
 

Espera despreocupado 

que as nuvens passem, vai vê-las: 

- porque nunca um céu nublado 

faz apagar as estrelas... 
 Maria de Lourdes Paiva Reis 
 

Filho, após teu crescimento, 

padeço angústia infinita 

de esperar pelo momento 

em que virás de visita... 
 Maria de Lourdes Paiva Reis 
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Na espera mais delicada 

de nove meses somente, 

mamãe fica deslumbrada 

esperando o seu presente! 
 Marisa Rodrigues Fontalva 
 

Nesta vida conturbada, 

após tantas primaveras, 

eu te espero apaixonada 

na mais doce das esperas! 
 Marisa Rodrigues Fontalva 
 

O esperar nunca me cansa, 

sou paciente demais: 

- alimenta-me a esperança 

e não perco a fé, jamais! 
 Yedda Ramos Maia Patrício 
 

Já no fim da primavera, 

mas na esperança do amor, 

sou a semente que espera 

por seu lindo agricultor... 
 Yedda Ramos Maia Patrício 

 
 

 
Coordenação: Marina Bruna 

 

Comissão Julgadora: Clenir Neves Ribeiro; Conceição Parreiras Abritta; Thereza Costa Val e 
Roberto Resende Vilela
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CONCURSO HUMORÍSTICO ASSOCIADOS DA SEÇÃO SÃO PAULO - SP 

 

Tema: FOGO 

 

Associados: VENCEDORES 
 

Num “fogo” medonho o luso, 

na frente do espelho pára: 

– Eu cá to meio confuso, 

de onde conheço este cara? 
 Campos Sales 
 

Não ponham fogo na cana 

- peço, ecologicamente -, 

pois “cana boa” e bacana 

é que põe fogo na gente! 
 Héron Patrício 
 

“De fogo”, o Zeca reclama: 

– Nessa lei eu não me amarro... 

Quem criou esse programa 

de gastar álcool com carro??? 
 Héron Patrício 
 

No cemitério... já torto... 

de fogo!... ele diz, simplório: 

– “Bom dia a todos!” – E ao morto: 

– e pra você: “Bom velório!” 
 Jaime Pina da Silveira 
 

Fogo em casa, que sujeira, 

e o dono, um bêbado, enérgico: 

– “Bombeiro, largue a mangueira. 

Água não, que eu sou alérgico!” 
 Maria Helena Calazans Machado Duarte 



 

 17 

Funcionário em treinamento 

contra incêndio, ao zelador: 

– “Pus fogo num pavimento. 

Só me esqueci do extintor!” 
 Maria Helena Calazans Machado Duarte 
 

Quando viaja a patroa, 

pra pôr fogo em seu fogão, 

uma cozinheira “boa” 

usa o isqueiro do patrão... 
 Marina Bruna 
 

No casório, bebeu todas... 

Ficou de fogo o Mané. 

E, em vez de curtir as bodas, 

curtiu a lua... de mé... 
 Pedro Mello 
 

– Arma de fogo, soldado?? 

foi queimadura a agressão!!! 

– Pois então, seu Delegado, 

o réu portava um tição! 
 Pedro Ornellas 
 

“Mas eu só cumpri, doutor, 

- diz o animador simplório – 

a ordem do diretor: 

“Põe fogo nesse auditório!” 
 Pedro Ornellas 
 

Fogão a pilha, ele vende 

e em seu ofício se empenha, 

porém o fogo se acende 

com uma pilha de lenha! 
 Renata Paccola 
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Com todo dinheiro em jogo, 

Seguro não cobre a casa: 

marido sempre “de fogo”; 

e a mulher... “mandando brasa”! 
 Selma Patti Spinelli 
 

Ao vir “de fogo” recua 

gritando, após a topada: 

- Que faz um poste na rua 

às duas da madrugada?! 
 Therezinha Dieguez Brisolla 
 

O bombeiro subalterno 

morreu... e o céu foi seu rogo... 

Mas, foi mandado pro inferno 

porque no céu... não tem fogo!!! 
 Therezinha Dieguez Brisolla 
 
 

 
Coordenação: Therezinha Dieguez Brisolla 

 

Comissão Julgadora: Edmar Japiassú Maia, Élbea Priscila de Sousa e Silva, Flávio Roberto 
Stefani, José Tavares de Lima, Wanda de Paula Mourthé.
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CONCURSO DE HAICAI ASSINANTES DO INFORMATIVO 
 

Tema: SOL 

 

VENCEDORES 
 

Meninos corados, 

brincam no pátio da escola- 

o sol brilha ardente. 
 Conceição Parreiras Abritta – Belo Horizonte – MG 
 

No palco do céu, 

entre cortinas de nuvens, 

um tímido sol. 
 Edmilson Ferreira Macedo – Belo Horizonte – MG 
 

Sob um sol ardente, 

dois times jogam na várzea. 

