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XX Jogos Florais de Curitiba 

RESULTADO Concurso Geral 

Âmbito Nacional /Internacional– Veterano 
 

Tema: 1 dos 17 objetivos da Agenda 2030 de desenvolvimento 

sustentável/Preservação da Natureza. 

Comissão Julgadora: 
 Alberto Paco 

 Antonio Augusto de Assis 
 Pedro Melo 

 

 

1º Lugar: Jerson Lima de Brito.  Porto Velho – RO 

Será crescente a desgraça 

da fome e grande o lamento 

enquanto existir quem faça 

da ganância um alimento. 

 

2º Lugar : Wanda de Paula Mourthé - Belo Horizonte-MG 

Os estalidos ardentes 

da floresta, na queimada,           

são os protestos plangentes 

da natureza violada. 

 

3º Lugar: Gilvan Carneiro da Silva - São Gonçalo-RJ 

Num mundo cruel e triste, 

de indiferença e desdém, 

bendito aquele que insiste 

em dividir o que tem! 

 

3º Lugar: Maria Madalena Ferreira – Magé- RJ 

Mesmo não tendo riqueza, 

torna-se um rico Senhor, 

quem, no combate à pobreza, 

além do pão...doa amor! 
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3º Lugar: Francisco Gabriel Ribeiro - Natal- RN 

Uma gota de tristeza 

brota da face da aurora 

quando, em busca de riqueza, 

o homem empobrece a flora. 

 

3º Lugar: Arlindo Tadeu Hagen- Juiz de Fora -MG 

Perambulam seminuas 

crianças na delinquência; 

no solo duro das ruas 

não vinga a flor da inocência. 

 

4º Lugar: Wanda Mourthé - Belo Horizonte-MG 

Lavrador, herói anônimo, 

em sua constante lida, 

pois seu plantio é sinônimo 

de nutrição para a vida. 

 

5º Lugar: Aparecida Gianello – Martinópolis – SP 

Quando o mundo se despir 

de seu velho preconceito, 

a mulher vai assumir 

o valor que tem direito. 

 

6º Lugar: Janilce Simões - Campos dos Goytacazes – RJ 

Fama, poder e dinheiro, 

não valem quanto  se pensa: 

Melhor é "ser", por inteiro, 

pois só o " ter" não compensa! 

 

6º Lugar: Aríete Regina Fernandes Correia - Rio de Janeiro – RJ 

Terra querida, perdão, 

teus recursos têm valor, 

mas o homem, por ambição, 

é teu maior predador. 
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7º Lugar: Edweine Loureiro da Silva - Souka-shi/ Saitama – Japão 

Em um casebre, a criança, 

lendo à luz de um lampião, 

a um melhor futuro avança 

pelas mãos da Educação.  

 

8º Lugar: Roberto Resende Vilela – Pouso Alegre - MG 

Se a parceria global 

torna-se realidade, 

vai pôr um ponto final 

na imensa desigualdade! 

 

8º Lugar: Josafá Sobreira da Silva – Rio de Janeiro-RJ 

Quando o cetro da cobiça 

rege sem contestações, 

traz, no bojo da injustiça, 

a pobreza das nações. 

 

8º Lugar: Jerson Lima de Brito - Porto Velho-RO 

Não me importo se a utopia 

veste a imagem desejada. 

A pobreza quero, um dia, 

ver só nos livros mostrada. 

 

8º Lugar: Flávio Stefani - Porto Alegre -RS 

Não adianta eu ter o mar, 

o céu e tanta riqueza, 

se não puder represar 

um riacho de pobreza... 
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RESULTADO XX Jogos Florais de Curitiba 

Concurso Geral 

Âmbito Nacional – Novo Trovador 

Tema: 1 dos 17 objetivos da Agenda 2030 de desenvolvimento 

sustentável/Preservação da Natureza. 

Comissão Julgadora: 
 Alberto Paco 

 Antonio Augusto de Assis 
 Pedro Melo 

 

1º Lugar: Paulo Maurício Gomes da Silva - Teresópolis -RJ 

No gesto de quem se rende, 

ao céu feito de vapor 

a velha árvore estende 

sua derradeira flor… 

 

2º Lugar: Carlos Henrique Severo dos Santos- São Paulo -SP 

Natureza, nossa vida! 

