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O CONSELHO PERMANENTE DA "SEMANA MONTEIRO LOBA 

Conselho Permanente da "Semana Monteiro Lobato" está assim consti- 

tuido: 

I 1 - Sr. Prefeito Municipal de Taubaté (Dr, Felix Guisard Filho) 
,— 2 - Sr. Dr. Juiz de Direito de Taubaté (Dr. Benedito Júlio de Olivei- 

ra Braga) 

— 3 - Sr. Presidente da Câmara Municipal de Taubaté (Dr. José Geraldo 

de Oliveira Costa) 

li - Sr.  Presidente do Rotary Club Taubaté (Antônio Mello Júnior) , 

• 5 - Sr. Diretor do Colégio e Escola Normal Monteiro Lobato de Tauba- 

té (Professor Antônio de Freitas Malaman) 

"^ 6 - Sr. Diretor da Escola de Comercio de Taubaté (Paulo Mattos) 

-7 - Sr. Diretor do Ginásio Taubateano ( Professor Teodoro Corrêa Cin- 

tra) 

^ 8 - Sr. Diretor do SENAI em Taubaté (Sr. Arides de Vasconcellos) 

.  9 - Sr. Diretor do SESC e SENAC em Taubaté (Nelson Freire Campeio) 

^ 10 - Sr. Delegado do SESI em Taubaté (Dr. Gilberto de Carvalho Pimentel) 

11 -.Sr. Dr. Caio Prado Júnior 

*-12 - Sr. Dr. Agenor Couto de Magalhães 

•*13 - Sr. Dr. Octaviano Alves de Lima 

-—lll ^Sr. Dr. Elias Chaves Neto 

15 - Sr. Comandante do 5c B.C. (Tenente Coronel Benedito Elpidio Hidal- 

go) 

^ 16  - Sr. Jaurés Guisard 

* 17 - Sr. Dr. Antônio de Oliveira Costa 

18 - Sr. Professor Cesidio Ambrogi 

" 19 - Sr. Antônio de Mello Júnior 

20 - Sr. Professor Gentil Camargo 

"21 - Sr. Oswaldo Barbosa Guisard 

•*- 22 - Sr. Professor Fábio Moura 

— 23 - Sr. Lycurgo Querido 

:'2h -  Sr. Professor Ernani Beviláqua 

^-25 - Sr. Dr. Gilberto de Carvalho Pimentel 

' Z6  - Sr. Newton câmara Leal Barros 

•* 27 - Sr. Afonso de Negreiros Sayão Lobato 

- 28 - Sr. Pedro Carvalhal de Freitas 

-^29 - Sr. Dr. Urbano Alves de Souza Pereira 

30 - Sr. Emilio Amadei Beringhs 

31 - Sr. João Dias Monteiro 

**- 32 - Sr. Professor José Augusto Bartholo 

'33 - Dr. Ortiz Monteiro Patto 
■ir      •*■      4.  ,  —  ^^^^^^^_ 
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OFICIALIZADA A SEMA.NA DE MONTEIRO LOBATO 

ATO N. 15 DE 7 DE ABRIL DE 1953 

Determina o Patrocínio da "Semana 

Monteiro Lobato", em Taubaté 

0 Secretário de Estado dos Negócios da Educação, no uso de suas atri 
buições, 

Considerando que cabe a esta Secretaria de Estado incentivar e auxi- 

liar os movimentos culturais, bem como o culto civico às figuras re- 

levantes da vida educacional do Estado, 

Considerando que por sua obra Monteiro Lobato exerceu profunda in- 

fluencia no país, que se prolonga até o presente, o que motivou a 

iniciativa da realização da "Semana Monteiro Lobato", em Taubaté, 

coincidindo com sua data natalicia, 

Resolve: 

Artigo ic - A Secretaria do Estado da Educação patrocinará a reali- 

zação, anualmente, da "Semana Monteiro Lobato", em Taubaté, com co- 

memorações civico-culturais, tendo como patrono José Bento Monteiro 
Lobato. 

Artigo 2C - A "Semana Monteiro Lobato", do corrente ano a se reali- 

zar de 12 a 18 do mês de abril, será prestado todo auxilio pelas di- 

versas dependências desta Secretaria de Estado, e em especial pelo 

Colégio Estadual e Escola Normal "Monteiro Lobato" e pela Delegacia 
de Ensino de Taubaté. 

Artigo 3C - Durante o mesmo periodo, serão realizadas em todos os 

estabelecimentos de ensino, preleçoes e trabalhos sobre a personali- 
dade daquele escritor paulista. 

Artigo hQ  - Este ato entrará em vigor na data de sua publicação. 

Secretaria de Estado dos Negócios da Educação, São Paulo em 7 de 
abril de 1953. 

a.) Antônio de Oliveira Costa 

* * * 
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Robespierre de Mello 

Um dos ângulos da extraordinária visão dos nossos problemas que tan- 

to preocupavam Monteiro Lobato, e que só depois de ele morto foi da- 

do ao conhecimento publico, e a apologia da teoria georgista, que 

analizou a aceitou. Não se tinha conhecimento de mais essa faceta do 

seu gênio. Entretanto, elaborou, em sintese, um trabalho a respeito, 

tendo-o conservado para ser publicado oportunamente. E o foi depois 

da sua morte. 

Logo que veiu à publico esse trabalho, que se intitula "Georgismo ou 

Comunismo", houve, por parte dos moscovitas de São Paulo grande sur- 

presa, unanimes em afirmar que se tratava de coisa apócrifa. 

é que, democrata na plenitude do seu espirito social, como era Mon- 

teiro Lobato, os comunistas, que nunca o souberam compreender, pela 

cegueira do setarismo, o tinham no rol dos proselitos do Stalinismo, 

que só admitem por democracia o atual regime da Rússia. 

Preconiza Henry George, numa das suas principais obras "Progresso e 

Miséria", pela adoção do imposto único incidindo sobre a terra no 

seu valor venal, com a exclusão das benfeitorias, na abolição do 

atual sistema fiscal, a recuperação econômica e consequentemente o 

aplainamento social do país onde seja aplicada sua teoria. 

E Monteiro Lobato, com profunda compreensão do problema acabou acei- 

tando essa teoria, declarando decididamente: "Na marcha em que vai o 

mundo, o meio da ordem social existente escapar da destruição pelo 

comunismo é justamente defender-se com a adoção do georgismo. Contra 

o comunismo, pois, só o georgismo, que é ideía melhor". 

Se não tivesse esse trabalho sido editado pela Brasiliense, que la- 

mentavelmente deu tão poucos exemplares à publicidade, a suposta apo- 

crifia dele estaria no terreno dos fatos consumados, como cousa sem 

importância... 

XXX 

Sugiro aos literatos presentes à "ia Semana de Monteiro Lobatd1, em 

Taubate, atuarem no sentido de, entre outras contribuições, dar am- 

pla divulgação à obra do notável escritor, sobre o georgismo. Isso 

seria difundir um trabalho que muito orientaria o povo e notadamente 

os homens públicos do Brasil sobre um assunto de ordem econômica e 

social que se apresenta com largas possibilidades do solucionamento 

da aguda situação brasileira. 

(De "A Tribuna"  de Taubató, de 29/Í4/53). 

* * 



DOS ESTADOS UNIDOS SOBRE MONTEIRO LOBATO 

(A correspondência abaixo e de autoria de Arthur Coelho vau  dos 
grandes amigos do magistral es.critor patrício e que foi seu in- 
separável companheiro quando da missão diplomática do autor de 
"ürupes" na terra de Tio Sam. É um documento interessantíssimo 
para o qual chamamos a atenção dos nossos leitores). 

351 Central Avenue, 
HACKENSACK, N. J.: 
15 de Março de 1953. 

Illmo. sr. 
Dr. Antônio Mello Júnior, 

Presidente da Comissão Organizadora da "Semana Monteiro Lobato", 
f^ Taubaté, S. Paulo, 

Sr. Presidente: 

f* Tenho a honra de acusar o recebimento da circular que me foi envia- 
da pela Comissão que V.S. dirige, cuja finalidade e instituir em 
Taubaté a Primeira Semana Monteiro Lobato, num merecido preito de 
saudade e veneração pelo grande escritor e grande devotado à fell 

cidade do Brasil. Mas, felicidade prática, pela sua riqueza e de- 
senvolvimento, e não em simples desejos sem esforços que os justi- 
fiquem. 

