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 RESULTADO DO CONCURSO MUNICIPAL DE LITERATURA INFANTO- JUVENIL 

“ALCIONE LUNE WEBER/ MILA BEHRENDT” 
 

 Integraram a Comissão Analisadora: Professora Carmen Silvia de George, graduada em 
Letras/UEPG, especialista em Gestão Escolar para Mercado de Trabalho/USSC, professora de Língua 
Portuguesa da Rede Estadual de Ensino e professora de Literaturas de Língua Portuguesa da Faculdade 
Santa Amélia/SECAL; Professora Eliane Santos Raupp, graduada em Letras/UFSC, mestre em 
Linguística Aplicada/UEM, professora do Curso de Letras Vernáculas/UEPG (modalidades presencial e 
EAD), produtora de livros didáticos para para os cursos de Letras e Pedagogia/UEPG; Professora 
Jandiana Mara Lucof, graduada em Letras/UEPG, especialista em Língua Portuguesa, Linguística e 
Literatura/UEPG, tutora/UEPG e professora titular das Faculdades Integradas de Itararé. Após análise 
individual dos textos inscritos no referido concurso foram discutidos conteúdos e propostas de cada 
texto e selecionado 1 (um) texto para a Categoria Nacional e 1 (um) texto para a Categoria Local, de 
conformidade com as normas regulamentares do Edital 2011, estabelecendo-se assim os vencedores do 
Concurso Municipal de Literatura Infanto- Juvenil:   
 
Etapa Nacional 
Categoria 1 - Leitores iniciantes de 5 a 7 anos -   Lendas Fantásticas:  
 “A história do ursinho meio branco meio bege” de Tatiana Campos Batista, residente na cidade do 
Rio de Janeiro/RJ, cabendo-lhe a premiação no valor de R$1.200,00 (um mil e duzentos reais) e 
publicação de 1.000 (um mil) exemplares da obra;  
 
Categoria 2 - Leitores em processo de 8 a 10 anos – Lendas Lúdicas:  
 “O lápis preto que só ficava quieto” de Eduardo de Paula Nascimento, residente na cidade de 
Franca/SP, cabendo-lhe a premiação no valor de R$1.200,00 (um mil e duzentos reais) e publicação de 
1.000 (um mil) exemplares da obra;  
 
Categoria 3- Leitores fluentes e críticos de 11 a 13 anos – Lendas de Efeito:  
 “O tesouro do lagarto de fogo” de Alexandre de Castro Gomes, residente na cidade do Rio de 
Janeiro/RJ, cabendo-lhe a premiação de R$1.200,00 (um mil e duzentos reais) e publicação de 1.000 
(um mil) exemplares da obra.  
 
Etapa Local:   
Categoria 1 -  Leitores iniciante de 5 a 7 anos – Lendas Fantásticas:  
“Glub – o peixinho turista” de Viviane Weingartner, residente em Ponta Grossa, cabendo-lhe a 
premiação de R$1.200,00 (um mil e duzentos reais) e publicação de 1.000 (um mil) exemplares da obra;  
 
Categoria 2- Leitores em processo de 8 a 10 anos – Lendas Lúdicas:  
 “Doraliz, a gralha azul” de Rossana Maria B. Zinser, residente em Ponta Grossa, cabendo-lhe a 
premiação de R$1.200,00 (um mil e duzentos reais) e  publicação de 1.000 (um mil) exemplares da obra;  
 
 



Categoria 3 - Leitores fluentes e críticos – Lendas de Efeito:  
 “Capacete amarelo” de Elioenai Padilha Ferreira, residente em Ponta Grossa, cabendo-lhe a 
premiação de R$1.200,00 (um mil e duzentos reais) e  publicação de 1.000 (um mil) exemplares da obra.  
 
 
 
 RESULTADO DO CONCURSO MUNICIPAL DE CRÔNICAS “FERNANDO 

VASCONCELOS” 
Da comissão participaram  os professores Fábio Augusto Steyer, graduado em História, Letras e 