Mas nós  estamos perdendo 

a beleza colorida 

ao ver a floresta ardendo... 

 

3º Lugar: André Foltran- São José do Rio Preto - SP. 

Quando pequeno, eu corria 

por um jardim encantado 

que antes, concreto, floria 

e hoje é só concreto armado. 

 

4º Lugar: Silvia Alice de Carvalho Soares - Angra dos Reis – RJ 

Quando se vive a partilha 

 entre os irmãos, finda a guerra... 

Não mais a gente se humilha, 

 todo o conflito se encerra! 
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ÂMBITO ESTADUAL – RESULTADO VETERANO: 

Tema: 1 dos 17 objetivos da Agenda 2030 de desenvolvimento 

sustentável/Preservação da Natureza. 

Comissão Julgadora: 
 Arlindo Tadeu Hagen 

 Flávio Stefani 
Francisco Garcia 

 

 

1º Lugar : Maria Helena Oliveira Costa - Ponta Grossa 

Minha alma em dor se consome 

e quase perco a esperança, 

se vejo a sombra da fome 

num triste olhar de criança!   

 

2º Lugar: Luiz Hélio Friedrich  - Curitiba 

A agenda 2030 

em tentativa bem séria 

propõe de forma sucinta 

ceifar a fome e a miséria.  

  

3º Lugar: Maria Helena Oliveira Costa - Ponta Grossa 

É um progresso de fachada, 

esse que exclui a pobreza: 

uns com mesa abarrotada, 

outros sem pão sobre a mesa...  

 

4º Lugar: Lilia Souza - Curitiba 

Preserva as algas, os peixes,  

vidas por líquidos fios. 

Pelo futuro, não deixes 

poluir mares e rios. 
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4º Lugar: Nilsa Alves de Melo - Maringá 

Não haja competições 

mas sim, a fraternidade 

entre povos e nações, 

banindo a desigualdade.  

 

5º Lugar: Leonilda Yvonneti Spina - Londrina 

Quanta riqueza escondida 

nos oceanos e mares! 

Nunca faltará comida, 

se, com zelo, a preservares!  

 

6º Lugar: Madalena Ferrante Pizzatto- Curitiba 

Quem agride a natureza,  

com o fio do machado, 

deixa-nos fome e pobreza  

e o planeta devastado.  

 

6º Lugar: Lucrecia Welter Ribeiro - Toledo 

Honrar a voz do colono 

que quer produzir o pão,  

sendo ou não da terra dono, 

pede o sustento do chão.  

 

7º Lugar: Lucrecia Welter Ribeiro - Toledo 

Respeitar o acesso ao pão, 

Melhorar do outro a comida, 

Faz bem estender a mão 

Se o outro está mal de vida. 

 

7º Lugar: Madalena Ferrante Pizzatto- Curitiba 

Deixando de lado a espada,   

semeando amor e grão, 

e segurando uma enxada,  

o mundo terá mais pão.  
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7º Lugar: Nei Garcez - Curitiba 

Com seus projetos na mesa, 

justiça e capacidade, 

que a ONU acabe a pobreza 

e a fome da humanidade. 

 

7º Lugar: Rosicler Alves Gomes – Ponta Grossa 

Minha casa, meu umbigo! 

Não vivemos a cuidar? 

Mudemos a frase, amigo: 

Meu Planeta é que é meu lar! 

 

7º Lugar: Claudia Vanessa Bergamini - Londrina 

Aprendi tarde meu nome...  

Difícil, mas o grafei! 

Vontade de mim não some 

de ser o quanto sonhei. 

 

7º Lugar: Leonilda Yvonneti Spina - Londrina 

Trabalho a todos, decente, 

deve ser prioridade, 

de quem luta, realmente, 

em prol da comunidade.  

 

8º Lugar: Luiza Nelma Fillus - Irati 

Se não cumprir os deveres, 

que o planeta chora e clama; 

não teremos os haveres, 

que o futuro tanto chama! 
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ÂMBITO ESTADUAL – RESULTADO NOVO TROVADOR: 

Tema: 1 dos 17 objetivos da Agenda 2030 de desenvolvimento 

sustentável/Preservação da Natureza. 