A Comissão solicita a minha adesão a esse belo movimento e pede- 
me colaboração e sugestões para a organização do que julgo virá 
a ser um Centro permanente de culto à memória do meu grande e sem- 
pre lembrado amigo. 

Esta claro, que de coração me associo a essa alta idéia, lamentan- 
do somente estar tão longe, para que possa participar em pessoa 
desse tributo. Participarei, não obstante, em espírito, e por meio 

desta, que rogo a V.S., se achar conveniente, seja lida na sessão 
inaugural da Primeira Semana. 

Ignorando o que porventura já se tenha feito para a fundação do 

Centro Monteiro Lobato, de Taubaté, que tomará a si comemorar cada 
ano a passagem do aniversário natalício do nosso grande patrício, 
lançarei a seguir algumas sugestões, que não sei se poderão ser 
aproveitadas: 

1 - Talvez pudesse a associação denominar-se "Minareti", não só 

lembrando o pequeno centro intelectual de que Lobato fez parte, e 
que lhe abriu caminho aos primeiros passos literários, como ainda 

para que essa associação possa figurar do seu inicio como uma con- 
tinuação da outra, há tanto desaparecida, e que Lobato sempre lem- 
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brava com especial carinho. Escusado é dizer, a associação precisa 

ter a sua biblioteca e salão de leitura, com exposição permanente 

das obras completas do admirável Lobato. 

2 - Nas sessões anuais, de comemoração do aniversário do escritor, 

poderia a associação, com o auxilio das escolas publicas de Tauba- 

te e cidades vizinhas, organizar a participação de crianças nessas 

festas, tendo-se em vista o quanto as amou Lobato, que a elas de- 

dicou a maior parte de seus escritos. Creio que seja qual for o 

feitio que tome um tal centro, a participação do elemento infan- 

til deve ser indispensável. 

3 - Como parte das comemorações, poderia a associação organizar 

certos concursos entre as crianças escolares, com prêmios e diplo- 

mas, por exemplo: a) pequenos ensaios descritivos sobre a vida e 

a personalidade do escritor, devendo esta parte do concurso inte- 

ressar aos estudantes mais desenvolvidos em idade e estudos; b) 

leitura ou declamação de certos trechos dos escritos de Lobato, 

notadamente dos contos e histórias para crianças; c) apreciação, 

para ser apresentada em sessão, dos tipos e caracteres mais in- 

teressantes das histórias juvenis, devendo as peças premiadas, 

primeiro e segundo lugares, serem lidas pelo autor ou autora das 

mesmas; d) pequeno concurso de desenhos ou caricaturas dos perso- 

nagens lobatianos, não segundo o traço das ilustrações existentes 

em seus livros, mas conforme a imaginação e compreensão pictórica 

dos personagens por cada criança que participe do concurso; e) 

os desenhos premiados nesse concurso deveriam ser aproveitados 

para, em caixilhos, figurar numa galeria de trabalhos infantis a 

ser mantida pela associação ou pelo Museu Monteiro Lobato, que 

segundo me informaram estava sendo criado em Taubaté; f) os prê- 

mios mais apropriados no caso seriam livros infantis do próprio 

escritor, contendo porém uma etiqueta na capa com o nome da crian- 

ça vencedora e explicação de ter sido um prêmio do dito concurso. 

Ficam aqui estas sugestões, simplesmente para atender ao apelo 

feito na circular; talvez não tenham mesmo nenhuma serventia, por 

não condizerem com o programa traçado. Acredito, porém, que se o 

homenageado pudesse ser consultado, não trepidaria ele em mostrar 

sua preferencia pela participação, de alguma fôrma, das crianças 
nessas comemorações. 

Traçando agora estas linhas sobre o tributo de saudade que a Mon- 

teiro Lobato vai prestar a sua cidade natal, vêm-me à lembrança, 

inelutavelmente, algumas referências às minhas relações de ami- 

zade com o magnífico contista dos "Urupês". E ainda mais, de co- 

mo, muito antes de o ter conhecido em pessoa, comecei a prezá-lo 

pelo seu livro, que logrou captar toda a minha admiração. Aliás, 

já uma vez, escrevendo no Boletim de Ariel, quando do aparecimen- 
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to de "Emilia no País da Gramática", referi-me ao meu primeiro 
contacto com o Lobato-autor. Foi em Manaus. A livraria césar Ca- 
valcanti recebera cinco exemplares das primeiras edições dos 
"Urupês". Por fora era uma brochura como tantas que nos chegavam 
do sul. Capa amarela, papel pobre, com uma gravura do "mata-pau" 
impressa em negro. Mas, ao acaso (sem nunca ter ouvido falar do 
autor), e comecei a ler os primeiros tópicos do conto "A Vingan- 
ça da Peroba". Que maneira tua sua, que descalque da vida caipira 
pelas serranias de são Paulol Foi amor à primeira vista. E eu, 
caboclo da Paraíba, senti-me logo perfeitamente "at home" diante 
do linguajar flor-do-mato, característico e vivo, do escritor que 
mais tarde iria ser alvo dos elogios do Rui, que para ele chama- 
ria a atenção de todo o Brasil. 

A ascenção de Lobato, como se sabe, foi coisa sem precedentes nas 
nossas letras. De escritor estreiante a editor em larga escala, 
revolucionando o negocio e o próprio livro, tudo numa seqüência 

*-. dinâmica, com invasão poderosa da província dos livreiros naba- 
bos e herméticos de então, - era algo fenomenal, que interessava 
não so aos livreiros e intelectuais, como ao publico em geral, 
que nunca deixou de queimar o seu incenso aos grandes vitoriosos. 
Mas, longe estava eu de pensar que decorridos alguns anos, estan- 
do ja residindo na América, para cá viesse também o grande escri- 
tor. Un amigo mútuo - Henrique Blunt - aproximou-nos. Mera apre- 
sentação, pois o conhecimento e estima vinham de longe. Morava o 
Lobato, nessa epóca, em Jackson Heigts, e eu na rua 119 Oeste. 
Separava-nos uma floresta de varias milhas de arranhacéus. Mesmo 
assim, visitavamo-nos. Mas, quis a sorte que logo depois o Lobato 
se mudasse para a alta Broadway, perto da rua lij.3, estando eu já 
morando na rua 138. Ficamos assim visinhos de cinco quarteirões 
de distância. 

Como Conselheiro Comercial, adido ao nosso consulado em Nova York, 
o Lobato deu exemplo raro, entre os nossos empregados consulares, 
de um atache que de fato trabalhava, que trazia na mente uma quan- 
tidade de assuntos que de uma forma ou de outra ele associava como 
indispensáveis ao progresso do Brasil. Com a sua visão clara das 
coisas, descobria a cada instante aspectos industriais dos Esta- 
dos unidos e problemas jáaqui resolvidos que tinham imediata apli- 
cação ao "caso do Brasil", onde tanto restava por fazer. Objetivo 
em toda a sua maneira de pensar, todos os meses enviava um inte- 
ressante relatório, que naturalmente ia dormir o sono sem fim dos 
papeis oficiais nas arcas do Itamaraty. Embora soubesse de ante- 
mão que isso era assim, sempre tinha sido assim, e tanto lhe does- 
se essa incúria oficial, não o demovia isso do seu alto interesse 
pelos nossos problemas capitais, procurando sempre, diante do que 
aqui observava, tirar para eles conclusões práticas, indicadoras 
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das soluções. 

