
CONCURSO DE REDAÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DE
ALEGRETE/RS

REGULAMENTO

TEMA: 12ª REGATA ECOLÓGICA “PLANTE UMA SEMENTE, SALVE O RIO

IBIRAPUITÃ”

I –  Dos Objetivos:

O concurso visa estimular a criação literária entre os jovens, bem como

influenciar na imersão do público na 12ª regata ecológica do município, além de

promover expressão artística e de estimulo da criatividade que, de forma profissional

ou amadora, se dedicam ao prazer da escrita como meio de fixar momentos.

II –  Da organização:

Concurso de Redação é organizado pela Secretaria de Meio Ambiente de

Alegrete/RS.

III –  Dos Participantes:

Podem participar todos os profissionais e amadores escritores, brasileiros e

estrangeiros, residentes no Brasil. Os concorrentes devem apresentar-se

individualmente, não sendo aceito co-autores. Menores de idade devem disponibilizar

nome e telefone de um responsável maior de idade na inscrição, cada concorrente

participa com apenas uma redação.



Das escolas municipais e estaduais no município, serão aceitas inscrições a

partir do 7º ano do ensino fundamental, são as inscrições: Ensino médio, Ensino

fundamental do 7º ao 9º ano e Público Geral.

IV –  Do tema:

O tema da redação será a 12ª Regata Ecológica Ibirapuitã, visando resgatar o

projeto inicial de 1999, estabelecendo a modalidade de competição, com foco no

recolhimento de resíduos descartados incorretamente no Rio Ibirapuitã. Os trabalhos

deverão ser digitados em 03 (três) vias, espaço dois (02), Fonte 12 - Arial ou Times

New Roman, margens conforme normas da ABNT, em papel tamanho A4 e

identificado pelo pseudônimo entregue em envelope lacrado. Dentro do envelope

deverá vir a Ficha de Inscrição com os dados completos do autor.

V –  Da realização:

O concurso é realizado com a proposta de diversificar a forma da regata

ecológica como é vista pela população, trazendo novas perspectivas e olhares mais

aprofundados sobre o tema, sendo que a redação pode fazer parte anualmente da

regata ecológica.

VI - Da Premiação:

O primeiro lugar do autor da Redação escolhida receberá um tablet e a medalha

de primeiro lugar, o segundo e terceiro lugar serão premiados com uma medalha

respectivo a sua colocação. Será concedido a todos os participantes um Certificado

de Participação.

VII – Da Entrega dos Trabalhos:



Os trabalhos deverão ser entregues, impreterivelmente até às 13:30 horas, entre

os dias quatorze (14) a dezoito (18) de novembro de 2022 , na sede da Secretaria de

Meio Ambiente de Alegrete/RS, sito Avenida Assis Brasil 930. Juntamente no

envelope ao qual será entregue o trabalho deve conter a ficha de inscrição (anexo I

deste regulamento) e qualquer outra informação sobre seu trabalho que achar

pertinente.

VIII– Do Julgamento:

Serão no máximo cinco (05) pessoas na comissão de avaliação. As redações

serão julgadas por no mínimo três (03) pessoas da comissão avaliadora.

A divulgação dos resultados será feita pela Secretaria de Meio Ambiente

diretamente no site, facebook e instagram da prefeitura municipal. Em todos os casos

será feita ligação para o número na ficha de inscrição e enviado email para os

concorrentes com data e local das premiações.

Os resultados do concurso serão divulgados, depois da programação da Regata

Ecológica no dia do Rio que será no dia vinte e quatro (24) de novembro, e as

redações que estão concorrendo serão feitas de exposição na Prefeitura Municipal de

Alegrete - Palácio Rui Ramos, na praça Getúlio Vargas a partir do último dia de

entrega.

IX -  Disposições Gerais:

Não pode ser apresentada nenhuma redação cujos direitos de propriedade

intelectual não pertença integralmente e sem exceção ao participante no concurso. Os

casos omissos neste regulamento serão resolvidos pelos organizadores do concurso,

juntamente com a comissão avaliadora do mesmo.



A organização do concurso reserva-se o direito de divulgar, utilizar e

reproduzir livremente as redações apresentadas a concurso, salvaguardando sempre a

respetiva autoria.

O não cumprimento das condições estabelecidas no presente regulamento

implica a nulidade do ato de participação no concurso.

Eventuais esclarecimentos devem ser solicitados a Secretaria de Meio

Ambiente, através: Contato: salaverdeportodosaguateiros@gmail.com telefone: 55

3961-1682

mailto:Salaverdeportodosaguateiros@gmail.com


Nome*:
Endereço*:
Cidade*: Estado*: CEP:
Telefones com DDD*:
E-mail*:

CPF: RG: Data
Nascimento*:

Sexo: F(  )  M(  )

Área de
Formação*:

Amador   (   )                        Profissional  (   )

Inscrição*: Ensino Médio (   )            Fundamental 7º a 9º ano (   )          Público Geral (   )

Menor de 18
anos*?

(   ) Sim   (   )Não
Se a resposta for “Sim”, nome e telefone do responsável*:

ANEXO I

FICHA DE INSCRIÇÃO CONCURSO REDAÇÃO

*Obrigatório


