
 

           XVIII CONCURSO LITERÁRIO DO CLMM: 

    “10º TROFÉU FORMIGA DE LETRAS DO CLMM” 

                  10º TFL DO CLMM - EDIÇÃO 2022 

     Um fomento à cultura e um tributo aos seus escritores e poetas expoentes! 

REGULAMENTO: 

1 - OBJETIVO: Em comemoração aos seus 34 anos e objetivando valorizar e promover a arte 

literária dos poetas e escritores formiguenses, o CLUBE LITERÁRIO MARCONI MONTOLI - 

CLMM realiza com o auxílio do Orçamento Impositivo Municipal e outros aportes, este seu XVIII 

Concurso Literário de Conto, Poesia, Redação e Trova intitulado “10º Troféu Formiga de Letras 

do CLMM (10º TFL do CLMM)”, dando oportunidade de participação a todos aqueles que fazem 

da arte de escrever não só o seu prazer, mas o socializa como instrumento de fomento à cultura, à 

cidadania, ao senso crítico, e assim, compartilha seus saberes e sentimentos que norteiam o existir. 

2 - PÚBLICOS ALVO: a) Formiguenses natos(as), naturalizados(as), ausentes, ou residentes a 

no mínimo cinco anos no município, de qualquer idade, a partir de dez anos, os quais terão aqui a 

oportunidade de se expressarem com suas criações literárias e, ao mesmo tempo, terão a chance 

de ver premiado o seu talento. 

3 - PROMOÇÃO/REALIZAÇÃO: Clube Literário Marconi Montoli – CLMM, com apoio da 

Vereadora Joice Alvarenga, Prefeitura Municipal de Formiga/MG, por meio de suas 

Secretaria Municipal de Cultura (SECULT), Secretaria Municipal de Educação e Esportes 

(SMEE), Biblioteca Pública Municipal Dr. Sócrates Bezerra de Menezes e demais bibliotecas, 

com apoios e patrocínios diversos, e execução da: AG Cluster Assessoria, Consultoria e 

Serviços. 

4 - PARCEIROS: AFL, COLECULT, UBT, CORPO E MOVIMENTO, AACCF, BIBLIOFOLE, Jornal A 

GAZETA, Associação Internacional de Poetas – Governadoria MG (AIP-MG), Círculo Universal da 

Paz - CIRUPAZ, FORFINUTE, e outros. 

5 - CO-PATROCINADORES: UNIFOR-MG, O Boticário, Stairway Curso de Línguas, Espaço 

Holístico BH, Óticas Dinovo, e outros. 

6 - DATA DE LANÇAMENTO PREVISTO: 14/05/2022 (sábado) - 7 - TEMA: Livre 

8 - PRAZO PARA ENTREGA DOS TRABALHOS PREVISTO: até 26/08/2022. 

9 - ENDEREÇO DE ENVIO DOS TRABALHOS – a) PELO E-MAIL exclusivo: 

clubeliteráriomarconimontoli@gmail.com; b) SE PELO CORREIO: Rua Abílio Machado, nº 1264 

mailto:clubeliteráriomarconimontoli@gmail.com


Sala 813 – CEP 30820-272 – Bairro Inconfidência – Belo Horizonte / MG (Comissão Julgadora - 

CLMM); Pessoalmente: Local (Físico) de Entrega dos Trabalhos: Biblioteca Pública Municipal de 

Formiga Dr. Sócrates Bezerra de Meneses – Praça São Vicente Férrer, nº 140 – Formiga /MG;  

10 - DATA DA SOLENIDADE DE PREMIAÇÃO PREVISTA: 11/11/2022 (Sexta Feira), as 

19:30horas, no Auditório do UNIFOR-MG. 

11 – a) MODALIDADES: Conto, Poesia, Redação e Trova; b) ABRANGÊNCIA: A nível 

Municipal, c) CATEGORIAS: Infanto Juvenil (10 a 18 anos) e Adulto (acima de 18 anos); 

11 - d) PREMIAÇÃO: D1) CLASSIFICAÇÃO (Infanto Juvenil e Adulto) EM CONTO: 1º Lugar 

– Troféu, Certificado e um prêmio de R$ 300,00 (Trezentos reais) em dinheiro; 2º Lugar – Troféu, 

Certificado e um prêmio de R$ 200,00 (Duzentos reais) em dinheiro; 3º Lugar - Troféu e 

Certificado e um prêmio de R$ 100,00 (Cem reais) em dinheiro; Menção Honrosa: Certificado; 

