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O GAATA recebe
casais e pessoas
interessadas em

adoção, toda
penúltima sexta-feira do

mês, a partir das 19h00 no
Buffet Papo de Anjo.

Telefones de contato:
3251-8520 e 99775-7475

† David Martins  – Faleceu
dia 29 de abril, aos 65 anos.

† Felipe Fiusa Rocha  – Fale-
ceu dia 30 de abril, aos 10 anos.

† Valdemar Faulin  – Faleceu
dia 30 de abril, aos 75 anos.

† Maria Rosa Serafim  – Fa-
leceu dia 30 de abril, aos 76
anos.

† Antonio Inácio da Silva  –
Faleceu dia 30 de abril, aos 66
anos.

† Januário Festa  – Faleceu
dia 2 de maio, aos 85 anos.

† Fábio Fogaça Carriel  – Fa-
leceu dia 2 de maio, aos 44 anos.

† Leonidia Pereira da Silva
Prioli  – Faleceu dia 2 de maio,
aos 77 anos.

† Marco Roberto Ferreira  –
Faleceu dia 5 de maio, aos 56
anos.

† Tereza de Camargo Dias  –
Faleceu dia 5 de maio, aos 86
anos.

† Benedita Bueno Cardoso  –
Faleceu dia 6 de maio, aos 82
anos.

ANUNCIE NO JORNAL
INTEGRAÇÃO - 3305-6674

NOVO ENDEREÇO

COMPUTER LAB
R. Palmira de Campos
Arruda, 78 - Jd. Manoel

de Abreu - Tatuí
Fone: (15) 9.9719-8970

CARRO DE GUALTER NUNES

COBAT DENUNCIA AO MINISTÉRIO PÚBLICO
 SUMIÇO DE VEÍCULO HISTÓRICO

O Cobat (Conselho de Bair-
ros de Tatuí), através de seu pre-
sidente Antonio de Pádua, enca-
minhou no último dia 22 de abril,
denúncia ao Ministério Público
Estadual (Protocolo 531/15) com
relação ao veículo - Rugby 29 -
que pertenceu ao médico
Gualter Nunes e que está sob
responsabilidade da Prefeitura
de Tatuí. O órgão comunitário
quer saber em que situação se
encontra o veículo, que é consi-
derado por muitos como
patrimônio histórico. Há informa-
ções que ele esteja deteriorado
e abandonado em uma gara-
gem municipal, mas esta infor-
mação não é oficial.

O veículo, durante vários anos
ficou exposto na Praça Manoel
Guedes, a Praça do Museu. Com
a reforma do Museu e da praça,
o veículo foi retirado pela Prefei-
tura de Tatuí para restauração,
através de possíveis parcerias.
Mais recentemente, o veículo
esteve para restauração na Fatec
e no Clube de Antigomobilismo.

Segundo consta, a adminis-
tração municipal, em 2013, re-
quereu a devolução do veículo
junto ao Clube de Antigomo-
bilismo. No ano de 2014, o vere-
ador Márcio Antonio de Camargo
(Márcio do Santa Rita) fotografou
o Rugby 29 na garagem munici-
pal próxima ao Curtume, no bair-
ro Boqueirão. Pelas fotos,  pos-
tadas em rede social, o veículo
estava abandonado e sem ne-
nhum restauro.

“Nós oficiamos algumas ve-
zes a Prefeitura de Tatuí em bus-
ca de informações do paradeiro
do veículo e não fomos respon-
didos. Por isso fomos até o Mi-
nistério Público. Não há motivo
para esconder o veículo e nós
queremos informações a res-
peito”, relatou Antonio de Pádua,
em entrevista à  rádio.

Gualter Nunes  - O médico
Gualter Nunes nasceu no dia 18
de maio de 1889 na cidade do
Rio de Janeiro. Casou-se com

Em 2014, o vereador Márcio do Santa Rita denunciou através das
redes sociais o abandono do veículo, que estava em uma garagem
municipal.

