
Bodas de
ouro
animadas
No próximo dia 18 de julho, Maurício
de Sousa completa 50 anos de
carreira, ganha exposição no MuBE e
recebe homenagem do Ministério da
Cultura. Mônica, o personagem mais
famoso do desenhista, passa a ser
embaixadora da Cultura no Brasil

meira tira de quadrinhos, Uma história vertical, sem texto
e estrelada pelos personagens que logo depois viriam a
ser batizados como Bidu e Franjinha, Com isso, o Brasil
perdeu um jornalista e ganhou um excelente desenhis-
ta, para alegria de pelo menos três gerações de leito-
res, que cresceram se encantando com as histórias de
Mauricio de Sousa, inicialmente nos jornais e depois nas
revistas, teatros, desenhos animados, parques temáticos
e produtos licenciados. "Passei anos publicando tirmhas
em jornais e acabei conquistando um público que hoje

Um bilhão de
revistas publicadas.
Mais de 200 personagens cria-
dos e distribuídos em 50 idiomas
por 126 países. Mil músicas pro-
duzidas para a Türminha. Cerca
de 3 mil itens licenciados. Esse é
o tamanho do império construído
por Mauricio de Sousa no mundo
das histórias em quadrinhos.
É tanto material que apenas com

as páginas de quadrinhos das revistas publicadas desde
1970, quando saiu o primeiro número de Mônica, pela
Editora Abril, daria para cobrir todo o litoral brasileiro,
que tem mais de 7 mil quilômetros de extensão. Hoje,
além de possuir a revista de quadrinhos mais vendida
no Brasil, a Mauricio de Souza Produções tem o maior
estúdio de quadrinhos e o maior produtor de animação
para cinema do Brasil.
Este mês, o pai da Turma da Mônica está completando
bodas de ouro com seu trabalho e seus personagens. E
para comemorar o cinqüentenário de carreira, inúmeras
atividades estão programadas a partir do dia 18 de julho
- data na qual, em 1959, o então repórter policial da Fo-
lha da Manhã (atual Folha de S.Paulo) publicou sua pri-



tem o comando do País nas
mãos. Não estou falando dos
políticos, mas da população
em geral, do pai, da mãe e da
avó, que são leitores fiéis da
Turma da Mônica", comentou o
artista em entrevista exclusiva à
Marketing durante o lançamen-
to da Turma da Mônica Jovem,
realizado em outubro de 2008.
"Durante todos esses anos, o
marketing sempre esteve pre-
sente na Mauricio de Sousa

Produções, desde o dia em que peguei meu primeiro
desenho e resolvi vendê-lo ao mercado."
Uma das principais ações comemorativas é a exposição
"Mauricio 50 Anos", no MuBE, em São Paulo. A mostra
- que tem início no próximo dia 18 e se estende até o
primeiro semestre de 2010 - irá relembrar a trajetória de
sucesso do autor, desde as primeiras tiras de jornal até
ele se tornar um dos desenhistas de quadrinhos mais
respeitados do mundo.
Os 50 anos de festa também serão marcados pela exibição
de um documentário sobre Mauricio de Sousa no canal
Biography (também no dia 18 de julho, para toda a Amé-
rica Latina); o lançamento do livro "MSP 50 - Mauricio de
Sousa por 50 Artistas Brasileiros", no qual 50 profissionais
do traço homenagearão o cnador da Turma da Mônica fa-
zendo, no seu próprio estilo, histórias com personagens
criados por Mauricio; e a produção do site Máquina de
Quadrinhos, no qual crianças de todas as idades poderão
criar suas próprias histórias da Turma da Mônica utilizan-
do bancos de imagens com personagens, cenários, obje-
tos e balões, entre outras ações.
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