D2) CLASSIFICAÇÃO (Infanto Juvenil e Adulto) EM POESIA: 1º Lugar – Troféu, Certificado e 

um prêmio de R$ 300,00 (Trezentos reais) em dinheiro; 2º Lugar – Troféu, Certificado e um 

prêmio de R$ 200,00 (Duzentos reais) em dinheiro; 3º Lugar - Troféu e Certificado e um prêmio 

de R$ 100,00 (Cem reais) em dinheiro; Menção Honrosa: Certificado; 

D3) CLASSIFICAÇÃO (Infanto Juvenil e Adulto) EM REDAÇÃO: 1º Lugar – Troféu, Certificado 

e um prêmio de R$ 300,00 (Trezentos reais) em dinheiro; 2º Lugar – Troféu, Certificado e um 

prêmio de R$ 200,00 (Duzentos reais) em dinheiro; 3º Lugar - Troféu e Certificado e um prêmio 

de R$ 100,00 (Cem reais) em dinheiro; Menção Honrosa: Certificado; 

D4) CLASSIFICAÇÃO (Infanto Juvenil e Adulto) EM TROVA: 1º Lugar – Troféu, Certificado e 

um prêmio de R$ 300,00 (Trezentos reais) em dinheiro; 2º Lugar – Troféu, Certificado e um 

prêmio de R$ 200,00 (Duzentos reais) em dinheiro; 3º Lugar - Troféu e Certificado e um prêmio 

de R$ 100,00 (Cem reais) em dinheiro; Menção Honrosa: Certificado; 

D5) DESTAQUE ESPECIAL: Troféu e certificado. 

D6) ESCOLA DESTAQUE – instituição educacional/escolar que tiver maior número de alunos 

participantes identificados, no Concurso: Um troféu e Certificado; 

D7) PROFESSOR(A) DESTAQUE – professor(a) da instituição educacional/escolar que tiver 

seu nome citado como incentivador, em maior número de textos apresentados: Um troféu e 

certificado; 

D8) PRÊMIAÇÃO ESPECIAL: Caso seja possível, em especial com adesão de novos patrocinadores 

no curso do certame, poderão ser premiados também, categorias especiais, tais como, pacientes do 

CAPS, institucionalizados, e outros.  



12 – NORMAS GERAIS: a) Máximo de dois trabalhos por modalidade e por participante e em no 

máximo quatro laudas cada, apresentados preferencialmente, em papel A4, letra 12 e em formato 

Times New Roman.  

b) Os trabalhos deverão vir apresentados “preferencialmente” na sequência: 1 – Nome do 

Concurso (ao Centro), 2 – Modalidade e Categoria a que Concorre: (à esquerda), 3 – Título (Ao 

centro), 4 – Pseudônimo (à direita), 5 – Texto (à esquerda – justificado), 6 – Data do envio (à 

esquerda), 7 – Se for estudante, citar o nome da Instituição (Escola) que estuda; 8 – Se estudante, 

citar o nome do Professor ou Professora que incentivou ou auxiliou o participante; 9 – Se paciente 

do CAPS e ou se é institucionalizado. & 1 – O autor/concorrente não pode constar seu nome na 

obra, só o pseudônimo. Fique atento(a) ao prazo de envio. 

c) - 1 - O(s) trabalho(s) terá(ão) que ser apresentado(s) e enviado pelo email: 

clubeliterariomarconimontoli@gmail.com, sob o título “10º TFL do CLMM; e no mesmo e-mail anexar 

uma ficha com seu nome completo, o pseudônimo usado, a modalidade e categoria, seu celular e 

telefone de contato, e cópia dos documentos (Certidão de Nascimento, se menor), da Identidade e 

CPF, conforme ítem “11, letra e” do Regulamento) e, uma foto de meio corpo em formato jpg ou png, 

cedendo aqui os direitos de uso da mesma; 2 - e se entregue fisicamente, terá de estar impressos 

em três vias de igual teor e forma, e junto a este(s), em um envelope separado, uma ficha com seu 

nome completo, o pseudônimo usado, a modalidade e categoria, seu celular e telefone de contato, 

seu e-mail e; 

d) As obras apresentadas terão que ser postadas se por meio físico, no Correio, e se enviadas por 

e-mail a até 26/08/2022 e vir em envelope lacrado tendo à frente o Destinatário: “Concurso 

Literário 9º Troféu Formiga de Letras – Ano 2022 – CLMM” - Rua Abílio Machado, nº 1264 

Sala 813 – CEP 30820-272 – Bairro Inconfidência – Belo Horizonte / MG (Sede da Comissão 

Julgadora - CLMM); No Remetente do envelope, deverá vir escrito o nome do autor e seu 

respectivo endereço. 

e) Se por meio físico, conforme ítem 11 letra “e”, enviar dentro do envelope e junto a estes, um 

envelope menor lacrado contendo: 1- xerocópia da Certidão de Nascimento (se menor) ou 

documento de identidade e ou similar, 2 - uma folha contendo os dados do autor digitados, sendo: 