Em 1929, tinha eu uma longa carta feita a um industrial e amigo de 

Manaus, que me mandara uma monografia sobre a Defesa da Borracha 

Silvestre, carta de dez paginas, em que eu dizia que não podia ha- 

ver tal defesa; a defesa única era plantar seringais. Mostrei a 

carta ao Lobato, que logo apoiou a minha afirmativa. Mas me disse: 

- Nao a mandes ja. Tenho um relatório que enviei ao Itamaraty e de- 

ves incluí-lo. De fato, no dia seguinte me entregou copia da peça, 

toda informativa e cheia de estatísticas, sobre a recuperação nos 

Estados Unidos da borracha usada. A peça, que também apontava o ca- 

minho único do plantio, fechou magnificamente o meu arrazoado, E 

assim era ele. Não descansava. No grande laboratório que e a Amé- 

rica, estava sempre descobrindo coisas aplicáveis ao Brasil, pois 

ele bem via que a América era uma resolvedora de problemas e era 

aqui que devíamos vir ver o exemplo, a coisa em funcionamento. 

No livro "América", em que usou de maneira admirável suas observa- 

ções da terra do Tio Sam, ele disse pela boca de Mr. Slang o que 

lhe pareciam mesmo os mais abstrusos aspectos da vida ianque, como 

o "gangster", a mulher, o amor aos cães, etc. 0 seu capítulo sobre 

a mulher americana, que desde Toqueville vinha interessando os vi- 

sitantes do país, e o melhor e mais humorístico que já se escreveu 
sobre esse controverso assunto. 

0 Lobato, nos Estados Unidos, sentia-se lépido e feliz como o pei- 

xe n^gua. As novidades, encontradas a cada passo - muitas das quais 

ele previra no seu único romance, "0 Choque das Raças" - enchiam-no 

de contentamento e sobre elas fazia os mais "lindos" comentários. 

Foi nessa maré alta de vibrações que ele encontrou Mr. Smith, meta- 

lurgista da Ford, com o seu famoso processo de fabricação de ferro 

por um principio novo, cuja apologia ele traçaria mais tarde, no 

livro que todos recordam. Da mesma época são as suas entusiásticas 

arrancadas a propósito do babaçu, uma riqueza mal aproveitada, e em 

cuja casca ele encontraria o combustível de calor do "coque" para a 

redução do ferro. Dir-se-á que Volta Redonda resolveu a questão do 

aço; mas o babaçu ainda está muito longe de ser industrializado. 

Vizinhos tão próximos, começámos, eu e o Lobato, a fazer umas cami- 

nhadas aos domingos, que logo se tornaram coisa quase obrigatória. 

Saíamos aí pelas dez da manhã, Broadway acima, e lá pelas alturas 

da Ponte de George Washington, que estava em construção, virávamos 

para os lados do rio Hudson. Armado do seu caderno de desenho, o 

Lobato, sentado num banco de Jardim ou sobre alguma lage, punha-se 

a desenhar trechos de paisagem. Era esse um pendor que eu lhe desco- 

nhecia. Lembro-me de ouvir-lhe dizer o que tinha dito a outros, que 

a sua verdadeira inclinação artística era pela pintura. 0 escrever - 



aJuntava ele, querendo desfazer da sua grande obra de escritor - era 

coisa que fazia como "habilidoso", tal como em Areias, arvorado a 

carpinteiro, fizera móveis para casa servindo-se de tábuas de caixão. 

Se o Lobato lido e aquilo que se conhece - escritor espontâneo, sin- 

ceríssimo, de um tremendo poder de penetração - o Lobato oral, que 

eu ouvia em admiráveis improvisos, nessas manhãs de primavera, era 

algo de surpreendente, que poucos tiveram a oportunidade de apre- 

ciar - e bem poucos o viram no ambiente americano, em que ele se 
sentia tão inspirado. 

Por sugestão de Lobato, decidimos que cada um de nós "inventasse 

algo" durante a semana, para discutirmos nas caminhadas dominicais. 

E assim fizemos. Cada domingo tínhamos os nossos inventos não fa- 

bricados - idéias as mais estapafúrdias e cerebrinas - como os ócu- 

los "casca de olho" (já hoje adotados por tantas pessoas), a cria- 

ção de ostras sem casca, coisa muito útil e econômica, "se as ostras 

quiserem colaborar na idéia" - ria-se o Lobato, - o avião páraque- 

das, a moeda reversível, e tantas e tantas coisas discutidas nessas 

caminhadas. Á.s  vezes. Dona Purezinha tomava parte nos restos de dis- 
cussão que traziamos para casa. 

Com a vitória da revolução Vargas, o Lobato teve que deixar o car- 

go e voltar. Pezaroso fui despedir os amigos abordo. Depois da par- 

tida, por uma questão quase de hábito, ainda por uns domingos repe- 

ti a caminhada sozinho. Mas, qual, não era a mesma coisa. 0 Lobato 

estava longe, E longe estava também o encanto da sua conversa. Pre- 

sente estava a saudade, mas a saudade é companhia desconsolada. 

Em conclusão, faço votos para que tenha o maior êxito a Semana Mon- 

teiro Lobato, o sempre lembrado amigo. 

Mui cordialmente, 

(a.) Arthur Coelho. 

(Transcrito de "A Tribuna" de Taubaté, de 19/V53) 

* * * 



SAUDAÇÃO L  D. PÜREZINHA MONTEIRO LOBATO 

Na sessão magna de encerramento da "ia Semana Monteiro Lobato" reali- 

zada no Salão Nobre do Taubaté Contry Club, no dia 18 de abril, a co- 

nhecida educadora taubateana, professora Lygia/Fumagalli, vice-dire- 

tora do "Ginásio Taubateano" interpretando os sentimentos da popula- 

ção local e especialmente o da mulher taubateana fez entrega a D. Pu 

rezinha Monteiro Lobato de voa mimo constituído de um delicado cartão 

de ouro com afetuosa inscrição relembrando a vida, o lar, a familia 

e a grande companheira do escritor magnífico de "ürupês". 

Foi a seguinte a oração proferida por d. Lygia Fumagalli Ambrogi: 

"Excelentíssimos componentes da mesa. Excelentissima da. Purezinha 

Monteiro Lobato e digníssima familia. Excelentissimos senhores. Mi- 

nhas senhoras. 

Ao findar-se de uma semana encantadora, durante a qual tivemos a feli 

cidade de ouvir, em conferências de raro brilho, vários oradores 

ilustres enaltecendo, com justiça, a personalidade solitária de Mon- 

teiro Lobato, quis o destino - pela bondade e gentileza da dinâmica 

e esclarecida Comissão Promotora destas solenidades - que me coubes- 

se a honra insigne de saudar, emocionada, a da. Purezinha, dama ilus 

tre, que foi a companheira solicita de quem ao nosso querido Brasil 

soube dar gloria imortal. 

Que lhe fique, aqui, o meu mais sincero agradecimento. E não vá eu 

agora, com o descolorido de minhas palavras, pôr um fecho de sombras 

as clarinadas de luz de toda uma semana... 

Lamartine, celebre poeta francês, dissera um dia: "Ha sempre uma mu- 

lher na origem de todas as grandes coisas". E Alexandre Herculano, 

velho mestre que tanto brilho emprestara às letras portuguesas, as- 

sim se expressara de uma feita: "Tirai do mundo a mulher, e a ambi- 

ção desaparecera de todas as almas generosas". 

Na verdade, meus senhores e minhas senhoras, a mulher, desde os tem- 

pos paradisiacos, com escala pela remota idade da Pedra Lascada, até 

nossos dias, tem tido papel de assinalado relevo na historia da ve- 

lha humanidade. Os gregos e os romanos a divinizaram. Camões a imor- 

talizara no impressionante episódio de Ines de Castro. D^vinci fê- 

la eterna no sorriso meigo de Gioconda. Dante, na sua Divina Comedia, 

lhe dera um luminoso pedestal, seduzido pela graça florentina de 

Francisca de Rimini. Citar mais seria fastidioso. A galeria é imensa 

e intermináveis os exemplos. 



Alguns críticos, focalizando Machado de Assis, o mestiço singular, 

cuja genialidade nò romance nacional se projeta no cenário da lite- 

ratura luso-brasileira, aureolada da mais legitima gloria, chegaram 

a afirmar que talvez sua estrela não houvesse fulgurado com tão 

grande e estranho brilho, se uma mulher - da. Carolina Machado de 

Assis - não lhe houvesse surgido um dia no feliz acaso de uma en- 

cruzilhada da vida... E, na verdade, durante 35 longos anos, da. Ca- 

rolina lhe fora tudo: inspiração e estimulo, alegria e consolo, es- 

perança e crença no futuro. Mais que esposa, fora-lhe um verdadeiro 

anjo tutelar. 

