
1º CONCURSO DE HAICAI PROFESSOR JOSÉ MARIA ORREDA

O Grêmio  Haicai  Chão dos Pinheirais  de Irati  promove o 1º  CONCURSO DE HAICAI
“Professor José Maria Orreda”, aberto ao público em geral, com o objetivo de divulgar o
haicai. 

José  Maria  Orreda  (1936-2014), professor  de  Educação  Física,  historiador,  jornalista,
defensor das causas humanistas e ambientais, foi grande incentivador das artes e do esporte.
Sua  atuação  em  Irati  como  educador,  pensador  e  articulador  possibilitou  conquistas
fundamentais nas áreas da educação e do desenvolvimento regional. Sua vasta produção na
pesquisa sobre a história de Irati e sua erudição seguem iluminando as futuras gerações. Em
sua trajetória como chefe do Núcleo Regional de Educação de Irati, oportunizou a prática da
poesia haicai na rede de ensino da região, bem como incentivou a participação em concursos,
o que rendeu aos alunos e professores da Região Centro Sul do Paraná, grande destaque no
cenário nacional e mundial. Como forma de celebrar sua memória, foi instituído o Concurso
de Haicai “Professor José Maria Orreda”.

1. Definição de Categorias

• Infanto juvenil: participantes com idade inferior a 15 anos

• Adulto: maiores de 15 anos 

2. Condições de participação

• A simples participação no concurso implica na aceitação das condições aqui estabelecidas.

• Cada participante poderá concorrer com um haicai, inédito, de sua autoria.

• Para os efeitos deste concurso, entende-se por haicai o poema, sem título, estruturado em 

três versos de aproximadamente 5, 7, 5 pés métricos.

• Os trabalhos devem ser escritos em língua portuguesa.

• Com a devida citação de autoria, os participantes autorizam os organizadores a fazerem uso 

dos trabalhos apresentados na divulgação de eventos futuros sem valor comercial.

• Fica vedada a participação de membros do Grêmio Haicai Chão dos Pinheirais, 

organizadores do concurso.

• Os trabalhos inscritos não serão devolvidos.

3. Temas

• O tema do 1º Concurso de Haicai “Professor José Maria Orreda” é “abelha”. Esta palavra

deve constar, obrigatoriamente, em um dos versos do haicai.



4. Inscrição

• Os trabalhos deverão ser inscritos exclusivamente por via postal.

• Instruções: em uma folha branca, tamanho A4, imprima o haicai. No rodapé da mesma 

folha, informe seu nome, categoria (infantojuvenil ou adulto), endereço postal, telefone para 

contato e e-mail. Enviar, juntamente com o haicai, a AUTORIZAÇÃO, cujo modelo segue 

em anexo.

Coloque em um envelope e envie para:

Grêmio Haicai Chão dos Pinheirais 

A/C Dorotéa Iantas Miskalo

Livraria Sebo Centenário, Rua 15 de Julho, nº 310 - cep 84500-000 - Irati, PR

5. Prazo de entrega

• O prazo para entrega dos trabalhos encerra-se no dia 31 de outubro de 2019, valendo como prova 

de cumprimento de prazo o carimbo dos Correios.

6. Seleção e julgamento

• Os haicais serão avaliados por uma comissão julgadora composta por membros do Grêmio Haicai

Chão dos Pinheirais tendo como coordenadoras: Dorotéa Iantas Miskalo (dmiskalo@hotmail.com) e

Valquíria Rennó (valquiriapr@hotmail.com)

• Os trabalhos serão classificados até o 10º lugar em cada uma das categorias e a critério da comissão

julgadora, poderão ser conferidas menções honrosas.

• A decisão da comissão julgadora é irrecorrível.

7. Premiação e Divulgação

•Todos os classificados terão a publicação dos poemas selecionados na obra RIO DE MEL – 

Antologia de Haicai

• Os resultados serão divulgados pela internet a partir do dia 20 de dezembro de 2019 nos endereços:

www.nre.seed.pr.gov.br/irati/

facebook.com/.../ALACS-Academia-de-Letras-Artes-e-Ciências-do-Centro-Sul-do-Paraná

 www.kakinet.com/concurso

• Os classificados serão avisados após a data acima, preferencialmente por e-mail e os livros com os

poemas selecionados, serão enviados via correio, após o lançamento no 8º Encontro Regional do

Haicai em agosto de 2020.



8. Informações e dúvidas

e-mail:dmiskalo@hotmail.com

e-mail: valquiriapr@hotmail.com

e-mail: chaodospinheirais@hotmail.com

Sobre o Grêmio Haicai Chão dos Pinheirais

Fundado em 2006, o Grêmio Haicai Chão dos Pinheirais é um grupo que se reúne para estudar,

produzir e divulgar o haicai, pequeno poema de origem japonesa. Tem sede em Irati, com reuniões

mensais. Seus membros participam ativamente de iniciativas de promoção e divulgação do haicai

com apoio do Núcleo Regional de Educação de Irati, da Prefeitura Municipal de Irati, através das

Secretarias: Municipal de Educação e da Cultura, da Academia de Letras, Artes e Ciências do Centro

Sul  do Paraná-  ALACS, Centro Cultural  Clube do Comércio,  da  Associação dos Municípios  do

Centro Sul do Paraná -AMCESPAR, da Universidade Estadual do Centro-Oeste/UNICENTRO, do

Instituto Federal do Paraná- Campus de Irati e do Grêmio Haicai Ipê de São Paulo.



A U T O R I Z A Ç Ã O

AUTORIZO as Sras. Dorotéa Iantas Miskalo e Valquíria Rennó, organizadoras do livro

in tulado  RIO DE MEL – Antologia de Haicai,  a  incluir  o haicai de minha autoria,

anexado a este documento, na referida obra. Declaro estar ciente de que o poema

será  avaliado  e  selecionado  para  publicação  por  uma  comissão  composta  por

membros do Grêmio Haicai Chão dos Pinheirais. Declaro, outrossim, que concordo

em receber 1 (hum) exemplar da referida obra, após o seu lançamento, a tulo de

DIREITO AUTORAL NÃO EXCLUSIVO.

A presente AUTORIZAÇÃO se estende ao uso através de quaisquer veículos ou meios

de comunicação impressa, inclusive internet.

(cidade),  (dia)    de      (mês)                        de 2019.

____________________________________

(assinatura)

Nome:

RG

CPF             

Telefone

E-mail 

Endereço

Cidade, Estado 

OBSERVAÇÃO: Declaração do par cipante infantojuvenil,  além de constar assinatura do mesmo,

incluir  logo  abaixo,  o  nome  e  assinatura  do  responsável,  que  está  ciente  do  acordo,  com  o

respec vo RG e CPF.