Jornalismo/PUCRS, mestre em História/PUCRS, doutor em Literatura/UFRS, professor de 
Literatura/UEPG; Josiane Aparecida Franzo, graduada em Letras/UEPG, mestre em Literatura/UFSC, 
doutoranda em Teoria Literária/UFSC, professora colaboradora do Departamento de Letras 
Vernáculas/UEPG e professora de Literatura/Faculdade Santa Amélia-SECAL; professora Sozangela 
Schemim da Matta, graduada em Letras/UEPG, mestre em Letras/UFPR, professora de Língua 
Portuguesa/UEPG.  Observadas as normas regulamentares, adequadas as participações nas categorias 
Nacional e Local, após debate consensual entre os analistas, foram definidos os seguintes premiados e 
menções honrosas do Concurso Municipal de Crônicas: 
Categoria Nacional  
1º lugar:  “Eta cafezinho bom”,  de Camões Ribeiro do Couto Filho, residente em Taubaté/SP, 
cabendo-lhe a premiação de R$1.000,00 (um mil reais); 
2º lugar:  “Crônica Filha da Puta” , de Leandro Donato Bueno de Morais, residente em Maringá/PR, 
cabendo-lhe o prêmio de R$1.000,00 (um mil reais);  
3º lugar:  “Bolsa – artigo de primeira necessidade”, de Ileides Boaventura da Silva, residente em 
Campo Grande/MS, cabendo-lhe o prêmio de R$1.000,00 (um mil reais).  
 Foram concedidas Menções Honrosas para os textos:  
- “Escola Estadual da Santíssima Trindade” de João Paulo Lopes de Meira Hergesel, residente em 
Alumínio/SP;  
- “Nos tempos de Blade Runner” de Leandro Donato Bueno de Morais, residente em Maringá/PR; 
 - “Mãe ciberculta” de Benedito Costa Neto Filho, residente em Curitiba/PR.  
 
Categoria Local 
1º lugar: “O paraíso” de Diego Ramires Bittencourt, residente em Ponta Grossa, cabendo-lhe o prêmio 
de R$1.000,00 (um mil reais); 
2º lugar:  “Redenção” de Rosicler Antoniácomi Alves Gomes, residente em Ponta Grossa, cabendo-lhe 
o prêmio de R$1.000,00 (um mil reais);  
3º lugar: “O velho das latrinas ou A velhice roubada” de Mário Sérgio de Melo, residente em Ponta 
Grossa, cabendo-lhe o prêmio de R$1.000,00 (um mil reais).  
 Foi concedida Menção Honrosa para o texto “Perto de casa passa um arroio” de Igor Fabian de 
Góes Lopes, residente em Ponta Grossa.  
 Os textos vencedores e as menções serão publicados em forma de antologia com a tiragem de 
1.500 (um mil e quinhentos) exemplares. 

 
 

 
 



 RESULTADO DO CONCURSO MUNICIPAL DE POESIAS “BRASIL PINHEIRO 
MACHADO” 

 Participaram da comissão os professores Luísa Cristina dos Santos Fontes, professora de 
Literatura/UEPG; Marly Catarina Soares, professora de Literatura/UEPG; Sérgio Monteiro Zan, 
professor aposentado/UEPG e professor de Filosofia/Faculdade Sant’Ana. Observadas as normas 
regulamentares do Edital 2011 para as categorias Nacional e Local, foram discutidos conteúdos e 
propostas de cada poema inscrito e,  por discussão consensual, chegaram os analistas à seguinte 
definição dos vencedores: 
 
Categoria Nacional  
1º lugar: “Urso panda” de João Paulo de Meira Hergesel, residente em Alumínio/SP, com  prêmio de 
R$1.000,00 (um mil reais); 
 2º lugar:  “Tempo” de Flávio Machado, residente em Cabo Frio/RJ, com prêmio de R$1.000,00 (um 
mil reais); 
 3º lugar: “A palavra é áspera” de Helder Rodrigues, residente em Curitiba/PR, com prêmio de 
R$1.000,00 (um mil reais).  
 Foram concedidas Menções Honrosas para os poemas: 
-  “O cartógrapho” de Eustáquio Gorgone de Oliveira, residente em Caxambu/MG;  
- “Encomenda de compotas para Hilda Hilst” de Éder Rodrigues da Silva, residente em Porto 
Velho/RO;  
- “Iracema” de Augusto Sérgio Bastos, residente na cidade do Rio de Janeiro/RJ; 
- “Geriatria” de Helder Rodrigues, residente em Curitiba/PR;  
- “Memória” de Ronaldo Cagiano Barbosa, residente em São Paulo/SP;  
- “Metapoema” de Flavio Machado, residente em Cabo Frio/RJ;  
- “Memorial de Lúcia” de Roberta Ferraz, residente em São Paulo/SP; 
- “Ressaca” de Ricardo Mainieri, residente em Porto Alegre/RS.  
 