Escrevendo a Joaquim Nabuco em 190Í4., o imortal criador de "Quincas 

Borba", referindo-se a da. Carolina, há pouco falecida, assim se ex- 

pressava, cheio de infinita ternura: 

"Foi-se a melhor parte da minha vida, e aqui estou só no mundo". 

"Éramos velhos, e eu contava morrer antes dela, o que seria um gran- 

de favor". "Aqui me fico, por ora na mesma casa, no mesmo aposento, 

com os mesmos adornos seus. Tudo me lembra a minha meiga Carolina..•" 

Aliás, chorando a sua morte. Machado de Assis exprimira a sua grande 

dor no celebre soneto dedicado à sua memória, e cujos tercetos são 

estes: 

"Trago-te flores, restos arrancados 

Da terra que nos viu passar unidos 

E ora mortos nos deixa e separados. 

Que eu se tenho nos olhos mal feridos 

Pensamento de vida formulados, 

São pensamentos idos e vidos". 

Da. Purezinha, irmã espiritual de da. Carolina, pelo brilho de sua 

inteligência e candura de seu coração, também fora na vida de Mon- 

teiro Lobato, um acontecimento feliz. Dulcificou-lhe a existência 

por vezes tempestuosa, amenizou-lhe os dias nem sempre bonançosos. 

Incentivou-o. Deu-lhe forças para prosseguir. Tive a oportunidade, 

e nao raro, de ler em cartas de Lobato endereçadas a meu esposo, 

seu incondicional amigo, expressões de suave carinho e sincero en- 

tusiasmo, a respeito de sua digna e ilustre companheira: - Olha: 

Purezinha gostoul "Purezinha, que tem faro e apurado gosto, aplau- 

diul" BravosI Purezinha se foi rindo escada acima. Esplendida pia- 

dal" "Purezinha comoveu-se, quase até às lagrimas..." E às vezes: 

"Purezinha não gostou: ficou muda..." 

Tais frases e expressões, colhidas ao acaso, são a prova mais so- 

berba e magnífica do quanto Lobato lhe queria. E tanta consideração, 

e tanto afeto, e tanto amor, e tanto carinho, bem que da. Purezinha 

merecia. 

"Ser simples como a planta e como a água, 

Para que todo aquele que nos ler. 
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Veja na nossa magua a sua magua, 

E nos possa entender. 

Ser claro como a própria claridade, 

Ser puro e transparente como o ar, 

Porque a simplicidade 

É a maior riqueza do falar. 

Ande o espirito embora por onde ande, 

Ser humilde, ser claro, pelo menos, 

Porque a maior maneira de ser grande 

E fazer-se entender pelos pequenos..." 

Lobato por vezes, fora incompreendido. Por muito querer à sua gente 

e à sua pátria, sempre houve alguém que lhe atirou pedras. Mesmo 

agora, depois de morto, a saraivada de um de outro menos compreen- 

sivo tenta perturbar-lhe a santa paz em que se encontra, para desa- 

ponto dos anjinhos que lá no céu, atentos e tranqüilos, lhe ouvem 

aquelas mesmas historias lindas que ele, em vida, tão bem sabia con- 
tar a nossos filhos... 

Lobato sofreu muito, porque teve a coragem de ser sempre sincero. 

Mas em todos os passos de sua vida, por mais amargos que lhe fossem, 

da. Purezinha soube espalhar as pétalas de rosa do seu grande cora- 

ção, dando-lhe coragem e suavizando-lhe os caminhos... 

Da. Purezinha: saudando-a neste momento, o faço muito comovida. De- 

ponho a seus pés, em nome da mulher, que represento, uma braçada de 

flores. E se prestar bem atenção sentirá que ali está, tremula de 

sinceridade, toda a minha alma, enquanto o meu coração se vai, deva- 

garinho, murmurando preces, depor um ramo de rosas sobre o túmulo de 

seu inolvidavel companheiro, que foi Monteiro Lobato, o maior brasi- 

leiro destes últimos tempos, para gloria do Brasil e gloria de toda 

a nossa nacionalidadeI 

* * * 



JLt 
A «SEMâNA. MONTEIRO LOBATO" E SUAS REALIZAÇÕES 

Osvaldo Barbosa Guisard*JL    "' 

Chegamos ao termo, ao ponto final das comemorações da "ia Semana Mon 

teiro Lobato". Trabalhos, lutas, canseiras, uma ou outra incompreen- 

são, mas afinal tudo compensado pelos soberbos resultados. 

É oportuno o balanço sumario do que efetivamente realizou o certamen: 

1) - Abreviu, fixou e obteve em seu periodo e como parte integrante 

das comemorações o lançamento da pedra fundamental do magestoso pré- 

dio que abrigará o Colégio Estadual e Escola Normal "Monteiro Loba- 

to" que tudo indica será transformado em Instituto de Educação. 

2) - Foi encaminhada a desapropriação do solar onde nasceu Lobato 

(Chácara do Visconde) futura "Casa de Monteiro Lobato" estando o pro 

jeto de autoria de Jaures Guisard em trânsito pela Câmara Estadual 

ate a sua próxima e certa aprovação. 

3) - 0 Governo Estadual pela Secretaria de Educação oficializou as 
comemorações. 

Zi) - 0 Legislativo Taubateano unanimemente bem como o Executivo lo- 

cal oficializaram e contribuiram moral e materialmente para a ia Se 
mana Monteiro Lobato, 

5) - Foi realizada uma semana de intensos estudos sobre a personali- 
dade e as realizações de Monteiro Lobato. 

6) - Foi inaugurada a placa da "Avenida Monteiro Lobato". 

7) - Foi instituído pela Secretaria da Educação o artistico troféu 

"Monteiro Lobato" de posse transitória para Campeonato Colegial em 
Taubaté. 

8) - 0 SENA.I inaugurou a "Sala Monteiro Lobato" na Escola Profissio- 

nal "Felix Guisard" e havendo a sua direção regional no Estado ofi- 

cializado as comemorações, em todas as escolas da entidade no Esta- 

do houve preleções e inaugurações de "Salas Monteiro Lobato". 

9) - 0 SESC fez inaugurar em Taubaté a sua Biblioteca "Monteiro Lo- 
bato" . 

10) - Depois de mais de um lustro foi realizado o "II Salão de Arte" 
do Vale do Paraíba. 

11) - Após mais de vinte anos de ausência registrou a "Semana" a es- 

tadia em Taubaté, para que a juventude taubateana conhecesse e pudes 

se o povo de nossa terra lhe tributar as homenagens merecidas, de D. 



Georglna de Andrade de Albuquerque, gloria autentica da pintura na- 

cional e diretora da Escola de Belas Artes do Rio de Janeiro. A maior 

pintora do Brasil para nosso júbilo nasceu em Taubaté. 

12) - 0 SESI e o SEMC comemoraram expressivamente a "Semana" na glo- 

rificação de Monteiro Lobato. 

15) - Jamais a intelectualidade de qualquer terra em tão curto lapso 

de tempo teria estudado tão pr o fluidamente a vida e a obra de um pró 

homem como ocorreu com Monteiro Lobato. 

ik) -  Pela primeira vez se realizou um concurso de desenhos infantis 
no ensino primário em Taubaté. 

15) - A Câmara Federal manifestou o seu decidido apoio às comemora- 
ções da Semana Lobateana. 

16) - Varias entidades sociais de Taubaté promoveram sessões de home 

nagem inaugurando algumas o retrato do maior filho de Taubaté. 

17) - Taubaté recebeu a visita de homens públicos ilustres, intelec- 

tuais, parlamentares etc. que aqui vieram colaborar magnificamente 

com a "Semana"; entre eles. Caio Prado Júnior, Aureliano Leite, Ru- 

bens do Amaral, Cid Castro Prado e tantos outros que seria ocioso 
enumerar. 