Comissão Julgadora: 
 Arlindo Tadeu Hagen 

 Flávio Stefani 
Francisco Garcia 

 

 

1º Lugar: Odenir Follador - Ponta Grossa 

Onde existe uma criança 

festejando todo dia; 

haverá sempre esperança 

de paz, amor e alegria!  

 

2º Lugar: Rô Caron - Curitiba 

Investir na agricultura,  

é medida inteligente;  

que trará muita fartura  

à mesa de toda gente!  

 

3º Lugar: Odenir Follador - Ponta Grossa 

Quisera ninguém mais visse 

nem ódio, guerra ou maldade; 

e todo mundo se unisse 

em raça, cor e amizade.  

 

4º Lugar: Célia Terezinha Neves Vieira - Irati 

Água que chega nos lares 

transforma todo o viver... 

Suas gotas salutares, 

faz a vida renascer.  
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4º Lugar: Maria Eunice Silva De Lacerda- Toledo 

Eu sou filho da pobreza 

Vivo a mendigar o pão 

Você que esbanja riqueza 

Vem cá e me estenda a mão.  

 

5º Lugar: Rô Caron - Curitiba 

Acabar com a pobreza,  

é dever de uma nação;  

que tem a maior riqueza  

dentro do seu coração!  

 

6º Lugar: Valterlei Salmazzo - Curitiba 

Do lixo ganham o pão... 

alegram-se no momento: 

elevam postando a mão 

à Deus o agradecimento.  

 

7º Lugar: Marli Voigt - Curitiba 

O belo da natureza. 

O divino assim nos fez. 

Vida longa com certeza 

no suprir com altivez!  
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ÂMBITO ESTUDANTIL – RESULTADO ENSINO MÉDIO: 

Tema: Preservação da Natureza. 

- Colégio Estadual Guido Straube -  2º ano. 

Comissão Julgadora: 
 Janske Niemann Schlenker 

Lilia Souza 
Renato Cardoso 

 

1º Lugar: Luana de Mattos Gomes dos  Santos 

As árvores são cortadas.  

Nós? Morreremos aos poucos.  

Máquinas são inventadas,  

enquanto ficamos loucos. 

 

2º Lugar: Leonardo de Lara Gonçalves 

Com poluição no mar  

a tartaruga incapaz, 

nem pode se alimentar... 

Como as pessoas têm Paz? 

 

3º Lugar: Jéssica Fernanda da Silva 

O combustível queimando, 

carros passando na rua 

e você vivenciando 

a verdade triste e crua . 

 

3º Lugar: Fernando Gabriel Mathias 

Nesta vida os poluentes 

ferem toda a criatura. 

Nós somos todos serpentes 

e o mundo é pura amargura! 

 

4º Lugar: Dayrine Michele dos Santos 

Uma água contaminada, 

e o homem quer a solução. 

Pra melhorar a jornada,  

da próxima geração. 
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5º Lugar: Luana de Mattos Gomes dos  Santos 

Natureza se desfaz…   

o ser humano é atingido.  

Quando ele não é capaz,  

disfarça. Faz de fingido. 

 

6º Lugar: Fernanda Diniz da Silva Machado 

O verde todo já era, 

nosso ambiente também. 

Animais ficam na espera,  

que o planeta fique bem. 

 

7º Lugar: Gustavo Delibial 

Das fábricas a fumaça,  

polui o meio ambiente. 

O sol, a chuva com graça,  

são nota dez. É patente! 

 

8º Lugar: Lyrian  V. da Silva 

Uma natureza bela 

pintada, cheia de vida.  

aprecio da  janela  

e deixa - me comovida.   

 

9º Lugar: Millena Santos Borges 

O nosso meio ambiente,  

é algo bastante importante.  

Deve estar sempre presente  

para todo semelhante. 

 

10º Lugar: Leonardo de Lara Gonçalves 

As ruas com poluição 

e com sujeira na praça. 

Com  autodestruição,  

homens vivem em desgraça. 
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ÂMBITO ESTUDANTIL – RESULTADO ENSINO FUNDAMENTAL: 

Tema: Preservação da Natureza. 

