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I GARIMPO DA POESIA GAÚCHA 

 

REGULAMENTO 

CAPÍTULO I - OBJETIVOS 

 

Art. 1º. – O GARIMPO DA POESIA GAÚCHA é um concurso de poesia, 

declamação e instrumental, cuja temática deve estar identificada com o contexto 

sócio cultural do Rio Grande do Sul, abordando as questões poéticas que 

caracterizam a produção literária no estado, tais como: gauchesca; nativista; 

regionalista; tradicionalista; localista; telúrica; social; pageana; payadoresca; 

Art.2º - O GARIMPO DA POESIA GAÚCHA, integra um projeto cultural, 

desenvolvido pela prefeitura Municipal de São José do Ouro através da Secretaria 

de Educação, tendo como objetivos: 

a) Promover, através da poesia, a integração entre a comunidade de São José do 

Ouro e declamadores, escritores, tradicionalistas e educadores participantes do 

Evento;  

b) Proporcionar um espaço de divulgação e propagação da cultura do Rio Grande 

do Sul, alicerçado na arte dos versos; 

c) Valorizar obras, escritores, músicos e declamadores envolvidos com a arte 

declamatória e que venham a surgir; 

d) Incentivar a leitura e a escrita através da arte declamatória; 

PARÁGRAFO ÚNICO - Os trabalhos enviados deverão ser inéditos. Não 

podendo ter participado da fase final de festivais de poesia ou sido apresentado em 

palcos de rodeios, ENART (Encontro de Arte e Tradições Gaúchas) ou similares, 

ter sido premiado em evento, estar editado em livros ou CDs, ter sido divulgado 

via internet, inclusive em redes sociais. 

 

CAPÍTULO II – COORDENAÇÃO 

Art.3º - A coordenação do GARIMPO DA POESIA GAÚCHA, estará a cargo 

da Comissão Executiva, com apoio da Secretaria de Educação de São José do 

Ouro. 
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a) A Comissão Executiva é responsável pela elaboração do projeto e pela 

execução e avaliação do evento. 

b) A Comissão Executiva indicará a Comissão Avaliadora, que será integrada por: 

poetas, músicos, compositores e/ou declamadores (as), de reconhecido saber em 

suas respectivas áreas e que tenham gosto e cultivem a cultura do Rio Grande do 

Sul. 

 

CAPÍTULO III – PARTICIPAÇÃO E INSCRIÇÃO 

Art. 4º - Poderão participar do Garimpo da Poesia Gaúcha, poetas, músicos e 

declamadores de toda a América do Sul, desde que respeitados todos os itens 

deste regulamento. 

Parágrafo 1º - Para o I Garimpo da Poesia Gaúcha foi desenvolvido um tema pela 

Comissão Organizadora, para o qual será selecionado 1 (um) poema. Este deverá 

ser apresentado na noite do festival, e sua premiação já estará garantida na 

classificação, entretanto estará concorrendo com os outros poemas nas seguintes 

categorias: poesia, intérprete e amadrinhador(es). TEMA DEFINIDO: Chico 

Felipe e a Origem da Lagoa do Ouro.  

Parágrafo 2º - Não serão aceitas inscrições de poesias entregues diretamente aos 

avaliadores. 

Parágrafo 3º - Os autores cedem o direito de gravação, comercialização, 

ressalvados os direitos autorais do II Garimpo da Poesia Gaúcha correspondente 

à edição e/ou reedição do CD/DVD. 

 PARÁGRAFO ÚNICO – É vedada a participação no Festival de integrantes das 

entidades envolvidas como organizadoras e apoiadoras, membros da Comissão 

Executiva, auxiliares e funcionários em qualquer circunstância. 

Art. 5º - Cada autor poderá inscrever gratuitamente, um número de até 5 (cinco) 

trabalhos, podendo classificar somente 1 (um) poema, até o dia 31 de dezembro 

de 2019, sendo esta data limite de postagem e remeter para o seguinte endereço – 

Prefeitura Municipal de São José do Ouro – Av. Laurindo Centenaro, 481, - CEP 

99870-000 – São José do Ouro – RS 

Parágrafo Único – As poesias poderão ser enviadas através do correio eletrônico: 

garimposjo@gmail.com juntamente com a ficha de inscrição totalmente 

preenchida. O arquivo deverá estar em formato pdf. (Não serão aceitas inscrições 

sem a ficha de inscrição anexa ao e-mail). 

Art. 6º - Cada trabalho inscrito, quando encaminhado por correio, deverá vir 

acompanhado de sua ficha de inscrição, devidamente preenchida e assinada e 

quatro (4) cópias da poesia, digitadas no editor de texto Word, fonte Times New 
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Roman 14, constando somente o título, sem identificação do Autor e uma cópia 

digitada em CD. Caso o autor enviar mais do que um poema poderá incluir a 

ficha de inscrição e a letra no mesmo CD. 

Art. 7º - As poesias inscritas deverão ser inéditas, isto é, não publicadas em livros 

de festivais e/ou gravadas e que não tenham sido premiadas em festivais, rodeios, 

ENART e outros eventos do gênero. 