Pseudônimo utilizado, nome completo, data de nascimento (Dia, mês e ano), categoria a que 

participa, endereço completo, Cidade, e-mail, telefone e celular/zap de contato, e uma foto de 

meio corpo em formato jpg ou png, cedendo aqui os direitos de uso da mesma. Se for enviado por 

email, anexar todo o solicitado aqui; 3 – Se for brasileiro residente fora do País deverá enviar 

junto, um documento que comprove sua naturalidade. Se for por email, anexar tudo da mesma 

forma; Orientamos que é aconselhável gravar toda a documentação e trabalhos em um CD Rom ou 

pendrive, identificado, e entrega dentro do envelope; 

f) Os trabalhos apresentados não serão devolvidos e passarão a fazer parte do acervo do CLMM, 

dando a este pleno direito de os publicarem sem ônus e sem a obrigação de pagamento de quaisquer 



direitos autorais, garantida a identificação da autoria dos textos. & Os autores cederão ainda 

ao CLMM o direito de uso de sua imagem para fins de divulgação desse certame.  

g) Ao se inscrever neste certame, o concorrente declara ser sua a obra literária apresentada e que 

a mesma é inédita. Caso seja apurado o contrário em qualquer tempo, o concorrente será 

desclassificado e ou perderá o prêmio, o Troféu e títulos recebidos, caso tenha o mesmo sido 

classificado e já premiado. 

h) O participante no ato do envio de sua inscrição dá sua plena concordância com o presente 

Regulamento e com o resultado que se apurar no certame, tendo o participante, direito de acesso 

ao seu respectivo material avaliado, bem como, o direito a interposição de recurso após a 

divulgação do resultado na imprensa local e na página do CLMM no Facebook, no prazo máximo de 

até cinco dias após a publicação do resultado, pelo e-mail oficial indicado, ou via sedex. A 

premiação se dará após o fim do prazo recursal e da confirmação do resultado. 

13 – CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E PONTUAÇÃO: Para avaliação dos trabalhos apresentados a 

Comissão Julgadora irá avaliar: a) Qualidade literária, criatividade e inovação (3 pontos); b) 

Coerência e coesão do texto (2 pontos); c) Correção linguística – ortografia e pontuação (2 pontos); 

d) Obediência às características do género literário em questão (1 ponto); e) Recurso expressivo 

do título – 1 ponto; f) Conteúdo, desenvolvimento do tema - 1 ponto. 

& COMISSÃO JULGADORA: 1 – A(s) Comissão(es) Julgadora(s) será(ão) constituída(s) por 3 

(três) pessoas idôneas (dedicados à área da literatura), sendo dois professores do grupo 

disciplinar de Português e um professor convidado (1 - Infanto Juvenil e 2 - Adulto), os quais serão 

apresentados quando da entrega dos prêmios. 2 - Os membros do júri não terão acesso aos dados 

pessoais, cabendo ao secretariado do concurso zelar pela manutenção do sigilo durante todo o 

processo de apreciação e avaliação dos trabalhos. 

14 – DOS GANHADORES: Os ganhadores serão comunicados de sua classificação e, deverão 

comparecer à solenidade de premiação pré-agendada possivelmente para o dia 11/11/2022, as 

19:30horas, em local a ser informado na hora oportuna, e caso não possam estar presentes, terão 

obrigatoriamente e com a antecedência necessária de no mínimo dez dias, nomear (de ofício a esta 

entidade) alguém que possa representá-los para receber o prêmio e/ou homenagem. 

15 – DO PRÊMIO EXTRA – ÍPSIS LÍTTERIS REVISTA LITERÁRIA DO CLMM – 7ª Edição: 

Caso seja possível, de todos os trabalhos apresentados ao Concurso, o CLMM selecionará aqueles 

que a Comissão julgar melhores, independentes da classificação, os quais serão publicados a seu 

critério, em livro/coletânea do Clube. Cada um dos autores dos textos publicados receberão um 

exemplar, gratuitamente. 

16 – DA DIREÇÃO: Os membros da Comissão Julgadora e da diretoria deste CLMM não poderão 

participar deste Concurso. 



17 – DÚVIDAS/INFORMAÇÕES: Poderão ser solicitadas exclusivamente pelos e-mails: 

clmm.clubemarconimontoli@gmail.com ou pajo121@yahoo.com.br . 

18 – DISPOSIÇÃO FINAL: Os casos omissos neste Regulamento serão dirimidos pela diretoria da 

entidade. Boa sorte! 

Formiga (MG), 14 de maio de 2022. Paulo José de Oliveira – Diretor Presidente. 

CLUBE LITERÁRIO MARCONI MONTOLI - CLMM, 34 anos produzindo cultura para o Brasil!   
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