Adalgisa Candelária Nunes e
chegou a Tatuí no dia 11 de
agosto de 1913, onde fixou resi-
dência. Foi também casado, em
segunda núpcias, com Isabel
Carneiro da Silva, não tendo
descendentes. Cargos que ocu-
pou em Tatuí: médico sanitaris-
ta do Posto de Saúde; médico
chefe do Centro de Saúde de
Tatuí; médico da “Beneficência
Tatuhyense” e o primeiro médi-
co-chefe da Santa Casa de Mi-
sericórdia (diretor-clínico), por
longo período (foi nomeado em
02 de junho de 1926, por indica-
ção de Carlos Orsi). Foi capitão-
médico da Revolução Consti-
tucionalista de 1932, com ativa
participação hospitalar. Ao lado
do professor Nacif Farah, mi-
nistraram aulas de enfermagem
aos voluntários de Tatuí. Verea-
dor por algumas legislaturas,
ocupou a presidência da Câ-
mara Municipal em 1957. Foi
vereador no biênio 1936-1937,
quando a Câmara foi dissolvida
em virtude da nova Constituição
criada no governo Getúlio
Vargas. Foi presidente do Rotary
Club de Tatuí. Por vários anos,
foi presidente da Associação
Atlética XI de Agosto, inaugu-
rando o estádio que leva seu
nome, em 11 de agosto de 1935,
com a partida futebolística entre
o “XI” e o Palestra Itália, da Ca-
pital. Quando estudante, foi fo-
tógrafo amador, já médico foi
redator do jornal “Cachoei-
rense”, da cidade paulista de
Piracaia. Grande apreciador de
teatro, música clássica, litera-
tura, dos esportes, incluindo o
turfe e de automóveis. Com
Celestino Buavão, foi proprietá-
rio de uma agência de autos, no
ano de 1924. Gualter Nunes foi
também o primeiro cidadão a
adquirir uma motocicleta em
Tatuí (o primeiro motoqueiro).
Faleceu em 4 de março de 1970,
em Tatuí. Deixou seu nome gra-
vado como o “Médico da Pobre-
za”.

PREFEITURA INSCREVE
PARA FESTA DO DOCE

A Prefeitura de Tatuí divul-
gou, na semana passada, edital
para os interessados em partici-
par da terceira edição da “Festa
do Doce”, que irá ocorrer no pe-
ríodo de 10 a 12 de julho, das 10
às 22 horas, na Praça da Matriz.

As inscrições devem ser re-
alizadas até a próxima sexta-fei-
ra, dia 15 de maio, no Centro
Cultural, na Praça Martinho
Guedes, nº 12, das 9 às 18 ho-
ras. As fichas estão disponíveis
também pelo site oficial do mu-
nicípio (www.tatui.sp.gov.br).

Podem participar docerias
artesanais e caseiras ou indús-
trias de doces instaladas em
Tatuí. O número de estandes é
limitado e a comissão organi-
zadora do evento será respon-
sável por selecionar os exposi-
tores que irão trabalhar na fes-
ta.

O diretor do Departamento
de Cultura e Desenvolvimento

Festividade apresenta grande
variedade de doces caseiros.
Turístico, Jorge Rizek, espera
que a festividade possa atrair
um público superior ao de 2014.
No ano passado, a festa teve
participação de 39 doceiros e
foram comercializadas 127 mil
unidades de doces.

 “Muitos turistas da região
estão se programando para vir
saborear a grande diversidade
de doces caseiros produzidos
no município, ao som de boa
música”, disse Rizek. Maiores
informações sobre a festa e o
edital podem ser obtidas pelo
fone: (15) 3259-4135.

SESI SELECIONA
PROJETOS CULTURAIS
Até o dia 25 de maio, o Cat

Sesi de Tatuí recebe inscrições
para Projetos Culturais. Serão
selecionadas propostas nas
áreas de Música e Artes Cêni-
cas: teatro, teatro-dança, dança,
circo-teatro, performances e te-
atro de bonecos e formas ani-
madas. Os trabalhos seleciona-
dos integrarão a Programação
Cultural 2015 do Sesi de Tatuí.

A iniciativa visa estimular a
produção cultural da cidade por
meio da escolha de projetos de
grupos e artistas sediados  no
máximo 250 quilômetros do Sesi
de Tatuí. Dessa forma, o edital
busca identificar propostas que
estejam alinhadas com os obje-
tivos voltados à formação de
públicos para as linguagens de

Artes Cênicas e Música.
Os interessados devem en-

caminhar as propostas pelo cor-
reio para o endereço da unidade
com a especificação Edital de
Chamamento 2015 - Projetos
Culturais - Modalidade (Artes
Cênicas ou Música) descrita no
campo do destinatário. O edital
completo e a ficha de inscrição
estão disponíveis no site
www.sesisp.org.br/tatui. O resul-
tado será publicado no site a
partir do dia 25 de junho. O envio
de projetos deve ser realizado
obrigatoriamente pelos Correi-
os para o seguinte endereço:
Centro de Atividades do Sesi de
Tatuí, na Avenida São Carlos,
900, bairro Dr. Laurindo, Tatuí -
CEP: 18271-380.