Art. 8º - As cópias, Cd´s e todo material enviado não serão devolvidos e ficarão 

pertencendo ao acervo do festival. 

Art. 9º - Os autores poderão enviar mais de uma poesia por e-mail, mas com a 

referida ficha de inscrição também anexada. 

Art. 10 – Os autores, após inscrever seu trabalho, não poderá divulgá-lo até o final 

do evento. 

Art. 11 - A assinatura da ficha de inscrição e/ou a resposta do email de solicitação 

pelo responsável implica na aceitação expressa de todos os artigos constantes 

desse regulamento por todos os demais elementos do grupo, não obrigando ao 

festival cumprir o que nele não estiver especificado. 

Art. 12 - Deverá acompanhar a ficha de inscrição a autorização para gravação do 

CD. (anexo) 

Art. 13 - O tempo de gravação de cada um dos trabalhos classificados não deverá 

exceder nove minutos (9 min). 

Art. 14 - Encerrado o prazo para inscrições, a Comissão Avaliadora selecionará, 

onze (11) poesias, que integrarão o COMPACT DISC (CD) mais 2 poesias 

suplentes com os áudios encaminhados em tempo hábil, e o DVD que será 

gravado na data do Festival. Apenas receberão ajuda de custo as onze (11) poesias 

que forem ao palco. 

PARÁGRAFO ÚNICO – os áudios referentes à gravação em estúdio do poema 

classificado, deverá ser encaminhado para o endereço eletrônico 

garimposjo@gmail.com com quinze (15)  dias de antecedência à sua apresentação 

no palco do evento.  

 

CAPÍTULO IV- TRIAGEM 

Art. 15 - Após encerrar o prazo de inscrição, a Comissão Avaliadora selecionará 

as 11 (onze) poesias que serão apresentadas no I GARIMPO DA POESIA 

GAÚCHA,  de São José do Ouro e que integrarão o respectivo CD e DVD. Os 

mailto:garimposjo@gmail.com
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concorrentes serão notificados, em tempo hábil, através de correspondência, 

telefone, e-mail, site oficial do evento ou pela imprensa. 

PARÁGRAFO ÚNICO – a data de divulgação dos selecionados pela triagem ao 

Garimpo da Poesia Gaúcha fica estabelecida como sendo 01 de fevereiro de 2020 

através do site Oficial. 

 

CAPÍTULO V- COMPETIÇÃO 

Art. 16 - O intérprete poderá participar de uma (1) poesia, sendo ou não de sua 

autoria. 

Art. 17 – O/os amadrinhador (es) (Instrumentistas) poderá (ão) participar no 

máximo de duas (2) poesias. 

Art. 18 - Cada intérprete deverá se apresentar com seu próprio instrumentista(s). 

Art. 19 - O poema poderá ser defendido, no máximo, por duas (2) pessoas, ou 

seja, em forma de dueto.  

Art. 20 - A apresentação da poesia no palco será de inteira responsabilidade do 

autor. 

Art. 20 – Não será admitida ao intérprete qualquer tipo de consulta, uso de 

dispositivo ou tecnologia que tenham efeito direto na memorização do texto da 

obra, sob pena de desclassificação do trabalho. 

Art. 21 – Em palco, procurar demonstrar a essência do verso, sem exageros de 

alegorias e demais itens que possam distrair o público dos propósitos principais do 

evento. 

Art. 22 - O intérprete e os músicos deverão apresentar-se, obrigatoriamente, 

pilchados no palco com a indumentária típica do Rio Grande do Sul, sem 

descaracterização e deturpação, com o intuito de preservar nossos usos e 

costumes, valorizando nossas origens primordiais. 

 

CAPÍTULO VII – DA LOGÍSTICA, LOCAIS E HORÁRIOS 

Art. 23 - As poesias classificadas deverão ser apresentadas no palco do 

GARIMPO DA POESIA GAÚCHA, na noite de 21 de março de 2020, a partir 

das 19h30min, no Centro Cultural Danúncio Andreani, em São José do Ouro, 

situado na Av. Marechal Floriano, 1211 – Centro, São José do Ouro. 

Art. 24 – A ordem de apresentação dos trabalhos será decidida pela comissão 

organizadora prezando, sempre, pelo melhor andamento do evento.  



SÃO JOSÉ DO OURO - RS 

“O ouro desta terra está no coração de sua gente”  

Art. 25 – A passagem de som acontecerá das 13h às 17h, no dia 21 de março de 

2020, podendo serem gravados como segurança para a gravação do CD. A ordem 

dos ensaios segue a de divulgação da triagem. 

Art. 26 – O credenciamento acontecerá no mesmo local do evento  durante o 

horário previsto para passagem de som. 

Art. 27 – A hospedagem e alimentação dos participantes e acompanhantes será 

por conta dos mesmos. O Festival disporá aos participantes e acompanhantes 

jantar em local definido pela organização, a preço de custo.  

Art. 28 – A comissão organizadora disponibilizará de alojamentos (que poderão 

ser residências, escolas ou locais públicos) sem custos aos selecionados e 

envolvidos na apresentação do trabalho. 