- Projeto Social Dorcas  e Colégio Estadual Bom Pastor 

Comissão Julgadora: 
 Janske Niemann Schlenker 

Lilia Souza 
Renato Cardoso 

1º Lugar: Kauê Felipe Bento (11 anos) 

O rio do meu Bonfim, 

tem lixo e poluição, 

isto faz mal para mim  

e para a população. 

 

2º Lugar: Christofer Kauã Cordeiro Schmidt (12 anos) 

Meu mundo não é lixão, 

quero limpa a minha terra 

e com minha compaixão, 

cuidarei também da serra. 

 

3º Lugar: Samantha Cristina Palevoda Rosner (10 anos) 

Nossa natureza chora 

com fumaça na cidade. 

Vamos ajudá-la agora 

pra nossa felicidade. 

 

4º Lugar: Kétlin  Andrade Cordeiro (12 anos) 

Eu moro aqui no Bonfim, 

Vivo com esgoto aberto. 

Viver assim é ruim. 

isto não é nada certo! 

 

5º Lugar: Emile Larissa Ramos Becker (12 anos) 

Poluição é a razão 

do desejo por dinheiro 

que destrói nossa nação 

deste povo brasileiro.     
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6º Lugar: Kauê Felipe Bento  (11 anos) 

Poluição, que tristeza! 

Ver tanto lixo no chão 

suja toda natureza 

e faz mal para o pulmão. 

 

6º Lugar: Rillary Redvig Leone (10 anos) 

Quando cuido da floresta, 

tudo fica mais bonito. 

Os animais fazem festa 

num dia bom e bendito. 

 

7º Lugar: Vitória da Silva Bonfim (10 anos) 

Quando vejo a natureza, 

dá vontade de cantar, 

Os pássaros que beleza. 

Ah ! Vamos todos cuidar. 

 

7º Lugar : Thayná Gabriela Becker Lisboa (11 anos) 

Das árvores vem o fruto  

e da floresta o animal, 

sem cuidado, vem o luto 

e a vida vai se dar mal. 

 

8º Lugar: Nicolas Manoel de Oliveira Batista Becker (12 anos) 

Nossa natureza é bela,    

devemos dela cuidar 

se olharmos pela janela, 

vamos juntos admirar. 

 

8º Lugar: Erick Henrique Costa dos Santos (12 anos) 

Deus fez nossa natureza  

árvores, o mar e as flores. 

Criou tudo com beleza 

com as diferentes cores. 
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9º Lugar: Nathally Victória Lazarini Palma (10 anos) 

Se sujar a natureza, 

vão matar os animais, 

e destruir a beleza,  

ficará triste demais! 

 

9º Lugar: Bruna Stefany Bestel (14 anos) 

Vou cuidar da natureza 

com grande dedicação. 

Proteger sua beleza  

com amor e admiração. 

 

10º Lugar: Geovana  Ketlin Rodrigues Rocha (12 anos) 

Nossa natureza é linda  

mas, se o homem não preservar, 

nossa vida logo finda 

devemos dela cuidar. 

 

10º Lugar: Ana Vitória Assis Godoi (15 anos)   

O lixo na natureza 

faz mal para toda terra,    

deixa a vida com tristeza, 

prejudica toda serra. 

 

11º Lugar: Gabriel Felipe Silva da Costa (12 anos) 

A sujeira do Bonfim 

só me deixa com tristeza 

isto faz mal para mim, 

e nisto não tem beleza. 

 

12º Lugar: Jennifer Cristina de Jesus Gouveia (11 anos) 

A poluição é triste 

com tanto lixo no chão. 

Nosso planeta desiste 

com tanta destruição. 
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13º Lugar: Nicole Fátima de Oliveira Nunes (11 anos) 

Com a nossa poluição, 

deixamos nosso céu triste. 

Parece tudo um lixão  

e nem a beleza existe. 

 

13º Lugar: Kamille Ribas Benitz (11 anos) 

Se jogo lixo no chão, 

vou sujar a natureza, 

rios e a vegetação 

deixa tudo sem beleza. 

 

14º Lugar: Fernanda Rosa dos Santos (12 anos)    

Vou cuidar da natureza,  

ela não pode morrer: 

pois vai ser uma tristeza, 

eu tenho que socorrer. 