Categoria Local:  
1º lugar:  “Thereza” de Elioenai Padilha Ferreira, residente em Ponta Grossa, com prêmio de 
R$1.000,00 (um mil reais);  
2º lugar:  “Abaixo os calendários” de Rosana de Hollebem, residente em Ponta Grossa, com prêmio de 
R$1.000,00 (um mil reais);  
3º lugar:  “Um lúbrico poema para dar a ela” de Ederson Cláudio Correia Oliveira, residente em 
Ponta Grossa, com prêmio de R$1.000,00 (um mil reais). 
  A Comissão Analisadora outorgou também Menções Honrosas para os poemas locais: 
-  “Sem fronteiras” de Rosicler Antoniácomi Alves Gomes;  
- “Meu prazer” de Ramon Felipe Ronchi;  
- “Diplomacia cabocla” de Rosana de Hollebem; 
-  “Poesia de flor” de Amelu Clarindo Nunes. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 RESULTADO DO CONCURSO MUNICIPAL DE  DE CONTOS “MIGUEL SANCHES NETO” 

 A comissão foi integrada pelos professores Miguel Sanches Neto, graduado em 
Letras/FAFIMAN, especialista em Literatura Brasileira/PUCPR, mestre em Teoria Literária/UFSC, 
doutor em Letras/UNICAMP, professor-associado de Literatura Brasileira/UEPG; Rosana Apolonia 
Harmuch, graduada em Letras/UNICENTRO, mestre em Literatura Brasileira e doutora em Estudos 
Literários/UFPR , professora adjunta do Departamento de Letras Vernáculas e docente no Programa de 
Mestrado em Linguagem, Identidade e Subjetividade/UEPG; Arlene Lopes Sant’Anna, graduada em 
Letras/PUCPR, mestre em Linguística e Semiótica/USP, especialista em Língua 
Portuguesa/Universidade Tuiuti, professora de Língua Portuguesa/UEPG. Em atenção às normas 
regulamentares, observando conteúdos, estrutura narrativa e qualidade, chegaram os analistas à seguinte 
conclusão premiativa:  
 
Categoria Nacional: 
1º lugar:  “Esplanada Tower” de Gabriel Francisco de Mattos, residente em Cuiabá/MT, cabendo-lhe a 
premiação de R$1.000,00 (um mil reais);  
2º lugar: “Entradas e bandeiras” de Gilberto Garcia da Silva, residente em Praia Grande/SP, cabendo-
lhe o prêmio de R$1.000,00 (um mil reais); 
3º lugar: “O abraço” de Luiz Alberto Andrioli Silva, residente em Curitiba/PR, cabendo-lhe o prêmio 
de R$1.000,00 (um mil reais).  
 Também foram outorgadas pela Comissão Analisadora as seguintes Menções Honrosas:  
-  “O demônio quando quer ficar bonito...” de Henriette Effenberger/Bragança Paulista/SP;  
- “Fosso, fossas” de Ronaldo Cagiano Barbosa/São Paulo/SP;  
- “Água de moringa” de Mirian da Silva Cavalcanti/Rio de Janeiro/RJ; 
-  “Um banquete” de João Eduardo Farias de Araújo/Recife/PE;  
- “Sobre um pequeno inseto” de Carolina Ribeiro Maisonnette/Rio de Janeiro/RJ; 
-  “Sete e meio” de Henrique José da Silva Bom/Cantagalo/RJ;  
-  “A valsa do adeus” de Paulo Eduardo Mauá/Santos/SP.  
 
Categoria Local: 
1º lugar: “Palavras cruzadas” de Diego Ramires Bittencourt, residente em Ponta Grossa, cabendo-lhe o 
prêmio de R$1.000,00 (um mil reais); 
2º lugar: “A berinjela que tinha cara de gente” de Igor Fabian de Goes Lopes, residente em Ponta 
Grossa, cabendo-lhe o prêmio de R$1.000,00 (um mil reais); 
3º lugar: “A menina que está” de Karine Mathias Doll, residente em Ponta Grossa, cabendo-lhe o 
prêmio de R$1.000,00 (um mil reais).  
 Foram concedidas as seguintes Menções Honrosas:  “Um bom anfitrião” de Daniel Montalvão 
da Silva Couto e  “Imperativo imperfeito” de Jocelaine Josmeri dos Santos, ambos residentes em Ponta 
Grossa.  
 Os textos vencedores e as menções honrosas serão publicados em forma de Antologia com 1.500 
(um mil e quinhentos) exemplares 
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