 

CAPÍTULO VII - DA PREMIAÇÃO 

Art. 29 - A cada uma das poesias classificadas e efetivamente apresentada, será 

oferecida uma ajuda de custo no valor de R$ 1800,00 (mil e oitocentos reais). 

Art. 30 - O Festival se compromete a efetuar os pagamentos das premiações, mas 

não estipula a forma de pagamento, podendo ser em dinheiro, cheque nominal, 

depósito bancário ou similares. 

Art. 31 - Somente serão feitos os pagamentos às pessoas indicadas na ficha de 

inscrição e com todos os documentos exigidos. 

 

Art. 32 - Os vencedores do I GARIMPO DA POESIA GAÚCHA, receberão, 

além da ajuda de custo do art. 26, o seguinte: 

1º Lugar Poesia: - Troféu Garimpo + Regalo do Evento 

2º Lugar Poesia: - Troféu Garimpo  

3º Lugar Poesia: - Troféu Garimpo  

1º Lugar Intérprete: Troféu Garimpo + Regalo do Evento 

2º Lugar Intérprete: Troféu Garimpo  

3º Lugar Intérprete: Troféu Garimpo  

1º Melhor Amadrinhador: Troféu Garimpo + Regalo do Evento 

2º Melhor Amadrinhador: Troféu Garimpo 

3º Melhor Amadrinhador: Troféu Garimpo  

Melhor Tema “Chico Felipe e a história da Lagoa do Ouro”: Troféu Garimpo 

+ Regalo do Evento 
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CAPÍTULO VIII-  COMISSÃO AVALIADORA 

Art. 33 – Serão convidados a integrar a Comissão Avaliadora do Festival pessoas 

de reconhecido saber, sejam eles escritores, compositores, intérpretes e/ou músico 

que possuam relação com as artes a que se propõe o evento.  

Art. 34 – Os integrantes da comissão não poderão ter parentesco de primeiro ou 

segundo grau com os envolvidos selecionados, apresentando neutralidade em 

qualquer situação durante o evento. 

Art. 35 – A comissão será composta por três pessoas encarregadas de avaliar as 

apresentações conforme Art. 35 e Art. 36, e ainda um revisor de notas, podendo 

ser este, indivíduo da própria Comissão Organizadora do Evento. 

 

CAPÍTULO IX - DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 36 - Os casos omissos no presente regulamento, bem como eventuais dúvidas 

durante a realização do evento, serão resolvidos pela Comissão Executiva. 

Art. 37 - As deliberações da Comissão Avaliadora serão soberanas, não cabendo 

nenhuma contestação. 

Art. 38 - Em relação aos poemas suplentes, somente serão convidados para o dia 

do evento, caso algum poema venha a ser desclassificado por descumprir este 

regulamento. 

Art. 39 - Havendo necessidade este regulamento poderá ser alterado. 

INFORMAÇÕES: 

João Antonio Marin Hoffmann – (54) 9 9636-6579 

Luise Morais -  (54) 996658122 
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I GARIMPO DA POESIA GAÚCHA  

- FICHA DE INSCRIÇÃO – 

 

TÍTULO DA POESIA:_________________________________________________ 

AUTOR:_____________________________________________________________ 

ENDEREÇO:_________________________________________________________ 

TELEFONE: _________________________________________________________ 

CIDADE/UF/CEP: ___________________________________________________ 

CPF: ________________________________________________________________ 

RG: _________________________________________________________________ 

NÚMERO PIS/PASEP: ________________________________________________ 

NOME DO DECLAMADOR(a): ________________________________________ 

NOME DO AMADRINHADOR(a, es): __________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Informar o nome da pessoa autorizada a receber a Ajuda de Custo e Direito de 

Arena. Ressaltamos que a mesma deverá estar presente no GARIMPO DA 

POESIA GAÚCHA, pois o pagamento será efetuado através de empenho prévio. 

 

NOME COMPLETO: _________________________________________________ 

ENDEREÇO: ________________________________________________________ 

TELEFONE: _________________________________________________________ 

CIDADE/UF/CEP: ___________________________________________________ 

CPF: ________________________________________________________________ 

RG: _________________________________________________________________ 

AUTORIZAÇÃO: Autorizo a Comissão Executiva do GARIMPO DA POESIA 

GAÚCHA, a promover a gravação em CD/DVD com conteúdo exclusivo do 

Festival, reservando-se, contudo, os Direitos Autorais, conforme prevê a Lei. 

 DECLARAÇÃO: Declaro(amos) que as informações dadas à Ficha são 

verdadeiras e que ao assiná-la estou(amos) aceitando as condições de 

participação/concorrência propostas no Regulamento desta edição do 

GARIMPO DA POESIA GAÚCHA, em São José do Ouro. 

OBSERVAÇÃO: Preencher uma via para cada composição - Informar por escrito 

à Comissão Executiva, qualquer alteração. 

 

______________________________, ______ de ____________ de 2020 

 

______________________________________ 

AUTOR 