 

15º: Taynara Boettker (13 anos) 

Poluição na cidade    

faz mal para nossa vida  

trazendo dificuldade, 

e assim não vejo saída! 

 

TROVA DESTAQUE: KERALLYN LUIZA  

Colégio Estadual Bom Pastor 

Cuidando da natureza, 

Curitiba é meu tesouro 

com toda sua beleza 

vale bem mais que todo ouro. 
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XX Jogos Florais de Curitiba 
RESULTADO Concurso Geral 

Língua hispânica 
Tema: 1 dos 17 objetivos da Agenda 2030 de desenvolvimento 

sustentável/Preservação da Natureza. 

Comissão Julgadora: 
 Jaime Hoyos Forero - Colômbia 

 Andrik Bannack -México 
Amayel Flores Rosas – México 

 
1º Lugar:  Victorio Cha - Solís de Mataojo -  Uruguay 
 En la búsqueda incesante 
de la humana  perfección, 
educar es importante 
y educarse obligación. 
 
2º Lugar: Adolfo Zabalza - Pergamino -  Argentina 
Hambre, palabra que vive 
esparcida por el mundo, 
y con los pobres convive 
con sentimiento profundo. 
 
3º Lugar: Ángela Desirée Palacios - Barquisimeto - Venezuela 
Hambre tengo de quererte 
hambre de tus dulces besos, 
hambre de querer tenerte 
con tus pasiones y excesos. 
 
4º Lugar:  Angela del Rosario Ledesma -  Santiago del Estero -  Argentina 
Pensemos en nuestro hermano   
que padece hambre constante, 
como todo ser humano 
debe salir adelante. 
 
5º Lugar: Livia Josefina Herize  - Barquisimeto - Venezuela 
Hambre de quietud silente 
que me llevó al movimiento 
loco, místico y valiente 
al vivir tu dulce Adviento. 
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XX Jogos Florais de Curitiba 

RESULTADO Concurso Paralelo 

PORTUGUÊS 
 

Tema: Conjunto de 17 trovas contendo  cada um dos  17 objetivos da 

Agenda 2030 de desenvolvimento sustentável/Preservação da Natureza. 

Comissão Julgadora: 
 Flávio Stefani 

  Pedro Melo 
Therezinha Dieguez Brisolla 

 
CONJUNTO: 
 

1º lugar: Dodora Galinari (Belo Horizonte – MG) 
Objetivo 1- 
Se extermine dos lugares 
qualquer forma de pobreza, 
sustentando por pilares 
o Amor... a grande riqueza! 
 
Objetivo 2-  
Se fome corrói humanos, 
nutrição se faz mister 
-sustentável, sem enganos- 
a melhor que se puder. 
 
Objetivo 3-  
Bem-estar é aconselhável 
-direito de pleno gozo. 
A todos, vida saudável: 
à criança, adulto, idoso. 
 
Objetivo 4-  
Tendo múltipla abordagem, 
Educação de verdade 
facilita aprendizagem, 
abrindo oportunidade.  
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Objetivo 5-  
Se tu, machismo, nos feres, 
anulemos tal maldade 
dando valor às mulheres:  
gêneros em igualdade. 
 
Objetivo 6-  
Poder Público "ligado": 
vida sem água, impossível!   
Ao povo necessitado... 
um saneamento "de nível". 
 
Objetivo 7-  
Mundo moderno avançando 
necessita de energia, 
sustentável, sem desmando, 
dia e noite... noite e dia. 
 
 Objetivo 8-  
Que haja trabalho decente 
e crescente Economia, 
abertos a toda gente 
produtiva em primazia. 
 
Objetivo 9-  
Infraestrutura bem forte 
fomentando inovações: 
este deve ser o norte 
das industrializações. 
 
Objetivo 10-  
Países em igualdade  
nos deveres e direitos 
impedem que se degrade 
o valor dos bons preceitos. 
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Objetivo 11-  
Assentamentos seguros  
nos campos e na cidade, 
inclusivos, nada obscuros, 
com sustentabilidade. 
 
Objetivo 12-  
Na produção, no consumo, 
padrões muito respeitáveis 
de cuidados com insumo 
em trabalhos sustentáveis. 
 
