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 RESULTADO NPBRASIL 2009

Parabéns, ABILIO!
 

A Equipe NPBrasil-Rio tem a honra de felicitá-lo por alcançar MENÇÃO HONROSA no Prêmio Nova Poesia Brasil
2009. 
(Solicita-se ao prezado poeta ler as observações no final da mensagem. Seu certificado será enviado a você até 10 de
outubro).
 

Grande abraço!
 

 

Master – Troféu Nova Poesia Brasil 2009 – honraria destacada:
Maria Apparecida S. Coquemala – Itararé/SP, com o poema "Busco a luz..."
 
Ouro – honraria destacada
Catelan das Letras – Mogi das Cruzes/SP, com o poema "Expiações"
 
Prata – honraria destacada
Darlan Alberto Padilha (Dimythryus) – São Paulo/SP, com o poema "Azul celeste"
 
Bronze – honraria destacada
Elroucian Ucayali S. da Motta – Porto Alegre/RS, com o poema "Um dia todos morrerão"
 
1ª Menção Especial – honraria destacada
Júlio Corrêa – Rio de Janeiro/RJ, com o poema "Super-herói de quadrinhos"
 
2ª Menção Especial – honraria destacada
Pedro Franco – Rio de Janeiro/RJ, com o poema "Dedicatória para bodas de ouro"
 
3ª Menção Especial – honraria destacada
Renata de Aragão Lopes – Juiz de Fora/MG, com o poema "Lição de casa"
 
Menção Honrosa

Abilio Pacheco – Belém/PA, com o poema "Lavradura"

 
Menção Honrosa
Rodrigo Richa – Porto Alegre/RS, com o poema "Gravatas ou serestas (pelo sonho se conhece a vida)"
 
Menção Honrosa
Tatiana Alves Soares Caldas – Rio de Janeiro/RJ, com o poema "Esboço"
 
Menção Honrosa
Günther di Dio Krähenbühl – São Paulo/SP, com o poema "Na contramão da humanidade"
 
Menção Honrosa
Silvestre Araújo de Azevedo – Itaqui/RS, com o poema "Eis a questão"
 
 
Obs. 1:
Há  outros  trabalhos  com menções  denominadas  "Nível  Simpatia",  por  possuírem ideia  central  interessante,  porém
deficiências no  que concerne à  técnica.  A fim de não  expor os autores,  portanto,  a Comissão  Julgadora decidiu  não
divulgá-los ao público, fazendo-o somente em particular, por meio dos certificados a serem enviados.
 
Obs. 2:
Atenção - Por problemas administrativos, observando o preconizado no item 6.2 do edital, houve necessidade de a equipe
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LAVRADURA 

Abilio Pacheco 

 

 

 

a palavra me fere a alma. 

a pá lavra, me fere a alma. 

a pá – lavra-me – fere a alma. 

 

a palavra me sangra o corpo. 

a pá lavra, me sangra o corpo. 

a pá – lavra-me – sangra o corpo. 

 

 


