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Por Cattulo de Camargo e Campos

Morte de Moacyr Scliar entristece o estado
Scliar morreu por volta da 1h do último domingo, aos 73 anos, de falência múltipla dos órgãos. Ele estava internado no Hospital de Clínicas de Porto Alegre
desde o dia 11 de janeiro.
Durante seu velório, na Assembléia Legislativa, o governador Tarso Genro anunciou que o Estado vai lançar ainda este ano um prêmio literário batizado em
homenagem ao escritor gaúcho.
Tarso revelou à imprensa que o Grande Prêmio Moacyr Scliar está em fase de preparação, e que os valores da premiação ainda são tema de negociação com
a Petrobras.
De acordo com o secretário da Cultura, Luiz Antonio de Assis Brasil, o prêmio Moacyr Scliar deverá ser anual, voltado às categorias poesia e conto, sendo que
a primeira edição deverá ser realizada ainda este ano, voltada à poesia.

Scliar publicou mais de setenta
livros, entre crônicas, contos, ensaios, romances e literatura
infanto-juvenil. Seu estilo leve e
irônico lhe garantiu um público
bastante amplo de leitores, e em
2003 foi eleito para a Academia
Brasileira de Letras, tendo recebido antes uma grande quantidade de
prêmios literários como o Jabuti, o
Associação Paulista de Críticos de
Arte (APCA) e o Casa de las Américas.

Suas obras frequentemente
abordam a imigração judaica no
Brasil, mas também tratam de temas como o socialismo, a medicina,
a vida de classe média e vários outros assuntos. O autor já teve obras
suas traduzidas para doze idiomas.
Entre suas obras mais importantes estão os seus contos e os
romances O ciclo das águas, A estranha nação de Rafael Mendes, O
exército de um homem só e O

centauro no jardim, este último incluído na lista dos 100 melhores
livros de temática judaica dos últi-

mos 200 anos, feita pelo National
Yiddish Book Center nos Estados
Unidos.