Objetivo 13-  
Quando houver grande mudança 
no clima, atenção... cuidado: 
combater toda a abastança 
que deixa a vida de lado. 
 
Objetivo 14- 
Mar... oceanos -beleza- 
recursos de mais valia; 
conservada a Natureza,  
usemos com ufania! 
      
Objetivo 15- 
Ecossistemas na terra, 
rica biodiversidade... 
protegendo, ninguém erra,  
e ajuda a posteridade. 
 
Objetivo 16-  
Instituições honestas 
trazendo paz sem cobiça 
vêm das ações manifestas 
da Justiça com justiça. 
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Objetivo 17-  
Fazer desenvolvimento 
com parceria global 
-sustentável!- eis o intento.. 
nosso sonho... um ideal!!! 
 
 

2º lugar: Leonilda Yvonneti Spina (Londrina – PR) 
 
 
Objetivo 1. 
Acabar com a pobreza 
é dever desta Nação. 
O trabalho, com certeza, 
é que leva à mesa o pão! 
  
Objetivo 2. 
O solo privilegiado, 
que ganhamos de presente, 
precisa ser cultivado,  
pra que o povo se alimente. 
  
Objetivo 3. 
Promover vida saudável 
para todas as idades, 
é propósito louvável  
de nossas autoridades. 
 
Objetivo 4. 
Promover a educação,  
em qualquer fase da vida, 
é o que torna uma gestão 
por todos reconhecida! 
  
Objetivo 5. 
Não deve haver distinção 
de gêneros, em verdade; 
vencerá na profissão, 
quem tiver capacidade. 
 



21 
 

Objetivo 6.  
Água, sagrado alimento, 
essencial à humanidade, 
requer bom saneamento 
e disponibilidade. 
 
Objetivo 7. 
Nos campos ou na cidade, 
no centro ou periferia, 
todos têm, em igualdade, 
o direito à energia. 
 
 Objetivo 8. 
Só se alcança o crescimento, 
quando todo cidadão 
tem acesso a alimento, 
ao trabalho e à educação. 
 
Objetivo 9. 
Construir infraestruturas 
para a industrialização 
é dever das prefeituras, 
para ao pobre dar o pão. 
 
 Objetivo 10. 
Sanar a desigualdade 
Interna e entre países, 
é medida que, em verdade, 
torna os cidadãos felizes. 
 
Objetivo 11. 
São atitudes louváveis, 
pesquisar e traçar planos 
para tornar sustentáveis 
assentamentos humanos. 
  
 
 
 
 



22 
 

Objetivo 12. 
Devem ser incentivados 
os pequenos produtores, 
para serem compensados 
pelos seus duros labores. 
   
Objetivo 13. 
É necessário cuidar 
do clima, com seriedade, 
e com isso preservar 
a vida da humanidade. 
 
Objetivo 14. 
Que fartura de alimentos 
há nos rios e oceanos; 
mas para o aproveitamento, 
é preciso traçar planos. 
 
 Objetivo 15. 
É preciso conservar 
a biodiversidade, 
se quisermos preservar 
a vida da humanidade! 
 
 Objetivo 16. 
Deve a justiça atender 
a toda a população; 
rico ou pobre deve ter 
trabalho digno e instrução. 
 
Objetivo 17. 
A parceria global: 
- Eis a forma mais segura, 
para evitar todo o mal, 
que espreita a vida futura. 
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3º lugar: Lilia Souza (Curitiba-PR) 
 
Objetivo 1 
Sonho um sonho em minha vida:  
que, em todo canto e lugar, 
seja a pobreza vencida, 
o homem seja verbo amar. 
 
Objetivo 2 
Que o fomento à agricultura  
sirva o pão em toda mesa 
e nos lares a fartura 
do amor como sobremesa. 
 
Objetivo 3 
Saúde, bem precioso,  
direito de todos nós, 
seja criança ou idoso, 
sejam jovens ou avós. 
 
Objetivo 4 
Inclusão e qualidade  
na educação do aprendiz, 
um mundo com igualdade  
– razão de um povo feliz. 
 
Objetivo 5 
Abre teus olhos, mulher,  
toma teu lugar à frente,  
que a mulher é o que quiser 
no mundo de toda gente! 
 
