2ª MOSTRA – POEMAS PARA MARIA –
REGULAMENTO

A Secretaria de Cultura de Juazeiro do Norte, por meio da Biblioteca Pública
Municipal Dr. Possidônio da Silva Bem, convida todos os poetas e poetisas do
município de Juazeiro do Norte a participarem do processo seletivo de poemas para a 2ª
Mostra – Poemas para Maria - Beata Maria de Araújo. O tema do concurso é “Beata
Maria de Araújo: Resistência e a Romaria do Sangue Precioso”, sendo aceitos todos os
estilos poéticos.
Poderão participar poetas e poetisas residentes e domiciliados no município de
Juazeiro do Norte-CE. Cada participante poderá enviar 01 (um) poema inédito, em
língua portuguesa, digitado, com fonte “Time New Roman”, tamanho nº 11, de no
máximo 01 lauda, para o e-mail: mostrapoemasparamaria@gmail.com a partir de 04 de
dezembro de 2018 a 02 de janeiro de 2019.
O trabalho deverá ser enviado, constando nome completo do autor; título do
poema; endereço completo; telefone para contato - indicar DDD; e-mail e um breve
currículo do autor. Os poemas (selecionados) serão publicados em um livreto. Os
poemas serão julgados por uma comissão de convidados e servidores da Secretaria
Municipal de Cultura, cuja decisão de seleção será irrevogável e irrecorrível. Serão
considerados na decisão: a correção da linguagem, a beleza das imagens poéticas e a
originalidade com que o tema foi tratado.
Serão selecionados os 20 melhores poemas, para publicação de 500 (quinhentos)
livretos. Esta edição não prevê pró-labore para autores, porém todos os poetas
selecionados receberão 10 (dez) exemplares da publicação, os demais serão distribuídos
gratuitamente para a sociedade, bibliotecas e estudantes.
No dia 11 de janeiro de 2019 será divulgada lista, no site oficial da Prefeitura
Municipal de Juazeiro do Norte com o nome dos selecionados e em 31 de janeiro de
2019, às 19h, no Auditório da Fundação Memorial Padre Cícero, ocorrerá evento
público de lançamento e recital dos poemas selecionados em homenagem a Beata Maria
de Araújo. O nome da Mostra é em homenagem a Beata Maria de Araújo e a todas as

Marias, mulheres que fizeram e fazem a história de Juazeiro, povoando com fortaleza,
resistência, sensibilidade e mistério o imaginário desse povo.
A 2ª edição da mostra traz o nome da inspiração desse momento espaço de
compartilhamento e beleza. Pedimos a todos os participantes que ao enviarem poesias,
que indiquem a disponibilidade de comparecer ao lançamento do livro no dia 31 de
janeiro de 2019, ou o nome de outra pessoa que possa representá-lo(a). Outras
informações na sede da Biblioteca Pública Municipal Dr. Possidônio da Silva Bem ou
através do e-mail: mostrapoemasparamaria@gmail.com.

Juazeiro do Norte-CE, 04 de dezembro de 2018.
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