Tarde de domingo. 
 Eduardo A. O. Toledo – Pouso Alegre – MG 

 

No inverno da vida, 

curtindo o banco da praça, 

um casal ao sol. 
 Eduardo A. O. Toledo – Pouso Alegre – MG 

 

Silêncio no bosque. 

O sol permeia as folhagens... 

Desperta o canário. 
 João Batista Xavier de Oliveira – Bauru – SP 
 

Sombrinhas abertas 

protegem rostos mimosos 

do sol causticante. 
 Maria Ignez Pereira – Mogi Guaçu – SP 
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Campa abandonada. 

Sobre as letras desbotadas 

apenas o sol. 
 Neide Rocha Portugal – Bandeirantes – PR 
 

Ave solitária 

cruza a linha do horizonte 

ao cair do sol. 
 Roberto Resende Vilela – Pouso Alegre – MG 

 
 

 
Coordenação: Héron Patrício 

 

Comissão Julgadora: Edson Kenji Iura, Eunice Arruda e Teruko Oda. 
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CONCURSO DE HAICAI ASSOCIADOS 
 

Tema: GELO 

 

VENCEDORES 
 

Aos raios do sol, 

nas folhas, cristalizado, 

gelo derretendo... 
 Analice Feitoza de Lima 
 

Calor sufocante... 

pedras de gelo no chão. 

Chuva de granizo. 
 Cecília Amaral Cardoso 
 

Em galhos desnudos, 

a escultura ganha a forma 

de flores de gelo... 
 Darly de Oliveira Barros 
 

O sol, encoberto. 

Gelo a derreter nos campos, 

na manhã de inverno! 
 Débora Novaes de Castro 
 

Pingos dos beirais 

se condensam pelo frio. – 

Pingentes de gelo. 
 Edna Valente Ferracini 
 

Pedrinha de gelo 

depois da chuva é brinquedo: 

crianças na rua! 
 Giva da Rocha 
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Pedrinhas de gelo 

brilham em cima da grama - 

cristal sobre o verde. 
 Renata Paccola 
 

Pedrinhas de gelo 

das nuvens escurecidas. 

Jardim verde e branco. 
 Roberto Tchepelentyky 
 

Triste amanhecer: 

a roda-d’água parou. 

Gelo inesperado! 
 Shinobu Saiki 
 

Gelo na calçada... 

baforada de fumaça 

encobre o mendigo. 
 Yedda Ramos Maia Patrício 

 
 

 
Coordenação: Héron Patrício 

 

Comissão Julgadora: Neide Rocha Portugal e Neiva Pavesi. 
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RECEBEMOS TROVAS DE: 
 
 

 

Angra dos Reis – RJ 
Balneário Camboriú – SC 
Bandeirantes – PR 
Bauru – SP 
Beja – Portugal 
Belém – PA 
Belo Horizonte – MG 
Bragança Paulista – SP 
Caçapava – SP 
Caicó – RN 
Campinas – SP 
Campos dos Goytacazes – RJ 
Cantagalo – RJ 
Caxias do Sul – RS 
Curitiba – PR 
Curvelo – MG 
Fortaleza – CE 
Guarulhos – SP 
Guaxupé – MG 
Ibíporã – PR 
Ílhavo – Portugal 
Itaquaquecetuba – SP 
Joaçaba – SC 
Juiz de Fora – MG 
Jundiaí – SP 
Lisboa – Portugal 
Magé – RJ 
Maringá – PR 
Mogi Guaçu – SP 

Natal – RN 
Niterói – RJ 
Nova Friburgo – RJ 
Osasco – SP 
Pelotas – RS 
Pindamonhangaba – SP 
Pitangui – MG 
Ponta Grossa – PR 
Porto – Portugal 
Porto Alegre – RS 
Pouso Alegre – MG 
Ribeirão Preto – SP 
Rio de Janeiro – RJ 
Roseira – SP 
Santo André – SP 
Santos – SP 
São Francisco de Itabapoana - RJ 
São José dos Campos - SP 
São Paulo – SP 
Saquarema – RJ 
Sete Lagoas – MG 
Sorocaba – SP 
Tambaú – SP 
Taubaté – SP 
Teresópolis – RJ 
Uruguaiana – RS 
Vila Velha – ES 
Volta Redonda – RJ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

“A Trova acima de tudo, faz amigos.” 

 


