
 



A poetisa 

 

Aline Bischoff 
 

 

Convoca o 

 

 

I Concurso Internacional de 

Poesia em Rima Jotabé 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Regulamento do 
 

I Concurso Internacional de Poesia em Rima Jotabé 
 
 
 
01. - Todos os poemas participantes, sem exceção, devem ser compostos em uma das 

variantes da Rima Jotabé, podendo ser consultados e baixados neste link: http://www.juan-

benito.com/DFBasica_Rima_Jotabe.pdf Clique aqui para baixar. 

 

02. - Os poemas que não forem compostos em nenhuma das variantes da Rima Jotabé, 

que contenham erros de composição ou ortografia, serão eliminados do concurso. 

 

03. - Pode participar qualquer poeta de qualquer parte do mundo, maior de idade, ou 

menor com autorização dos pais ou responsáveis legais. 

 

04. - Todos os poemas devem ser compostos na língua portuguesa. 

 

05. - Cada poeta poderá apresentar ao concurso toda a poesia que desejar. 

 

06. - O tema da poesia é livre. 

 

07. - Os poemas devem ser inéditos, inclusive na Internet. 

 

08. - Serão valorizados tanto o conteúdo, como a forma de comunicá-lo, a técnica e os 

recursos poéticos e gramaticais. 

 

09. - Os poemas deverão ser enviados para o e-mail: aline.b.bischof@gmail.com 

escrevendo o poema no corpo do e-mail. 

No assunto deverá ser colocado: “I Concurso Poético Internacional Rima Jotabé”. 

No corpo da mensagem, deverão ser incluídas as seguintes informações: 

Nome completo. 

Nacionalidade e local de residência. 

Um aviso de recebimento será enviado a todos os poetas cujas inscrições estiverem 

corretas. 

 

10. - Nenhuma comunicação será mantida com os participantes, a menos que a direção 

do concurso o considere adequado. 

 

11.  - O prazo para envio de poemas começa em 1 de maio de 2021 às 00h01 (horário 

brasileiro) e termina em 31 de maio de 2021 às 23h59 (horário brasileiro), ambos inclusive. 

 

12. - A direção do concurso entrará em contato com os poetas vencedores pelo correio 

para o envio dos prêmios. 

 

13. - Os seguintes prêmios são estabelecidos: 

 

1º Prêmio: Pluma de Ouro. Diploma que credencia o prêmio. 

2ª Prêmio: Pluma de Prata. Diploma que credencia o prêmio. 

http://www.juan-benito.com/DFBasica_Rima_Jotabe.pdf
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3º Prêmio: Pluma de bronze. Diploma que credencia o prêmio. 

 

Menção Honrosa ao melhor Jotabero do Brasil. Diploma que credencia o prêmio. 

 

E as menções especiais que o júri considerar apropriadas com um máximo de 12. 

 

14. - A organização reserva-se o direito de cancelar qualquer premiação se o júri assim 

entender. 

 

15. - A composição do júri será divulgada no site oficial do concurso, sendo a sua 

decisão final. 

 

16. - O local, dia e hora de entrega e leitura dos prémios serão divulgados assim que 

for tomada a decisão do concurso. 

 

17. - Todos os participantes admitem que os seus poemas, os dados enviados e a 

fotografia se fornecida, podem ser publicados em qualquer meio e onde a direção do concurso 

considerar adequada. O nome e, opcionalmente, a nacionalidade do poeta acompanharão 

sempre os poemas, caso sejam publicados. 

 

18. - Ao participar do concurso, todos os poetas admitem conhecer e aceitar o presente 

Regulamento que rege o presente I Concurso Poético Internacional Rima Jotabé. 

 

19. - Para qualquer hipótese não incluída neste Regulamento, os critérios do 

organizador prevalecerão sempre em todos os aspectos, os quais serão finais. 

 

 

 

 

Em São Paulo (Brasil) em 10 de abril de 2021. 