Objetivo 6 
Ó Terra, toca a trombeta,   
o mundo tem que acordar: 
tanta água no planeta,  
e o homem não sabe usar. 
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Objetivo 7 
Várias formas de energia  
produzidas e abundantes; 
seu uso é cidadania,  
é direito, o quanto antes. 
 
Objetivo 8 
Para adquirir dignidade,  
o trabalho – necessário –  
busca produtividade 
para o bem comunitário. 
 
Objetivo 9 
Uma indústria inteligente  
é inovadora, inclusiva,  
sustentável, consistente  
– a correta alternativa. 
 
Objetivo 10 
Desenvolver a igualdade  
em cada povo e nação  
deve ser prioridade  
para um mundo mais irmão. 
 
Objetivo 11 
Em qualquer canto ou cidade, 
espera-se aceitação,  
segurança e lealdade, 
respeito, paz, inserção. 
 
Objetivo 12 
Para um mundo em crescimento,  
é preciso produzir 
para o consumo e o sustento 
de todos nós, no porvir. 
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Objetivo 13 
Do clima, as alterações  
– por culpa de todos nós –  
chegam-nos em proporções  
de força e braço de algoz. 
 
Objetivo 14 
Vede a beleza dos mares  
e a amplidão dos oceanos:  
pensai que há vida aos bilhares  
– não sede a eles profanos. 
 
Objetivo 15 
Cuida dos bichos, das plantas,  
respeita os montes, a serra, 
preserva florestas tantas 
e salva o planeta Terra. 
 
Objetivo 16 
O mundo suplica a Deus  
enviar justiça e paz 
a todos os filhos seus,  
pois Deus de tudo é capaz! 
 
Objetivo 17 
Pode o mundo dar as mãos 
caminhando sempre junto, 
plantando a semente, os grãos 
do crescimento em conjunto. 
 
 

Trovas Isoladas:  
1º Lugar: Arlindo Tadeu Hagen ( Juiz de Fora- MG) 
 Pode ser um sonho estranho, 
 mas meu sonho mais profundo 
 é um celeiro do tamanho 
 de toda fome do mundo! 
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2º Lugar: Francisco Gabriel Ribeiro (Natal- RN) 
Merecem as nossas palmas 
os que enxergam lugarejos 
sendo redutos  com almas 
e não quartos de despejos. 
 
3º Lugar: Maria Helena de Oliveira Costa ( Ponta Grossa – PR) 
Que a voz da fraternidade 
possa irmanar os países: 
- Labor, saúde, igualdade 
fazem povos mais felizes! 
 
PREMIAÇÃO ESPECIAL -  DESTAQUE 

Arlindo Tadeu Hagen ( Juiz de Fora-MG) 
Pela beleza e caráter filosófico das trovas apresentadas no conjunto abaixo, 
entendeu a UBT-Curitiba premiá-las como DESTAQUE. 
 
Objetivo 1  
Sem moradia plausível, 
o garoto se rebela, 
sonhando o sonho impossível 
de um barraco na favela! 
 
Objetivo 2.  
Desigualdades selvagens 
permitem que, em meio a brigas, 
a fome mande mensagens 
pelo ronco das barrigas.. 
 
Objetivo 3. 
Nenhum futuro auxilia 
a infância de uma nação 
onde a rua é moradia... 
onde a morte é solução... 
 
Objetivo 4. 
O descaso exagerado 
dos homens da Educação 
é um verdadeiro atentado 
ao porvir de uma Nação! 
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Objetivo 5.  
No mundo, os nossos destinos 
terão formas ideais 
se meninos e meninas 
tiverem chances iguais. 
 
Objetivo 6. 
“Esgoto e água encanada” – 
desigualdade evidente: 
se para alguns não é “ nada”, 
é o sonho de muita gente! 
 
Objetivo 7. 
Num pensamento louvável, 
eu tenho um sonho profundo: 
que a energia sustentável 
possa sustentar o mundo. 
 
Objetivo 8. 
Tenho dó dos que se empenham 
jogando os pobres nos lixos 
para que os ricos mantenham 
seus luxos e seus caprichos. 
 
Objetivo 9. 
Nenhuma ideia contrária 
ao progresso é racional 
mas, se a indústria é necessária, 
o Homem é fundamental! 
 