18) - 0 Governador do Estado, dr. Lucas Nogueira Garcez enviou o seu 

entusiástico a  publico apoio as festividades do povo taubateano. 

19) - A imprensa do Brasil se associou inconfundivelmente com a con- 

sagração da terra do autor de "Urupês". 

20) - A familia de Monteiro Lobato esteve presente a todos os atos 

que entre nos foram realizados. 

21) - Foi constituído e tomou posse o "Conselho Permanente da Semana 

Monteiro Lobato" que dirigirá as comemorações anuais e bem assim 

criará com apoio e ajuda oficial, a "Casa de Monteiro Lobato". 

22) - As belas noites de arte musical, a cargo da Corporação Musical 

do 5C B.C, e da Orquestra de Concertos do T. C. C. revelaram para 

os que desconheciam, o alto grau de cultura musical da gente tauba- 
teana. 

23) - Din magnífico exemplo - a confraternização com o "Colégio e Es- 

cola Normal "Osvaldo Cruz" de Cruzeiro. 

2k)  - Foram realizados estudos e demonstrações de folclore. 

25) - Taubaté se projetou grandemente por uma propaganda invulgar, 

no concerto e no conceito das demais unidades do Estado e do País. 

Jamais se realizou tanto em tão pouco tempo. 

Morto, Lobato continua a ser amigo e útil ao seu povo. 

Estamos mais do que certos das falhas, dos enganos, das imperfeições 



da "ia Semana Monteiro Lobato", mas cumpria que ela fosse realizada. 

Isso ocorreu. A experiência comandará as ações futuras para a gloria 

de Taubate e do Vale do Paraíba ao mais valeparaibano de todos os 

brasileiros. 

(De "A Tribuna" de Taubaté. de 19//l/53) 

*  * * 
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LOBATO E OS "ALHOS" DA REFORMA. ORTOGRÁFICA 
SÜ5 

Oswaldo Barbosa Guisard 

Monteiro Lobato mantinha uma "santa ogeriza", pelos empolados, pelos 

pernósticos da literatura que viviam e vivem com uma desvirtuadora 

meticulosidade principalmente na acentuação das palavras e no lingua- 

jar dificil de ser entendido dos "clássicos de dicionário", que quei- 

mam habitualmente as pestanas à procura de termos exumados do "pai dos 

burros" para "enfeitar" o que escreviam, e até hoje escrevem, porque, 

em verdade a morrinha e dura de ser arrancada, mesmo com soda, caco 

de telha, sabão de cinza e buchal 

Abominava o extraordinário criador do "Jeca Tatu" o pernosticismo ir- 

mão do servilismo que se apresentava na sociedade "com a curvatura dos 

meus respeitos" em diálogos onde o "vulgar cafesinho" (hoje "e" muito 

mais cruzeirosI) era pedido como "uma minima de rubiacea negra com 

linfa caudal" 

Lobato que por mais de uma vez se negou a fazer parte do cenaculo dos 

imortais, a Academia Brasileira de Letras, combateu ferrenhamente os 

excessos de acentuação que atrapalharam, confundiram e dificultaram a 

nossa ortografia na reforma que ... por incrível que pareça, tinha um 
só e único objetivo - "Simplificar". 

Mas demos a palavra ao insigne escritor que "escrevia para ser enten- 

dido e não para ser corrigido", que já reagira contra a ortografia 

etimologica e depois reagiu contra os acentos: 

Perguntando porque só usava os acentos antigos respondeu: 

"Não é ogeriza. É o horror que eu tenho à imbecilidade humana sob qual- 
quer forma que se apresente. 

Escrever "há", ou "esse", ou "outro", ou "freqüência", só porque uns 

tais ignarissimos "alhos" gramaticais resolveram assim, é ser covarde, 
bobo. 

- Nega então a utilidade do acento? 

"Está claro homem! Pois não vê que a maior das linguas modernas, a mais 

rica em numero de palavras, a mais falada de todas, a de mais opulenta 

literatura - a lingua inglesa - não tem um só acento? E isto teve sua 

parte na vitoria dos povos de lingua inglesa no mundo, do mesmo modo 

que a excessiva acentuação da lingua francesa foi parte de vulto na de- 

cadência e queda final da França." 



■ ■ 

- Mas acentuação já está imposta por lei... 

- Não ha lei humana que dirija uma lingua, porque a lingua é um fenô- 

meno natural, como a oferta e a procura, como o crescimento das crian- 

ças como a senilidade, etc." Se uma lei institui a obrigatoriedade 

dos acentos, essa lei vai fazer companhia às leis idiotas que tentam 

regular preços e mais coisas. Leis assim nascem mortas, e é um dever 

civico ignorá-las, sejam quais-forem os paspalhoes que as assinem. 

A lei fica aí e nós, os donos da lingua, nós, o povo, vamos fazendo o 

que a lei natural da simplificação manda. Tremal... Acento grave ... 

"Outro" com acento circunflexo, como se houvesse meio de alguém enga- 

nar-se na pronuncia dessa palavral ... Imbecilidade pura, meu caro. 

E a reação contra o grotesco acentismo já começou. Os jornais não o 

aceitam e os escritores mais decentes idem. A aceitação do acento es- 

ta ficando a marca, a caracteristica do carneirismo, do servilismo a 

tudo o que cheira a oficial. Eu, de mim, solenemente o declaro, não 

sou "me", e portanto não admito esses acentos em coisa nenhuma que eu 

escreva, nem leio nada que os traga. Se alguém me escreve uma carta 

cheia de acentos, encosto-a. Não leio. E se vem alguma coisa com tre- 
ma , devolvo-a, nobremente eno j ado...", 

(De "A Tribuna" de Taubaté, de ll/li/53) 

* * * 
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D. PUREZINHA MONTEIRO LOBATO 

Oswaldo Barbosa Guisard 

Desde que a brasa dormida da idéia da "Semana Monteiro Lobato" se rea- 

cendeu pela primeira vez em uma reunião do Rotary Club local e se con- 

cretizou na sessão magna em comemoração ao aniversário da ONU no Colé- 

gio Estadual e Escola Normal de Taubaté, começamos nós todos, os promo 

ventes, idealistas e aderentes das festividades anuais ao autor de 

"Urupes", a receber os influxos de um notável estimulo da sua grande 

companheira, a excelsa dama conterrânea d. Purezinha Monteiro Lobato. 

Ha nos cuidados, na vigilia carinhosa, no afeto devotado, na saudade 

enfim que ressuma de todos os atos daquela que em muito inspirou a vi- 

da desse nume tutelar de gerações patrícias que é hoje Monteiro Loba- 

to, o sempiterno acariciar de uma brisa confortante e estimular o tra- 

balho dos que se lançaram à tarefa de consolidar a consagração publi- 

ca do brasileiro exemplar pela cultura, pela ação preceptora e patrió- 

tica perenemente à serviço da coletividade. Mestre de adultos e guia, 

original, novo, inusitado da infância, "condotiere" predestinado a er- 

guer bem alto no conceito da humanidade a inteligência e o espirito do 
Brasil. 

Guarda desvelada da memória de quem foi companheiro querido de toda 

uma existência, esposo e pai extremoso, é bem d. Purezinha um simbolo 

marcante das virtudes primeiras e primaciais da mulher brasileira co- 

mo uma figura de legenda sobre cuja veneranda fronte adornada da prata 

de cabelos embranquecidos na luta, nos sofrimentos, nas amarguras, nas 

horas de estoicismo, entremeada com a sobriedade magnífica nas grandes 

alegrias dos triunfes incontestáveis, hão de recair os efluvios da sim- 

patia e da admiração de todos os pensamentos voltados para a "Semana" 

e as bênçãos divinas numa aura sideral iluminada de gratidão. 

A Comissão Organizadora e componentes, isoladamente têm visitado o lar 

onde Lobato pontificou e que hoje e um relicario de saudades, de recor 

dações e de coisas que falam ãs nossas almas, daquele seu imenso tra- 

balho de um idealismo pelos seus semelhantes como rarissimos o tenham 
praticado neste mundo. 

