
COLETIVO SARAU DA CAIXA D’ÁGUA 

FUNDADO EM JULHO DE 2014 

 

I FESTIVAL DE POESIA URBANA DE LAGARTO 

 

REGULAMENTO 

 

O Coletivo Sarau da Caixa d’Água, sediado na cidade de Lagarto - SE, em 

comemoração a seu aniversário de cinco anos, torna pública a abertura de inscrições para 

o I Festival de Poesia Urbana de Lagarto, que será realizado no dia 27 de julho de 2019, a 

partir das 18h, na edição comemorativa do Coletivo, na praça da Caixa d’Água, em 

Lagarto. 

 

1 - DA PARTICIPAÇÃO 

 

1.1 - Poderão participar do Festival poetas residentes no estado de Sergipe. 

1.2 - A/o candidata/o poderá inscrever até 2 (duas) poesias inéditas, sobre 

qualquer tema. 

 1.2.1 - Entende-se por quebra de ineditismo a publicação em livros, sites, 

redes sociais ou exposição em público do poema concorrente. 

1.3 - As poesias devem ser entregues em um envelope grande, em 3 (três) vias, 

cada uma, e digitadas em fonte Arial, tamanho 12, com identificação apenas do título e 

pseudônimo do autor. Dentro do envelope grande a/o candidata/o deverá colocar um 

envelope menor – identificado na parte externa apenas com o pseudônimo do poeta – no 

qual deverá constar a ficha de inscrição devidamente preenchida. 

1.4 - Cada poeta só poderá classificar 1 (um) poema. 

1.5 - As inscrições estarão abertas de 16 de maio a 1º de julho de 2019, nos 

seguintes locais: 

  a) Biblioteca José Vicente de Carvalho - Rua Hipólito Santos, 32. Centro. 

Lagarto - SE. CEP: 49400-000. Aberta de segunda a sexta, nos três turnos. 

  b) Pub Liga Rock - Avenida Nossa Senhora da Piedade, 63. Centro. Lagarto 

- SE. CEP: 49400-000. Aberto de quarta a domingo, a partir das 18h. 

  c) InfoMaster - Avenida Nossa Senhora da Piedade, 90. Centro. Lagarto - 

SE. CEP: 49400-000. Aberto em horário comercial. 

  1.5.1 - Para as inscrições feitas através dos Correios, será considerada a data 

de postagem.  

 

 

 

 

 



2 - DA ORGANIZAÇÃO 

 

2.1 - A equipe de organização do evento formará uma comissão composta por 3 

(três) membros, os quais selecionarão, dentre os inscritos, os 12 (doze) melhores poemas 

que concorrerão em público no dia 27 de julho de 2019. 

Parágrafo Único: O resultado com as 12 (doze) poesias classificadas será divulgado 

no dia 12 de julho por meio da página do Sarau da Caixa d’Água no Facebook, além da 

notificação, por e-mail, aos poetas classificados. 

2.2 - Os poemas serão declamados pelo próprio autor ou por um intérprete por ele 

escolhido, sendo que um intérprete não poderá defender mais de uma poesia. 

2.3 - Os poemas que forem considerados plágio serão automaticamente 

desclassificados em qualquer etapa do processo do Festival.  

 

3 - DA PREMIAÇÃO E DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

3.1 - Aos 3 (três) melhores poemas e ao melhor intérprete, caberão as seguintes 

premiações: 

 

1º Lugar Poesia: Troféu + brindes 

2º Lugar Poesia: Troféu + brindes 

3º Lugar Poesia: Troféu + brindes 

Melhor Intérprete: Troféu + brindes 

 

3.2 - A premiação poderá ser ampliada a depender da adesão de novos parceiros e 

patrocinadores ao Festival. 

3.3 - Após a confirmação da inscrição e sendo a sua poesia selecionada para a noite 

de apresentação, o poeta abdica do uso de cessão de direitos autorais do poema, que passa 

a integrar o banco de textos para possível uso pelo Coletivo Sarau da Caixa d’Água, com 

devido crédito do autor. 

3.4 - Os poetas concorrentes no I Festival de Poesia Urbana de Lagarto estão 

sujeitos a todos os itens deste regulamento e os casos omissos serão julgados pela 

comissão organizadora do evento. 

 

Lagarto (SE), 16 de maio de 2019 

 

 

 

Afonso Augusto Barbosa Fontes 

Coordenador Geral do Coletivo Sarau da Caixa d’Água 


