Disciplina - Lingua Portuguesa -

Prêmio Jabuti traz novidades para democratizar e incentivar a leitura no Brasil
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Por Patrícia Visconti A maior premiação literária do país, o Prêmio Jabuti, completa seis décadas
neste ano de 2018, e visando em aproximar e melhorar o entrosamento com autores, editoras e
leitores, a organização do evento decidiu fazer algumas mudanças benéficas para todos os públicos
envolvidos. Dentre essas novidades a Câmara Brasileira do Livro (CBL), realizadora do Jabuti, traz
uma nova categoria, dedicada a ações literárias e ao incentivo à leitura, além de inscrições
diferenciadas e mais acessíveis aos autores independentes, democratizando e incluindo todos ao
Prêmio, não apenas com uma inscrição mais barata, mas também por que a entrega de livros
digitais, em formato PDF passa ser válido e incluso neste novo processo. Vide a exceção para
algumas categorias técnicas, que custará menos também às editoras. Sempre com foco em difundir
e propagar a leitura entre os brasileiros, será premiado projetos e incentivos que despertem e
sustentem este interesse, na nova categoria intitulada &ldquo;Formação de Novos Leitores&rdquo;,
fomentando e incluindo todas as ideias em prol para novos leitores e pensadores literários.
&ldquo;Estamos atentos à evolução do mercado e consideramos ser muito importante atualizar a
premiação para torná-la ainda mais democrática, ágil e inclusiva, prestigiando o mercado e
aproximando-a do leitor. Mais do que nunca, nosso foco está voltado ao público final, em busca do
nosso grande objetivo, que é a disseminação da leitura entre os brasileiros&rdquo;, explica o
presidente da CBL, Luís Antonio Torelli. Uma novo mudança também foi realizada nas categorias
do Prêmio, que foram reorganizada em quatro eixo, sendo elas; Literatura, Ensaios, Inovação e
Livro, com o objetivo de abranger e qualificar ainda mais a premiação e as obras apresentadas,
além de facilitar à todos, com a entrega apenas do livro em PDF, com ressalvas na categoria
&ldquo;Livro&rdquo;, ande será avaliada também o projeto gráfico, capa, ilustração e impressão,
que é necessária a entrega do livro físico. Este ano o Jabuti passa a priorizar apenas um vencedor
por categoria, e ao término haverá o grande vencedor do &ldquo;Livro do Ano&rdquo;, que pode ser
tanto de ficção quanto não ficção, mas todos os livros participantes nas categorias &ldquo;Ensaios
&ldquo;Literatura&rdquo; estarão concorrendo. O juri fará uma avaliação, e anunciará os dez
finalistas de cada categoria e os primeiros colocados serão revelados apenas no dia da cerimônia.
Os prêmios em dinheiro serão superiores das edições anteriores, de R$ 100,00 para o &ldquo;Livro
do Ano&rdquo; e R$ 5.000,00 para as demais categorias. Além da premiação em dinheiro, cada
vencedor levará uma estatueta e a editora também, no caso de mais de um autor, o prêmio é
dividido igualmente entre eles. Outra novidade, que começou em 2017, é a categoria
&ldquo;História em Quadrinhos&rdquo;, que se mantêm este ano e faz parte do eixo
&ldquo;Literatura&rdquo;, junto a outras seis categorias: &ldquo;Romance&rdquo;,
&ldquo;Poesia&rdquo;, &ldquo;Conto&rdquo;, &ldquo;Crônica&rdquo;, &ldquo;Infantil e
Juvenil&rdquo;, &ldquo;Tradução&rdquo;. A premiação acontece no dia 8 de Novembro, no
Auditório do Ibirapuera, em São Paulo. E as inscrições para a premiação devem ser feitas até dia 28
junho. Confira o novo formato do Prêmio Jabuti: Eixo Literatura: Romance, Poesia, Conto, Crônica,
Infantil e Juvenil, Tradução e HQ. Eixo Ensaios: Biografia, Humanidades, Ciências, Artes e
Economia Criativa. Eixo Livro: Projeto Gráfico, Capa, Ilustração e Impressão. Eixo Inovação:
http://portugues.seed.pr.gov.br
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Formação de novos leitores e Livro Brasileiro Publicado no Exterior. Valor das inscrições: R$
285,00 para associados da CBL. R$ 327,00 para autor independente, ou seja, autor (Pessoa Física)
que se autopublica e não está abrigado por nenhum selo de editora ou quaisquer Pessoas Jurídicas.
R$ 370,00 para associados de entidades congêneres. R$ 430,00 para não associados. Em caso de
coleção, os valores são: R$ 440,00 para associados da CBL; R$ 457,00 para autor independente;
R$ 475,00 para associados de entidades congêneres; e R$ 515,00 para não associados. Para
saber mais, acesse www.premiojabuti.com.br.
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