E, desde que há um lustro o grande escritor despediu-se da descomunal 

tarefa que Deus lhe impôs no vale terreno, a sua companheira dedicada- 

mente reúne as recordações de todo o trabalho do genial pensador, para 

que um dia, em Taubaté, em sua terra natal, no solar onde ele nasceu, 

a "Casa de Monteiro Lobato" possa ser o que todos desejamos - Um museu, 
um templo e uma escola para as gerações. 

Até onde chega o carinho de d. Purezinha, forjando um cadinho de lem- 

branças impereciveis, comovidamente nos diz a leitura de uma singela 



carta de agradecimento por ela dirigida aos elementos da Juventude di- 

retora do "Grêmio Estudantil "Monteiro Lobato" de Valparalso, longín- 
qua cidade da Noroeste. 

Dela extraímos esta noticia histórica para os estudiosos: 

"Monteiro Lobato escreveu também pela primeira vez nas paginas de um 

jornalzlnho que, por coincidência, era das mesmas dimensões e formato 

do "Plca-Pau". (Órgão oficial do Grêmio). 

Chamava-se ele "0 Guarany" e ele, que era aluno Interno do Colégio, 
foi um dos fundadores. 

Possuo um unlco numero no qual leio: "0 Guarany" - Órgão dos alunos do 

Colégio Paulista - Publlca-se semanalmente - Ano I - Numero 8 - Assi- 

natura: Trimestre 3$000 - Mez 1$000 - Redação: Colégio Paulista, Tau- 

bate 11 de abril de 1897..." Lobato tinha naquele tempo quinze anos 

Incompletos." 

A nobre viuva de Monteiro Lobato estará em Taubaté para assistir às 

homenagens à memória do espirito de eleição que vencendo a própria 

existência sobrevive Imarcesclvelmente na persuasão do exemplo para os 
pôsteres. 

Vivo, foi o talento, a Inteligência, o espirito humano em sua mais al- 

tas expressões: Morto; sobrepalra na Imensidão como um clarão de luz 

e de amor banhando a terra, Iluminando os seus semelhantes que ele 
tanto amoul 

E D. Purezlnha saberá avaliar na simplicidade da homenagem destas li- 

nhas os lançamentos de credito que soube, tem sabido e saberá Inscre- 

ver na escrita da gratidão da "Semana Monteiro Lobato"! 

(De "A Tribuna" de Taubaté, de 10/Í4/53) 

*  * * 



ATA DA SBSSAO SOLENE DA INAUGURAÇÃO DA "SEMÍLNA MONTEIRO LOBATO", 

REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE TAUBATÉ, EM 11 DE ABRIL DE 1953 

k  hora designada (20 horas), verificando-se pelo Livro de Presença 
que havia número legal na Casa, o sr. Presidente, Vereador José Ge 

raldo de Oliveira Costa, declarou abertos os trabalhos, anunciando 

estar a Câmara reunida solenemente, como ato inaugural e participa 

ção efetiva da edilidade às festividades da Semana Monteiro Lobato, 

convidando, a seguir, para tomarem assento Junto &  Presidência, as 
seguintes autoridades: Dr. Benedito Júlio de Oliveira Braga, MM. - 

Juiz de Direito da Comarca; Dr. Felix Guisard Filho, DD. Prefeito 

Municipal; Dr. Aurélio da Rocha Lima, DD. Promotor Publico da Co- 

marca; Vereador Rubens do Amaral, DD. Representante da câmara Muni 

cipal de São Paulo e da Academia Paulista de Letras; sr. Jaurés 

Guisard, DD. Deputado à Assembléia Legislativa do Estado; Dr. Anto 

nio de Moura Abud, DD. Vice-Prefeito Municipal; Dr. ítalo Perrigno, 

DD. Delegado Regional de Policia; Dr. Diomar Pereira da Rocha, DD. 

Presidente da câmara Municipal de Guaratinguetá; Capitão Israel 

Cappio Filho, DD. Representante do Cel. Comandante do Regimento 

Ipiranga; Tenente Mario Ferreira, DD. Representante do Cel. Coman- 

dante do 3°  Batalhão de Caçadores; Dr. José Ortiz Monteiro Patto, 
DD. Presidente da Associação Paulista de Medicina, Secção Regional 

de Taubaté, ocupando, ainda, lugar de honra no plenário, os membros 

da Comissão Organizadora da Semana Monteiro Lobato, srs. Professor 

Gentil Camargo, Professor José Augusto Bartolo, Professor Cesidio 

Ambrogi, Osvaldo Guisard, Gilberto Carvalho Pimentel, Alípio Mari- 

nho da Cunha, Antônio de Mello Júnior, Fernando Lanzoni, José Vi- 

dal França e F. Negreiros Sayão Lobato. Em seguida foi dada a pa- 

lavra ao Vereador José Luiz de Almeida Soares, que, em nome da câ- 

mara Municipal, pronunciou o discurso oficial da solenidade, estu- 

dando a figura e a obra do grande escritor taubateano cuja Semana 

se comemorava, detendo-se o orador, principalmente, nas batalhas 

que pelo progresso da Pátria sustentara Monteiro Lobato. Em segui- 

da e sucessivamente fizeram uso da palavra os srs. Vereador Rubens 

do Aaaral falando pela câmara Paulista e pela Academia Paulista de 

Letras; Dr. Diomar Pereira da Rocha, como representante da câmara 

Municipal de Guaratinguetá e finalmente o Jornalista Osvaldo Gui- 

sard, em nome da Comissão Organizadora da "Semana Monteiro Lobato", 

todos enaltecendo a vida e a obra do notável filho de Taubaté e um 

dos maiores vultos das letras nacionais. Encerrando os trabalhos. 



o sr. Presidente da Mesa, Vereador José Geraldo de Oliveira Costa 

agradeceu o comparecimento de todos, destacando, como fato de pro- 

funda significação, a presença de inúmeras crianças à homenagem 

que vinha de ser prestada ao criador da literatura infantil brasi- 

leira, deixando assinalado que tal fato sobremodo alegrava ao ple- 

nário legislativo taubateano, mais, ainda, patenteava o culto que 

às coisas cívicas da Pátria já vinha oferecendo o Brasil de amanhã. 

Renovou seus agradecimentos aos presentes e encerrou a sessão. 

* * * 



SERÍ  INSTALADO 0 MüSEU MONTEIRO LOBATO 

I 

Oportuno projeto de Lei apresentou o Deputado Jaurés Guisard à As- 

sembléia Legislativa do Estado declarando de utilidade publica, pa- 

ra ser desapropriado, o prédio onde nasceu Monteiro Lobato. 

As vésperas da comemoração da Semana Monteiro Lobato, o projeto em 

questão foi uma valiosa colaboração do Deputado taubateano em prol 

das festividades que se realizarão nesta cidade de 12 a 18 de abril, 

Resta, agora, esperar a colaboração dos demais Deputados para que o 

projeto de Lei em breve se torne realidade e possa assim Taubaté 

possuir mais um Museu onde mostrará aos forasteiros a grandeza de 
seus ilustres filhos. 

Abaixo transcrevemos o projeto de Lei em questão: 

"PROJETO DE LEI N DE 1953 

"Declara de utilidade pública para o 

fim de ser desapropriado, amigável 

ou judicialmente um prédio e respec- 

tivo terreno localisado em Taubaté". 

A Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo decreta: 

Artigo ic - Fica declarado de utilidade pública, para o fim de ser 

desapropriado, amigável ou judicialmente, o prédio e respectivo ter- 

reno, localizado em Taubaté, coma área de 1955 DI2, de propriedade 

do Dr. Joaquim Vicente de Castro, onde nasceu o grande escritor pau- 
lista Monteiro Lobato. 

Artigo 2C - A presente desapropriação é para o fim especial de ser 

instalado o Museu MONTEIRO LOBATO. 

Artigo 50 - As despesas com a execução desta lei correrão pelas ver- 

bas próprias do orçamento vigente, suplementadas se necessário. 

Artigo UQ  - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, re- 
vogadas as disposições em contrário. 

Sala das Sessões, 30 de março de 1953. 

