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Uma última evocação pessoal: sempre que eu me recordo do Professor
Minicucci, vem-me à memória uma imagem, de um fato ocorrido no primeiro
Natal que passei em sua casa no início dos anos 70. Família italiana, as
comemorações natalinas sempre ocupavam um lugar de destaque, mesa farta
e muitos presentes sob a árvore cuidadosamente preparada pela esposa, dona
Dilce. Quando se aproximava o momento da ceia, onde estava ele? Sentado,
sozinho, no seu escritório, lendo e escrevendo... Cercado pelos familiares (que
tanto amava), exercendo a sua outra paixão: o estudo. Assim era o professor
Minicucci...

• Sólon Borges dos Reis
( 17/06/1917 - 09/09/2006)
Notas sobre sua Vida e Obra

A Diretoria

É com imenso pesar que cumpre-nos informar sobre o falecimento de
Sólon Borges dos Reis, Membro Benemérito desta Academia, título obtido pelos
significativos serviços prestados a ela e à Psicologia no País.

Registramos, neste Boletim, apenas algumas pinceladas de seu importante
legado como educador, jornalista, poeta e principalmente como Homem Público.
Formado em pedagogia pela Universidade de São Paulo e com cursos de
especialização nesta e em diferentes instituições de ensino, o saudoso Prof.
Sólon é considerado um verdadeiro baluarte no desenvolvimento da educação
no País. Como Deputado Estadual, em cinco mandatos, e Deputado Federal,
por três vezes, foi autor de uma variedade de projetos, muitos deles sobre temas
específicos da educação e sobre a criação de diversas instituições de ensino,
tão necessárias para o País. Foi incentivador do Centro Professorado Paulista
que leva seu nome. O seu legado em publicações compreendem 19 livros, além
de muitos artigos em jornais e revistas de grande circulação. Nos últimos anos,
dedicou-se ao Instituto de Estudos Educacionais Sud Minnucci, por ele criado e
organizado: um excelente centro de consultas bibliográficas, constante de 17
mil volumes especializados em ensino e magistério, à disposição do público em
geral.

Distinguido como Titular das mais prestigiadas Academias do País,
provando assim o seu expressivo legado e, mais ainda, um modelo de pessoa:
agradável e interessada a ajudar a todos aqueles que dela se aproximavam.

Por ocasião do velório do saudoso educador, acontecido na Assembléia
Legislativa do Estado de São Paulo, Samuel Pfromm Netto, ocupante da Cadeira
nº 5 desta Academia, proferiu as seguintes palavras:
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É como se eu falasse sob o impacto da morte de um irmão. De um irmão
muito querido. Perdemos Sólon. Desde meados do século passado, fui seu
amigo e companheiro. Foi um dos meus mentores, desde quando o conheci, na
área de educação, nos tempos em que Sólon estava à frente do Departamento
de Educação do Estado e assinava uma coluna sobre ensino no jornal “O Correio
Paulistano”. Ingressamos juntos na Academia Paulista de Educação, há tempos.
Tive o privilégio de saudá-lo por ocasião da sua posse na Academia Cristã de
Letras, onde convivemos por longos anos. Compartilhei com ele as tertúlias dos
encontros mensais da Academia Paulista de História, no Restaurante do Terraço
Itália, assim como os da Academia Paulistana de História, no mesmo local. Juntos
freqüentamos com assiduidade as reuniões das quartas-feiras que o Instituto
Histórico e Geográfico de São Paulo promovia, sob as presidências de Hernâni
Donato e Roberto Carvalho. Este Sólon irmão, este Sólon companheiro e
confidente, este Sólon poeta, acadêmico e professor exemplares, foi a alma do
Centro do Professorado Paulista, que, sob o seu comando, viveu uma das mais
belas e dinâmicas fases de toda a sua história.

O gigante pode, agora, descansar. Pode fazê-lo com a serenidade, a
satisfação e a certeza do dever cumprido. Com a tranqüilidade e elevação de
alma do homem de bem, leal, desprendido e humaníssimo, político impoluto,
poeta mavioso. De modelo, nestes nossos trópicos, da “aretê” dos gregos.

Sólon, o lutador, tal como São Paulo Apóstolo, combateu o bom combate.
Fez sempre o melhor que pôde, chegou até o fim, conservou a fé. Descanse
em paz, irmão. Descanse com Deus, querido e inesquecível Sólon.

• Haim Grunspum
( 16/08/1927 - 14/10/2006)

Justamente no momento em que fechávamos este Boletim, recebemos a
triste notícia do falecimento, no dia 14/10/2006, do Acadêmico Haim Grunspum,
que ocupou a Cadeira 19, “Pedro de Alcântara”. Esta Academia, nesta
oportunidade, transmite aos seus parentes os mais sentidos e profundos
pêsames. O obituário do colega falecido sairá em um próximo número do Boletim.
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