Inscrições para o Prêmio Governo de Minas
Gerais de Literatura 2018 estão abertas
Ter 08 maio
Celeiro de escritores fundamentais para a formação da literatura brasileira, Minas Gerais viu nascer
em seu território nomes como os de Carlos Drummond de Andrade, Murilo Rubião, Affonso Ávila,
Adélia Prado, Fernando Sabino, Guimarães Rosa e Conceição Evaristo. Para impulsionar ainda
mais a literatura mineira e nacional, a Secretaria de Estado de Cultura (SEC), por meio da
Superintendência de Bibliotecas Públicas e Suplemento Literário, lança mais uma edição
do Prêmio Governo de Minas Gerais de Literatura, uma das mais importantes premiações do
segmento no país.
As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas até o dia 1º de julho. O edital e os formulários
encontram-se disponíveis no site cultura.mg.gov.br.
Divulgar a literatura brasileira, reconhecer grandes nomes nacionais e abrir espaço para os jovens
escritores mineiros são alguns dos objetivos do prêmio, que este ano contempla trabalhos nas
categorias Poesia, Ficção (Conto), Conjunto da Obra e Jovem Escritor Mineiro. O valor total da
premiação é de R$ 212 mil.
Em 2017, a obra vencedora na categoria Ficção (romance) foi “Mobiliário para uma Fuga em
Março”, da paulistana Marana Borges. Na categoria Poesia, a obra vencedora foi “Fabulário”, da
gaúcha Ana Cláudia Costa dos Santos. O prêmio para “ Jovem Escritor” saiu para a mineira Sara
Abreu Pinheiro e Silva, que venceu com o projeto “Membro Fantasma”.
Na categoria Conjunto da Obra já foram homenageados Conceição Evaristo (2017), Adélia Prado
(2016), Fábio Lucas (2015), Ferreira Gullar (2013), Rui Mourão (2012), Affonso Ávila (2011),
Silviano Santiago (2010), Luís Fernando Veríssimo (2009), Sérgio Sant’Anna (2008) e Antonio
Candido (2007).
Premiação
Do valor total de R$ 212 mil, o edital distribui a premiação da seguinte forma: as categorias Poesia
e Ficção (Romance) recebem R$ 25 mil cada; o homenageado pelo Conjunto da Obra recebe R$
120 mil, enquanto o vencedor na categoria Jovem Escritor Mineiro é agraciado com seis parcelas
de R$ 7 mil (totalizando R$ 42 mil) para a pesquisa e elaboração de um livro.
Novidade
Diferentemente dos anos anteriores, quando o edital contemplou na categoria Ficção trabalhos
voltados para o Romance, este ano a premiação abre espaço para obras inseridas na linguagem de
Contos, reconhecendo a importância do gênero literário que consagrou ninguém menos que Murilo
Rubião.

Para participar da categoria Jovem Escritor Mineiro, o interessado precisa ser nascido em Minas
Gerais ou residente no estado há pelo menos cinco anos e ter idade entre 18 e 32 anos. Cada
participante pode inscrever apenas uma obra inédita por categoria.
Os inscritos participam com obras e projetos assinados com um pseudônimo, o nome do vencedor
só é revelado depois da escolha feita pela comissão julgadora.
A categoria Conjunto da Obra não recebe inscrições. Uma comissão especialmente designada
indica um autor cuja obra seja, em seu conjunto, de inegável qualidade e relevância para a
literatura brasileira, e que tenha também contribuído de maneira decisiva para novos rumos da
produção e/ou crítica literárias brasileiras.
Serviço:
Prêmio Governo de Minas Gerais de Literatura 2018
Inscrições abertas: até 1º de julho de 2018
Endereço para entrega de propostas:
Diretoria de Publicações e Suplemento Literário de Minas Gerais
Praça da Liberdade, 21, Funcionários, Belo Horizonte/MG
CEP 3014-010
Entrega presencial: (segunda a sexta, das 10h às 17h) ou via Correios
Informações: (31) 3269-1142 / (31) 3269-1143/ suplemento@cultura.mg.gov.br

