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Viaturas da Policia Militar durante operação especial para combater criminalidade em Lorena; região assusta pelo número de homicídios

Empresa é a maior recicladora mundial de alumínio e fabricante de produtos de alumínio laminado plano

Região tem o dobro de mortes da capital
Vale do Paraíba registra 178 homicídios no ano; Guaratinguetá lidera ocorrências na sub-região 

Lucas Barbosa
Regional

Dados divulgados pela se-
cretaria Segurança Pública 
do Estado nesta semana apon-
taram que a RMVale (Região 
Metropolitana do Vale do 
Paraíba) continua a região 
mais violenta do Estado, con-
tabilizando nos últimos 12 
meses o dobro do números de 
homicídios da cidade de São 
Paulo. Guaratinguetá e Lore-
na seguem como destaques 
negativos nestes primeiros 
sete meses, liderando o nú-
mero de registros.

De acordo com o levanta-
mento, de agosto de 2016 a 
julho de 2017 a região alcan-
çou uma taxa de homicídios 
de 15,71 por cem mil habi-
tantes. O número representa 
o dobro do índice da capital 
paulista, que foi de 6,85.

Entre as seis regiões pau-
listas, a segunda com maior 
índice é a Grande São Paulo, 
que engloba 39 cidades como 
São Paulo, Guarulhos, Barueri 

e Diadema.
Os dados também reve-

lam que 178 pessoas foram 
assassinadas nos primeiros 
sete meses do ano na região. 
Mesmo assim, o número 
sofreu   uma queda de 20% 
comparado ao mesmo perí-
odo de 2016. 

Na sub-região Metropoli-
tana de Guaratinguetá, que 
além da Terra de Frei Galvão 
conta com nove municípios, 
tem na própria Guaratinguetá 
a liderança do “ranking da 
morte” neste ano, com 13 
registros. O crime que mais 
gerou repercussão foi a mor-
te de um taxista de 74 anos, 
enforcado por dois crimino-
sos no bairro Colônia Piagui.

Com 12 homicídios, Lo-
rena é a segunda com mais 
registros. Na sequência vem 
Pindamonhangaba (11), Cru-
zeiro (7), Potim (5), Cunha 
(3), Aparecida (2), Piquete 
(2), Cachoeira Paulista (1), 
Canas (1) e Roseira (1). Já Sil-
veiras não registrou nenhum 
assassinato.

Foto: Arquivo Atos

Novelis abre vagas de estágio em Pindamonhangaba
Da Redação
Região

A Novelis abriu trinta va-
gas de estágio nas unidades 
de São Paulo, Santo André 
e Pindamonhangaba, para 

estudantes de diversos cursos 
de graduação como adminis-
tração, jornalismo, ciências 
contábeis, psicologia e rela-
ções públicas.

A empresa, líder mundial 
em laminados e reciclagem 

de alumínio, tem inscrições 
abertas para o “Ciclo Novelis 
2018” a partir desta segun-
da-feira.

O estágio tem duração de 
um a dois anos. Os jovens 
selecionados terão que de-

senvolver um projeto que 
contribua diretamente para 
o negócio e que possa ser 
implantado em sua área de 
atuação. Para se candidatar é 
preciso ter formação prevista 
entre dezembro de 2018 e 
dezembro de 2019.

O período de inscrições se 
encerra no dia 30 de setem-

bro. Nos meses de outubro e 
novembro serão realizados 
testes de raciocínio lógico, 
inglês e dinâmicas de grupo. 
As entrevistas presenciais 
acontecerão em novembro 
e os resultados começarão 
a ser divulgados no final do 
mês. Os novos profissionais 
ingressarão na Novelis em 

janeiro de 2018.
O estágio oferece bolsa-au-

xílio, seguro de vida, assistên-
cia médica e odontológica, 
vale refeição e vale transporte.

Os interessados encontram 
informações sobre gradua-
ções e qualificações neces-
sárias no site ciclonovelis.
com.br.

