Convidamos a todos os médicos e estudantes
do Rio de Janeiro a participarem dessa festa da arte escrita
R E G U LAM E N T O
1 – Poderão concorrer: Membros da atual gesNão deverá existir nenhum tipo de identifitão, membros sobramistas em dia com a anuidacação do autor no envelope externo, solicita-se
de 2013, membros eméritos, médicos não sobraque seja escrito apenas do lado de fora se o autor
mistas que estejam em atividade profissional
é Sobramista, Não-Sobramista ou Estudante.
ou não e estudantes de medicina (membros ou
Atenção! O endereço do remetente deverá ser
não). Não serão aceitos Residentes em outros
o mesmo do destinatário.
Estados da Federação, estejam ou não em
Os trabalhos das três categorias poderão
atividade profissional.
estar no mesmo envelope.
2 – O concurso compreenderá as catego8 – O endereço para remessa será SOrias de CONTO, CRÔNICA E POESIA.
BRAMES/RJ - Dr Carlos Almada. Rua
3 – Cada concorrente poderá inscrePedro de Carvalho 276 casa 8. Méier
ver apenas um trabalho por categoria
Rio de Janeiro. RJ CEP 20725-232
literária.
9 – Para cada categoria serão con4 – Os trabalhos serão inéditos e não
feridos diploma e medalhas, para os
publicados e serão julgados por uma
primeiros lugares e apenas Dicomissão idônea, indicada pela diplomas para segundo e terretoria da SOBRAMES/RJ, em
ceiros colocados nas diversas
caráter soberano e irrevogável.
categorias. Serão distribuídos
5 – Os trabalhos deverão
em Hors Concour: particiHomenageado:
Dr.
Helion
Pólvoa,
constar de no máximo 05 pápantes com mais de 10 Premiamédico, escritor e poeta
ginas para contos, 03 págições em qualquer categoria /
nas para crônicas e 50 linhas
Sobramistas / Médicos Nãopara poesias, digitados em espaço dois, em
Sobramistas / Estudantes de Medicina
tipo Time New Roman ou Arial, tamanho 12,
Contatos com a SOBRAMES/RJ:
contendo um pseudônimo, diferente e inédito,
almadacarlos@ymail.com
para cada categoria.
● Os prêmios serão entregues dia 29 de Novembro de 2013,
6 – O tema para Crônica e Conto será As Múlsexta feira, no auditório Julio Sanderson do CREMERJ, às
tiplas Faces do Rio de Janeiro e os Temas das
19:00 junto com a Festa Anual da SOBRAMES
Poesias serão livres.
7 – Os trabalhos deverão ser enviados em 03
Dra Rose Matuk F. Torrelio
Presidente da Sobrames RJ
(três) vias até 30 de outubro de 2013 (respeitada
a data de postagem). Devem estar em envelope lacrado, que conterá também um envelope menor,
também lacrado, este contendo ficha de inscrição
com nome do autor, número de inscrição no CREMERJ, títulos dos trabalhos, endereço completo,
números de telefone e email, se houver.