(a) Jaurés Guisard 

JUSTIFICATIVA 

Desnecessária se torna a justificação para que possamos apresentar 

o presente projeto, para a desapropriação da casa onde nasceu o 
grande Monteiro Lobato. 

■MB 



A morte dessa figura impar das nossas letras, sem exagero, foi per- 

da irreparável para o Brasil. 

Monteiro Lobato, como escritor foi inimitável e como afeito às gran 

des lutas, acompanhou, ombro a ombro, os vanguardeiros. 

A Historia do Brasil tem um capítulo a parte que fala bem alto aos 

corações de todos os brasileiros - idolo que foi das crianças - pa 

ra contar aos nossos posteros suas lutas, seus sacrificios e seu 

idealismo irradiante por um porvir glorioso à nossa querida Pátria. 

(a.) Jaurés Guisard". 

* * * 
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ENCERRADA COM BRILHO  INVULG^R A  I SEMANA DE MONTEIRO  LOBATO 

A cidade foi acordada com salvas de tiros - 

Inauguração do retrato do escritor no curso 

de Aplicação da Escola Normal - Magestosa a 

marcha "aux flambeaux" - Colaboração do 50 

B.C. - A sessão magna do encerramento - Os 

oradores - Outras notas. 

A população no dia de ontem foi despertada por salvas de tiros anun- 

ciando o encerramento da ie Semana de Monteiro Lobato. Às 5 horas, 

em todos os pontos da cidade espoucavam bombas e morteiros. 

INAUGURAÇÃO DO RETRATO DE LOBATO 

Âs 10 horas, no curso de aplicação da Escola Normal Monteiro Lobato, 

foi inaugurado o retrato do escritor e patrono daquele estabelecimen- 

to de ensino, na sala do diretor do curso primário, sr. Antenor 

Mouassab, Também foi levado a efeito o batismo de varias salas com o 

nome dos personagens criados por Lobato. Na ocasião foi prestada 

significativa homenagem a familia de Lobato que lá compareceu acom- 

panhada da pintora conterrânea Georgina de Albuquerque. 

A MARCHA MAUX-FLAMBEAUX" 

A marcha "aux-flambeaux" foi um espetáculo maravilhoso como um coro- 

lário estupendo às festas populares na "Ifi Semana Monteiro Lobato". 

A cooperação do 5C B.C. ao Colégio Estadual para o desfile "das to- 

chas e dos fogos", foi integral - 100^. 

Basta que se anote que o comandante cel. Hidalgo e o sub-comandante 

major Nabor Nogueira Santos organizaram a parte marcial, a parte mi- 

litar da marcha e pessoalmente a comandaram. 

Foi a "marcha do fogo" um registro inédito e marcante em festas de 
Taubaté. 

A fanfarra do Colégio Estadual e Escola Normal "Monteiro Lobato," 

dirigida por Israel Guinsburg, e na qual se destacaram um grande nu- 

mero de moças, constituiu um numero sensacional do desfile. 

Dezenas e dezenas de bandeiras de Estados do Brasil e de paises ame- 

ricanos deram à marcha um tom de civismo, uma coloração de patrio- 

tismo digna da memória do inolvidavel batalhador da Pátria que se 
chamou Monteiro Lobato. 

A corporação musical do 5e B.C. e os bravos soldados da briosa uni- 



>l 
dade, estes empmihando archotes multicores, foram parte deslumbrante 

do espetáculo. 

Fogos, morteiros, bombas, luzes em profusão dos "luares do sertão" 

iluminaram, sacudiram e fizeram vibrar o povo taubateano. 

Dezenas de milhares de pessoas lotando esquinas e passeios, aplaudi- 

ram entusiasticamente a grandiosa marcha. 

Palmas estrugiam por toda a passagem do desfile. 

Teve, o mesmo, inicio na praça Barão do Rio Branco percorrendo, no 

trajeto, as ruas Cel. Marcondes de Matos, Marquez do Herval, Conego 

Almeida, Duque,de Caxias, Jacques Felix, Visconde do Rio Branco e 

finalmente rua Conselheiro Moreira de Barros até o Country Club. 

Montaram guarda, durante a marcha, ao pavilhão nacional, alem de 

graciosas normalistas, um grupo de componentes da Comissão Organi- 
zadora da "is Semana Monteiro Lobato". 

A SESSÃO MAGNA DE ENCERRAMENTO NO COUNTRY CLUB 

Terminado o desfile precisamente às 21 horas como fora previsto, a 

grande massa que compareceu, em boa parte, se dividiu no T.C.C. ocu- 

pando o Salão de Honra e o Ginasium onde se realizava a disputa do 

Troféu Bandeirantes. 

No Salão de Honra, um publico seleto aplaudiu vivamente interessado 

os derradeiros atos solenes da "is Semana Monteiro Lobato". 

A POSSE DO CONSELHO PERMA.NENTE 

Os srs. Felix Guisard Filho, José Geraldo de Oliveira Costa e os pre- 

sidentes da Comissão Organizadora, Melo Júnior e Cesidio Ambrogi, de- 

ram entrada no Salão a sra. da. Purezinha Monteiro Lobato que foi 

ocupar a presidência da mesa. 

A ilustre companheira de Monteiro Lobato ao assumir a presidência 

convidou para fazer parte da mesa o ministro Renato de Almeida que 
estava presente. 

Secretariando os trabalhos, o sr. Oswaldo Guisard leu a relação dos 

33 nomes que constituem o Conselho Permanente e, em seguida, o Termo 

de Compromisso exarado no livro de atas das sessões da Comissão Orga- 

nizadora e convidou os presentes a comparecerem à mesa para o assi- 
narem. 

CAIO PRADO JÚNIOR / 

Componente do Conselho Permanente estava presente, acompanhado de sua 

senhora e foi um dos 21 conselheiros a assinar o termo, sob vivos 

aplausos dos assistentes dado que foi um dos maiores amigos de Loba- 

to, ao qual devotada profunda afeição. 

UM MIMO PARA DA. PUREZINHA 

Da. Lygia Fumagalli esposa do professor Cesidio Ambrogi pronunciou 



em nome do povo de Taubate, o formoso discurso que reproduziremos, 
oportunamente. 

A oradora, após suas ultimas palavras, fez a entrega de um cartão de 

ouro com os seguintes dizeres: 

"A Purezinha da Natividade Monteiro Lobato - com- 

panheira e inspirador» de Monteiro Lobato - home- 

nagem de Taubaté. - 28-4-953•" 

Da. Purezinha solicitou então à sua filha da. Ruth, que fazia parte 

da mesa para ler a pagina emotiva de agradecimento pela lembrança que 

tanto a sensibilizara. 

0 TROFÉU MONTEIRO LOBATO 

Da. Martha, filha do ilustre escritor, fez sob palmas, a entrega do 

"Troféu Monteiro Lobato", para campeonato intercolegial em Taubaté, 

tendo o mesmo sido entregue ao sr. Cesidio Ambrogi, para que a Co- 

missão Organizadora o encaminhe devidamente. 

0 SALÃO DE ARTE E 0 SEU JULGAMENTO 

0 prof. Fábio Moura, um dos organizadores do Salão de Arte, teceu 

considerações a respeito do seu trabalho e dos seus companheiros de 

sub-comissão, Lycurgo Querido e prof. Ernani Bevilacqua, fazendo 

também um belo elogio à presença e ao trabalho de da. Georgina de 

Moura Andrade Albuquerque, a insigne pintora, que, com o orador e 

o pintor Jurandir Campos, constituíram o Júri. Leu a ata do julga- 

mento e premiação, cujos resultados já publicamos em nossa edição 
de ontem. 

A PALESTRA DO PREFEITO MUNICIPAL 

Em seguida, a palavra foi dada ao sr. Felix Guisard Filho, prefeito 

municipal de Taubaté, conferencista encarregado da ultima palestra 
de estudos sobre Monteiro Lobato, 

Uma hora de palestra, focalizando Lobato sob aspectos inéditos foi 
o conteúdo de sua oração. 