Objetivo 10. 
Sem repartir quase nada 
dos milhões, bilhões, trilhões, 
vive a elite aprisionada 
na escravidão das mansões! 
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Objetivo 11. 
Que os negros pobres sofridos 
de um país de brancos nobres 
deixem de ser agredidos 
por policiais negros pobres... 
 
Objetivo 12. 
Pode ser um sonho estranho 
mas meu sonho mais profundo 
é um celeiro do tamanho 
de toda fome do mundo! 
 
Objetivo 13. 
A fauna e a flora dizima 
o homem com seu gênio mau. 
Depois reclama do clima 
na maior cara de pau! 
 
Objetivo 14. 
Só o egoísmo sem par 
dos homens, para deleite, 
retira estrelas do mar 
para fazê-las de enfeite! 
 
Objetivo 15. 
O planeta devastado, 
pondo a fauna em agonia, 
é como um punhal cravado 
no peito da Ecologia. 
 
Objetivo 16. 
Não consigo achar direito 
este Direito dos nobres 
que age em total desrespeito 
aos direitos dos mais pobres! 
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Objetivo 17. 
Sustentáveis e melhores 
nossos dias serão plenos 
quando os países maiores 
respeitarem os pequenos. 
 
 

XX Jogos Florais de Curitiba 
RESULTADO Concurso Paralelo 

Língua hispânica 
Tema: Conjunto contendo os 17 objetivos da Agenda 2030 de 

desenvolvimento sustentável/Preservação da Natureza. 

 

Comissão Julgadora: 
 Jaime Hoyos Forero - Colômbia 

 Andrik Bannack -México 
Amayel Flores Rosas – México 

 
Vencedor 

Juan Fran Núñez Parreño 
 Villamalea (Albacete) -  España 
 
1. 
No existe mayor riqueza 
que convivir ayudando 
y acabar con la pobreza 
compartiendo todo y amando. 
 
 2. 
Cuidemos la agricultura, 
habrá buenos alimentos, 
tendremos vida segura, 
sanos, sin hambre y contentos. 
 
 3. 
La salud es lo primero 
para todas las personas, 
avalarla por entero 
en las gentes y las zonas. 
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  4. 
Necesaria es la enseñanza, 
hace gente de provecho, 
educarse es esperanza 
y es de todos un derecho. 
   
5. 
Hombre y mujer son iguales, 
en alma, mente y sentir, 
son derechos naturales 
ser  libres para vivir. 
 
6. 
Agua precisa la vida, 
para beber y asear, 
y a todos ser ofrecida 
donde quieran ser y estar. 
  
7. 
Se necesita energía, 
limpia, moderna, barata, 
para vivir cada día 
en sociedad sensata. 
  
 8. 
Trabajar con dignidad 
para todos es preciso, 
crecerá la sociedad, 
tendremos un paraíso. 
  
 9. 
De manera sostenible, 
construir e investigar, 
hace que sea posible 
que un país pueda avanzar. 
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 10. 
Ayudarse entre naciones 
y entre los seres humanos, 
más grandes los corazones, 
más iguales, más hermanos. 
  
11. 
Mejorar en lo posible 
las ciudades, los hogares, 
y todo ser sostenible, 
de países son pilares. 
  
 12. 
Con consumo moderado 
y producción razonable 
todo será conservado 
y todo podrá ser viable. 
   
13. 
Hay que respetar el clima, 
no lo debemos cambiar, 
o vendrán daños encima 
imposibles de arreglar. 
   
14. 
Nuestros mares y océanos 
con respeto hemos de usar, 
aunque parezcan lejanos 
ellos nos dan bienestar. 
  
 15. 
La fauna, bosques y tierra 
los hemos de respetar, 
o el mundo su puerta cierra 
y no se podrá habitar. 
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16. 
Gente en paz y con justicia 
es meta en la sociedad, 
a todos nos beneficia, 
es bien de la humanidad. 
 
17. 
Un mundo unido es vital 
por un común beneficio, 
el progreso general 
estará a nuestro servicio. 
 
Resultado publicado em Curitiba, 13 de julho de 2019. 
 
Andréa Motta Paredes 
UBT-Curitiba. 