OFICINA ABORDA MAGIA DOS
EFEITOS ESPECIAIS NO CINEMA

Cássio Starling irá ministrar a
oficina no Museu Paulo Setúbal
de Tatuí.

Estão abertas as inscrições
para a oficina “Além da Imagina-
ção: A Magia dos Efeitos Especi-
ais”, que será realizada dia 20 de
maio, das 14 às 18 horas, no
Museu Histórico Paulo Setúbal,
em parceria com o Ponto MIS
(Museu da Imagem e do Som). A
atividade, ministrada por Cás-
sio Starling, crítico, pesquisador
e professor de história do
audiovisual, apresentará os prin-
cipais truques elaborados pe-
las equipes que criam mundos
inexistentes, criaturas lendárias,
monstros e ações espetacula-
res nos filmes cinematográficos.

Através de trechos de filmes
de diversas épocas, os partici-
pantes irão aprender de que
maneira foram concebidos e
aperfeiçoados os mais impor-
tantes truques óticos, mecâni-
cos e digitais, além de conhecer
o trabalho de grandes artistas,
especializados em “nos fazer
acreditar no impossível”.

As vagas para a oficina são
limitadas e abertas aos maiores
de 14 anos. Para se inscrever,
os interessados devem ligar no
fone: (15) 3251-6568 ou enca-
minhar um e-mail para:
mhpstatui@gmail.com, cons-

tando o nome completo, telefo-
ne e e-mail. O Museu Paulo
Setúbal localiza-se na Praça
Manoel Guedes, nº 98.

Sobre Cássio Starling – Co-
labora regularmente para o jor-
nal “Folha de São Paulo”, sendo
organizador, editor e autor das
coleções “Folha Clássicos do
Cinema” (2009), “Folha Cine
Europeu” (2011) e “Folha Charles
Chaplin” (2012). É autor do livro
“Em Tempo Real” (2006) sobre
narrativas de séries de TV.

SERESTA COM TERNURA
Nesta sexta-feira (8), a partir das 19 horas, ocorre a 20ª edição do

evento musical “Seresta Com Ternura” no Museu Paulo Setúbal de
Tatuí, sob a coordenação de Maria Inês Camargo. Durante o evento, o
público poderá apreciar e recordar a boa música de seresta. A entrada
é franca e o museu está localizado na Praça Manoel Guedes, nº 98.

BAZAR DO
DIA DAS MÃES
Nesta sexta-feira (8), das

10 às 20 horas, e sábado (9),
das 10 às 18 horas, encontra-
se em funcionamento no Cen-
tro Cultural, localizado na Pra-
ça Martinho Guedes, 12, o “Ba-
zar do Dia das Mães”, organi-
zado pelo Fundo Social de So-
lidariedade de Tatuí. Os visi-
tantes poderão apreciar e ad-
quirir produtos fabricados nos
cursos do Fundo Social, com
excelentes opções para pre-
sentear as mães.

VACINAÇÃO CONTRA GRIPE
Neste sábado (9), a Secretaria Municipal de Saúde organiza o

“Dia D” de vacinação contra a gripe, dentro da campanha nacional.
Nesta data, todas as unidades básicas de saúde (UBS) da cidade
aplicarão as doses da vacina das 8 às 16 horas. Um posto avançado
também será instalado na Praça da Matriz, das 9 às 13 horas, para
orientar e imunizar os populares. Integram o público-alvo crianças
de seis meses a menores de cinco anos, pessoas com 60 anos ou
mais, trabalhadores da saúde, povos indígenas, gestantes,
puérperas (mulheres até 45 dias após o parto), população privada
de liberdade, funcionários do sistema prisional e as pessoas
portadoras de doenças crônicas não transmissíveis ou com outras
condições clínicas especiais. Até o final da campanha, a expectativa
é vacinar, em Tatuí, quase trinta mil pessoas.