Traficante é preso com 25 
quilos de drogas em Pinda

Uma operação do Baep 
(Batalhão de Ações Especiais 
de Polícia) prendeu um trafi-
cante com mais de 25 quilos 
de drogas no último final de 
semana no bairro Santana 
em Pindamonhangaba. Na 
casa do criminoso, usada 
como laboratório para a pre-
paração dos entorpecentes, 
também foram apreendidas 
munições.

Segundo a Polícia Militar, 

um homem de 25 anos, que 
já era investigado, foi aborda-
do na tarde do último sábado 
no Jardim Resende. Com ele, 
foram localizados quase R$ 
14 mil, quantia proveniente 
da venda de entorpecentes. 
Na sequência, o jovem con-
fessou que guardava uma 
grande quantidade de drogas 
em sua casa.

Durante vistoria no imóvel, 
que funcionava como um 

laboratório de drogas, foram 
apreendidos 22 quilos de ma-
conha, quase três quilos de 
cocaína e um quilo de crack.

Também foram localizadas 
diversas embalagens, balan-
ças de precisão, caderno de 
contabilidade e munições de 
arma de fogo. 

O criminoso foi preso em 
flagrante e responderá por 
tráfico de drogas e porte 
ilegal de munição.

Foto: Reprodução
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Bastidores da Política
Pombo correio

Corre na boca pequena 
de Guará que bastou uma 
informação oficiosa do PSDB 
aos ‘ouvidos’ do vereador 
Marcos Evangelista, “de que 
o mandato pertence ao parti-
do”, para que ele mudasse o 
discurso e a esposa optasse 
pela sua própria exoneração 
no Saeg. Perguntem àquele 
‘mago’ do ninho tucano, que 
atende pelo codinome de 
Goulart‼!

Não convidem para…
…a mesma picanha os 

vereadores governistas de 
Guará e o presidente do Sin-
dicato dos Servidores, José 
Edu Ayres, principalmente 
se o assunto for suas recentes 
‘opiniões sobre nepotismo’ 
nas redes sociais e suposta-
mente ao Ministério Público 
da cidade‼!

Telhado de vidro
Parece que o presidente do 

Sindicato dos Servidores de 
Guará atirou no próprio pé, 
quando denunciou a suposta 
prática de nepotismo na Pre-
feitura. Disseram que preocu-
pado com o grau de parentes-
co de alguns comissionados 
na administração pública com 
vereadores, Ayres não levou 
em conta que contratou seu 
próprio filho para assessorá-
-lo no Sindicato. E isto, até o 
Malvadeza sabe!?!?!

Perguntar não ofende
E por falar em Edu Ayres, 

por que ele e nenhum membro 
do ‘seu’ Sindicato compare-
ceram na Câmara de Guará 
nesta quinta-feira, por ocasião 
da manifestação ‘pró plano de 
cargos e salários’ que os ser-
vidores organizaram durante 
a sessão?

Papagaio comeu o 
milho…

…e Paulo Neme esta ten-
do de segurar a bronca! O 
mercado político de Lorena 
relembrou esta semana o últi-
mo ano de governo do ex-pre-
feito, quando em setembro 
de 2012, dois ‘mandraques’ 
que usurpavam dos cofres 
públicos, fizeram com que 
ele assinasse um contrato de 

‘recuperação de receita’ em 
cima de impostos devidos. 
Comenta-se pelas esquinas 
que há 30 dias da eleição do 
corrente ano o contrato que 
extraiu da fazenda municipal 
cerca de R$370 mil não apre-
sentou sinais de prestação de 
serviços, e por outro lado, o 
‘operador do sistema’ muni-
cipal da época não justificou 
perante a autoridade policial 
que presidiu o inquérito, 
informações básicas da con-
tratação de um empresa recém 
constituída na época. Entre 
outros, pagamentos sem a 
apresentação das devidas no-
tas fiscais. Resumindo: segue 
o Doutor Paulo terminando 
seu ciclo de prefeito mais 
pobre do que quando iniciou 
e um dos mandraques que nos 
seus oito anos de mandato 
permaneceu ‘encostado no 
cofre’, se tornando um dos 
‘mais novos’ milionários da 
praça. Quem adivinhar pelo 
menos o sobrenome do refe-
rido mandraque ganha uma 
camiseta com a estampa: “XÔ 
CORRUPÇÃO”‼!

