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FALAM AS CARTAS
Caro senhor Luciano Pires,
“Olá, como vai? Meu nome é Letícia
Panichi e sou aluna de Design Gráfico,
pela UNESP e estou realizando meu
TCC. E é exatamente por isso que
envio este e-mail, nesse projeto estou
desenvolvendo um livro com fotografias e ilustrações sobre a história
de Bauru, focando prédios e espaços
públicos que fazem parte da história
da cidade, principalmente o centro
histórico. Minha intenção é mostrar o
início da cidade até os tempos de hoje,
dessa forma, abordando as mudanças
desses lugares, e usar o design como
forma de resgatar essa história que faz
parte da cidade e revitalizar em forma
de fotos e ilustrações as memórias das
construções que são importantes para
a cidade.
Para representar bem toda essa trajetória ao longo do tempo, eu gostaria
de poder conversar com pessoas que
considero influentes para a cidade e
que possam me ajudar no meu projeto
e, dessa forma, poder entender toda
a trajetória da cidade e poder refletir
o conteúdo do livro. Além das fotos
e ilustrações produzidas por mim, eu
gostaria de ter acesso a materiais que
retratam outras épocas, como no caso do
Bauru Ilustrado, e poder aproveitar um
pouquinho do conhecimento do senhor
para usar no conteúdo do livro. O projeto
tem finalidade apenas acadêmica, não
irá gerar benefícios comerciais de forma
alguma e todo material e palavras utilizadas que forem da autoria do senhor
eu darei os devidos créditos.
Tenho a intenção de disponibilizar
online todo o conteúdo coletado e desenvolvido, além de deixar disponível uma
cópia física do livro e do meu relatório
na biblioteca municipal e na biblioteca
da UNESP, como forma de dividir com a
cidade o meu projeto e ser de fácil acesso.
Sendo assim, obrigada primeiramente pela atenção, e queria demonstrar toda
a minha admiração pelo seu trabalho com
o Bauru Ilustrado e por dividir e contar
a história da nossa cidade. O nome do
senhor foi o primeiro que me veio em
mente e acho muito necessário poder

conversar um pouco com o senhor para
eu poder desenvolver o meu projeto,
se não for um incômodo. Eu possuo
algumas perguntas que contemplam os
assuntos que desejo abordar e alguns
pedidos apenas, como por exemplo,
material para eu poder utilizar ou algum
tipo de indicação que possa enriquecer
meu projeto. Se estiver tudo bem para o
senhor, podemos conversar por telefone,
ou e-mail, ou pessoalmente, o que for
melhor e no dia que o senhor preferir.
Muito obrigada novamente pela atenção. Letícia Panichi (14) 99132-0041”

“Confirmado a informação que lhe
transmiti há algum tempo, aí vai uma
cópia da certidão do 2º casamento
de minha avó paterna, Maria Justina
de Jesus (viúva de João Baptista de
Carvalho), famoso político dos primórdios da cidade de Bauru, falecido
em 10/05/1901, pai de meu pai, este
também com o nome de João Baptista
de Carvalho.
Minha avó se casou em segundas
núpcias, em 09/11/1903, com o cidadão
Zeferino Antonio da Silva, o qual aparece em uma antiga fotografia familiar (sei

que esta foto já faz parte de
seu rico arquivo histórico,
mas dela juntei uma cópia
já bem desbotada, só para
sua melhor localização).
Com meus melhores cumprimentos e parabéns pelo
sucesso do seu valioso e
adorado “BAURU ILUSTRADO”, apresento-lhe,
também, meus sinceros
agradecimentos pela generosa e constante atenção
recebida do ilustre e arguto
historiador bauruense”.
Alencar de Carvalho Telefone: (14) 3223-6415
- CEP 17014-039 – Bauru (SP)

“Boa noite Luciano Dias Pires.
Quem digita aqui é Enéas Carvalho
Filho. Estamos morando em Garça há
17 anos. Temos uma loja Enéas Sport
Garça. Escrevo para agradecer por ter
colocado foto do meu pai Enéas e da
minha saudosa mãe no Bauru Ilustrado.
Muito obrigado. Sempre acompanho
o BI com saudade de nossa terrinha
querida. Um grande abraço. Enéas
Pinto de Carvalho Filho. Garça (SP)

Fotos históricas de Bauru dos velhos tempos, são de importância vital para os trabalhos dos alunos de nossas faculdades