TOMARAM PARTE AINDA NA MESA 

0 sr. Gentil de Camargo Júnior, representante da Faculdade Paulista 

de Direito da Pontifícia universidade Católica de São Pauloi urofa, 

Maria de Lourdes Borges Ribeiro representando o maestro Rossini Ta- 

vares de Lima, ambos da Comissão Nacional do Folclore e Alfredo João 

Rabaçal, presidente do Centro de Pesquizas "Mario de Andrade". 

ENCERRAMENTO 

Após a conferência do sr. Guisard Filho, da. Purezinha deu por encer 

rada a derradeira solenidade da "ia Semana Monteiro Lobato". 

E entre abraços de alegria, e com as maiores expressões de contenta- 



mento encaminharam-se todos para o 

JONGO  NO ALTO DE SÃO  JOÃO / 

onde já se encontrava o maestro Rossinl Tavares de Líaer'. 

Realizou-se uma festa tipicamente popular, onde reuniram os folcloris 

tas de Taubaté e S. Paulo. Estiveram presentes, alem do ministro Re- 

nato de Almeida que se mostrou vivamente encantado com o que presen- 

ciou, vários elementos de São Paulo que aqui vieram para abrilhantar 

e prestigiar a Semana que ontem se encerrou. 

(De "A Tribuna" de Taubaté, em 19/Zi/53). 

* * * 
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m  "A. V. R. C. V. P." 

- Cultuada a memória de Monteiro Lobato - 

A solenidade realizada ontem na 

Associação dos Viajantes - Ou- 

tras notas. 

Em cerimonia altamente expressiva que elevou sobremaneira o espirito 

civico e patriótico de sua classe, a Associação dos Viajantes e Re- 

presentantes Comerciais "Vale do Paraiba" prestou ontem uma homena- 

gem a Monteiro Lobato, fazendo inaugurar em sua sede social o retra- 

to do inesquecivel escritor que tanto dignificou a nossa pátria. 

Foi, sem duvida, mais uma colaboração espontânea e decisiva dada pe- 

la conhecida e prestigiosa entidade aos organizadores das comemora- 

ções da "Semana" tão bem elaborada, com o fim de se recordar a vida 

e os feitos do extraordinário intelectual patricio. 

Com a presença dos membros da Comissão de Organização da "Semana de 

Monteiro Lobato", tendo à frente o jornalista Osvaldu BaTbosa Gui- 

sard e composta ainda dos srs. Antonio^íeio Júnior, Pedro Carvalhal 

de Fr$i^as, Gilberto de Carvalho Pimentel e Sayão Lobato, às l6 ho- 

ras teve inicio a solenidade na sede da Ass. dos Viajantes e Repre- 

sentantes Comerciais "Vale do Paraiba". 

Como convidados de honra, compareceram a sra. da. Purezinha Monteiro 

Lobato, veneranda esposa do grande escritor, bem como as suas filhas 

Ruth e Martha que foram recepcionadas pelos membros da Comissão, pe- 

lo sr. Paulo Sampaio Santos, presidente da "AVRCVP"; íris B. Couto, 

presidente do Conselho Deliberativo e demais diretores. 

Dando inicio à solenidade, o sr. Paulo Sampaio Santos, em nome da 

classe, expôs aos presentes os motivos e finalidades da homenagem 

que ora se prestava ao grande escritor taubateano. 

Em seguida, o sr. Sayão Lobato, como orador oficial, em feliz impro- 

viso, fez o elogio da obra e valor do notável escritor, saudando tam- 

bém a familia do ilustre extinto que naquele instante recebia tão 
merecida manifestação. 

Ao terminar as suas palavras, o sr. Sayão Lobato convidou a sra. da. 

Purezinha a descerrar o pano que cobria o retrato do grande escritor 

patricio, dando-o por inaugurado no salão daquela entidade, sob vivas 
aclamações de todos os presentes. 

(De "A Tribuna" de Taubaté, de 19/V53) 

* * * 
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PALESTRA PROFERIDA PELO ORADOR JOSÉ OTAVIANO DE SOUZA 

DO "GRÊMIO GAMARA LEAL" AO MIGROFONE DA Z Y A - 8 

Cabe-me neste instante, falar pelo microfone da Radio Difusora de 

Taubaté, sobre o vulto por todos os titulos insigne e grandioso 

daquele que se chamou Monteiro Lobato. Nas comemorações que se apro 

ximam, onde se consagra, como homenagem à cultura e à obra do gran- 

de escritor taubateano, toda uma semana, conferencista de renome, 

far-se-ão ouvir. Saberão portanto senhores, melhor do que eu, pelos 

conhecimentos, inteligência e sabedoria, melhor do que eu saberão 

como dizia, tecer louvores e compreender fazendo-nos compreender 

também, toda a beleza, toda pujança daquela inteligência posta a 

serviço de todos os brasileiros, nas paginas estupendas de seus li- 
vros. 

Gomo aluno, que sou, procurando agora construir os alicerces de uma 

carreira por meio de conhecimentos, que o estudo nos faculta, procu 

rando também aprender um pouco de tudo que é belo e útil ao inte- 

lecto, não poderia deixar de sentir como todos que já o leram, quan 

ta grandeza há nas paginas "Lobateanas". 

De tudo porem, dentre as qualidades mil que Lobato possuia e que 

testemunhou imortalmente nos seus escritos, desde o estilo pessoal 

e inconfundível à pureza da lingua, desde o sentimento humano de 

seus livros aos grandes conhecimentos de tudo e de todos, desde a 

originalidade à grandeza de espirito, enfim senhores dentre todas 

as suas virtudes de escritor e de homem, cala profundamente em to- 

dos que procuram suas obras, o seu acendrado amor a pátria. Dentre 

a multiplicidade de seu espirito brilhante, destaca-se sua brasili- 

dade, o sentimento civico por excelência. 

Ardorosamente combativo e meigamente belo o Brasil se retrata pela 

pena de Lobato. Na questão do petróleo e em Narizinho Arrebitado, 

imprimiu ele todo o seu modo de sentir e toda a nobreza de sua qua- 
lidade de cidadão. 

Torna-se mestre e pai, cheio de encanto e de atrativos nas suas que- 

ridas e imorredouras historias infantis. Transforma-se em soldado 

combativo e ardoroso defensor do que é nosso, defendendo aquilo que 

faria e fará de sua pátria, de nossa pátria, uma das primeiras na- 

ções do globo, recebendo com a troca amargura e ingratidão. 

Nesse crescendo de meiguice, amor e beleza onde sua alma procura a 



pureza sem medida de sua inteligência, quando aborda problemas de 

estrema importância, evidencia-os, defende-os e sofre por eles, co- 
nhecemos Lobato, 

Sua coragem indestrutivel, que lhe trouxe sofrimentos sem conta, 

usando como arma o intelecto e a pena sobrepujou à tudo, e o tempo 
incumbiu-se de dar-lhe a razão. 

Ao patriotismo de Lobato, tema "de minhas palavras de hoje, ergo nes- 

te instante a minha homenagem e com ela a dos estudantes taubatea- 

nos. Seu espirito e valentia inquebrantaveis, servem como exemplo 

aos homens de hoje e do futuro. 

0 Brasil será grande, poderoso e feliz, quando os homens procurarem 

imitar na grandeza d»alma, no amor incondicional a Pátria, vultos 
como Monteiro Lobato. 

Diante dele a mocidade se curva. É o respeito, a um grande patrio- 
ta brasileiro. 

é admiração a um grande escritor do Brasil. É a homenagem ao homem 
de letras e ao cidadão emérito. 

É a prova inconfundivel de gratidão e veneração da mocidade brasi- 

leira, nesta semana de homenagem ao grande vulto, que toca muito de 
perto a Taubate, seu berço natal. 

Espiritualmente, elevo neste instante um monumento ao grande escri- 
tor patricio. 

Monumento em honra de seu civismo e de sua inteligência. Monumento 

de nosso amor ao seu nome e sua obra, repousando no pedestal indes- 

trutivel formado pelo coração da mocidade e aureolado pela gloria 

que a pátria que ele tanto amou agora lhe confere: sua gratidão 
imorredoura. 

* * + 
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