
 

 

 

O poeta  

Dom Buquerque REIS 

Promeve o 

 
 
 

 

 
A flor da pele: os teus tons claros, bebês lilases, violáceos suaves e anis matiz selvagem… Tenro dela, se 

alcunha a lavanda.  E que se exale! J’adore! Magnifique! Cargas D’água, me arrebate! Merci lavande. 
Dom Buquerque Reis 



 
Apoio 

   
                                    

 
 

Regulamento do                       
I Concurso de Poesia Merci Lavande                       

 
 
 
Do tema 

Art. 1º. Todos os poemas participantes, sem exceção, devem versar sobre o tema: LAVANDA. 

Parágrafo Único.  Os poemas que tratarem de outra temática ou  que contenham erros de composição e/ou 
ortografia serão eliminados do concurso. 

 

 

Das inscrições 

 

Art. 2º.  Pode participar qualquer pessoa de qualquer parte do mundo, exceto da Suíça, maior de idade 
(18 anos completos, se brasileiro). 

Art. 3º   Todos os poemas devem ser apresentados na língua portuguesa, escritos à mão de forma legível 
e sem rasuras ou datilografados em máquina de escrever. Folha de ofício A4 branca. 

§ 1º Limite máximo de cada poema: duas folhas de ofício A4 branca. 

§ 2º Cada participante poderá apresentar ao concurso o número de poemas que desejar. 

§ 3º Cada poema corresponde a uma inscrição e o autor deverá recolher o valor da mesma em benefício 
das Obras Sociais Irmã Dulce. 

 
Art. 4º. Data das inscrições: de 30 de maio de 2022 à 00h01 (horário   brasileiro) a sete de setembro de 2022 
às 23h59 (horário brasileiro). 

Parágrafo único. Após data de prazo acima discriminada, não serão aceitas novas inscrições. 

Art. 5º Os poemas devem ser inéditos, inclusive na Internet. 

Parágrafo único.  O poema que não for inédito será desclassificado e, se plagiado, o participante do 
concurso arcará com todas as implicações legais. 

Art. 6º Serão valorizados tanto o conteúdo quanto a forma de comunicá-lo, a técnica e os  recursos poéticos 
e gramaticais. 

Art.   7º Deverão ser enviados por e-mail concursomercilavande@gmail.com:  

a. Poema. 

b. Cópia do regulamento do concurso, e a sua assinatura nele igual a da identidade constatando de 
que você aceita os requisitos ali contidos para o Concurso Merci Lavande de Poesia 2022. 

c. Comprovante do depósito de R$ 70,00 (setenta reais), para As Obras Sociais de Irmã Dulce na conta: 

Associação Obras Sociais Irmã Dulce 
CNPJ: 15.178.551/0001-17 

Branco Bradesco - 237 
Agência: 2864-9 

C/C: 12.154-1 



d. O poema 

e. As sínteses dos livros do artigo 8º. 

f. Os nomes de todos os personagens dos livros. 

g. Cópia do regulamento do concurso, com o termo de ciência devidamente assinado como no 
documento de identidade, constatando de que você aceita os requisitos ali contidos para o “I 
Concurso Merci Lavande de Poesia”. 

h. Cópia colorida frente e verso da carteira de identidade com foto atual. 

i. Comprovante do depósito de R$ 70,00 (setenta reais) - valor moeda do Brasil - para As Obras Sociais 
de Irmã Dulce. 

§ 1º. Todas as cópias deverão ser legíveis e assinadas igual ao documento de identificação, seja ele nacional 
ou internacional. 

§ 2º. Cada participante deverá guardar esses documentos que foram enviados por e-mail num envelope 
lacrado e sem rasuras. 

§ 3º. Esse envelope deverá ser guardado até o dia do resultado e, se premiado, o participante deverá abri-
lo durante a live com Dom Buquerque para que não reste dúvidas quanto à veracidade das informações 
fornecidas. 

 

 

Da leitura complementar 

 

Art. 8º Objetivando incentivar a leitura, será requisito para a participação do “ I Concurso de Poesia 
Merci Lavande  “ a leitura dos seguintes livros: 

• “Dom Casmurro” - Machado de Assis; 

• “Cem Anos de Solidão” --Gabriel García Márquez; 

• “Perto do Coração Selvagem” - Clarice Lispector. 
 
§ 1º Após a leitura, enviar nos moldes do artigo 7º desse edital. 

§ 2º Máximo de cada síntese descrita: duas folhas de papel ofício A4 branca. 

 

 

Do resultado e da premiação 

 

Art. 9º Data prevista para o resultado: 2 de fevereiro 2023. 

Art. 0  A composição do júri será divulgada no Instagran de Merci Lavande & Poetry. 

Art. 11  Serão enviados e-mails para os participantes classificados, além da vasta divulgação nas redes sociais, 
sobretudo no Instagran de de Merci Lavande & Poetry. 

Art. 12 O local, dia e hora de entrega e leitura dos prémios serão divulgados no Instagran de Merci Lavande & 
Poetry. 

Art. 13 Os seguintes prêmios são estabelecidos por ordem de classificação: 

 

1º Prêmio: R$ 5.000,00 (cinco mil reais) + Certificado. 
 2ª Prêmio:          R$ 3.000,00 (três mil reais) + Certificado. 
3º Prêmio: R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) + Certificado. 

   1ª Menção Honrosa: certificado. 
   2ª Menção Honrosa: certificado. 
   3ª Menção Honrosa: certificado. 
   4ª Menção Honrosa: certificado. 



 

Das disposições finais 

 

Art. 14 Ao realizar a inscrição, os autores cedem o direito de publicação e reprodução dos textos, sem ônus, 
em qualquer meio físico ou digital, preservando-se os seus direitos autorais dos poemas.  

Art. 15 Ao participar do concurso, todos os concorrentes admitem conhecer e aceitar o Regulamento que rege 
o presente I Concurso de Poesia Merci Lavande. 

Art. 16 Para assegurar imparcialidade na avaliação, nenhuma comunicação será mantida com os participantes antes 
do resultado final, salvo de forma pública, durante as lives. 

Art. 17 Para qualquer hipótese não incluída nesse Regulamento, o Poeta Dom Buquerque irá fornecer 
esclarecimentos no Instagran Merci Lavande , com endereço digital em  

https://www.instagram.com/mercilavande/ . 

 

 

Salvador (Bahia – Brasil),  29 de maio de 2022. 

 
 
 
 

 
 

 
TERMO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA 

 
 

 
Eu, ______________________________________, nacionalidade ____________________, Carteira de 

Identidade nº: __________________________ , declaro estar ciente e concordar com o inteiro teor desse 

regulamento. 

 

 

…………………………………., ………….. de ……………… de 2022. 

(local e data) 
 
 
 

____________________________________________ 
(assinatura)  

https://www.instagram.com/mercilavande/