Dinheiro extra
A concessionária de ad-

ministra Nova Dutra está 
recolhendo valores do IISQN 
aos municípios que margeiam 
a rodovia. Segundo dados da 
empresa, Canas está receben-
do mais de ‘meio milhão’ de 
reias. ‘A pergunta que não 
quer calar’: aonde o prefeito 
Lucemir do Varal vai ‘torrar’ 
esta grana toda? Será que em 
outro velório? Ou agora será 
um cemitério? Ah! Parece que 
a ideia era não divulgar este 
recurso, para não ser cobrado 
da aplicação!?!?

Efeito dominó
A Câmara de Pinda apro-

vou por unanimidade esta 
semana mais uma CEI. Desta 
vez para apurar a legalidade 
e a moralidade da cobrança 
do IPTU Complementar. In-
dependente da missão do Le-
gislativo de investigar a admi-
nistração pública, muitos na 
cidade já estão interpretando 
como perseguição pessoal, já 
que em menos de nove meses 
de mandato, esta é a terceira 
CEI instaurada pelos vereado-

res para investigar o governo 
do prefeito Isael Domingues 
(PR). Começou com a CEI 
do Vanone, seguida com a 
do Laboratório Municipal e 
agora, a do IPTU. Durmam 
com este barulho.

Campo minado
A julgar pelo ‘martírio’ 

que o prefeito Isael Domin-
gues está vivendo com a 
sequência de CEI’s e recla-
mações amplificadas pelos 
vereadores, supostamente em 
nome da população de Pinda, 
vários cientistas políticos do 
pedaço atribuem o fato a três 
tendências no Legislativo. 
Um percentual dos parlamen-
tares que compõem o bloco 
dos indiferentes (deixam 
as coisas rolarem para ver 
como ficam); os governistas 
sem a devida identidade com 
o governo (não aguentam 
uma pressão que cedem) e os 
oposicionistas, com destaque 
aos oportunistas eleitorais. 
Perguntem no gabinete do 
vice, que segue apenas ‘ob-
servando’‼!

Golpe baixo
Além do desafio de admi-

nistrar a cidade de Aparecida 
com orçamento herdado e 
comprometido (pelo menos 
neste primeiro ano de gover-
no), o prefeito Ernaldo César 
está enfrentando também ata-
ques de politiqueiros desqua-
lificados em todas as áreas de 
sua administração. Segundo o 
pessoal dos cafezinhos, se não 
bastasse os enfrentamentos 
públicos na Prefeitura, quase 
todos por falta de recursos, 
agora sua vida pessoal e fami-
liar entrou na ‘alça de mira’ de 
um suposto ‘pau mandado’. 
Dias atrás correu pelas redes 
sociais uma agressão contra 
um filho in memória, esposa, 
mãe e outros.

Troféu ‘tanga frouxa’
Entre muitos que acompa-

nham as sessões de Câmara 
de Lorena, o conceito que 
o presidente Vademilson da 
Silva, o Tão, não consegue 
realmente comandar a Casa 
administrativamente, mui-
to menos politicamente, é 
quase unanimidade. Tem 

sempre ‘alguém’, principal-
mente da oposição, ditando 
as ordens e os procedimentos 
na condução das sessões e, 
internamente, dizem que não 
consegue liberar nada sem o 
visto da ‘Eminência Parda’. 
Falaram ainda, que quando 
em ‘xeque’, ele diz: “agora 
como presidente vou tomar 
uma posição…”, todos ima-
ginam a favor ‘de quem’…

Os fins, às vezes..
…justificam os meios – 

Não demorou muito para os 
eleitores de Lorena entende-
rem a ‘pressa’ dos vereadores 
em eleger por unanimidade 
o próximo presidente do Le-
gislativo, ainda que 500 dias 
antes da posse para o segundo 
biênio. Tornou-se voz corren-
te na cidade, que Maurinho 
Fradique na presidência foi 
a garantia para a Câmara não 
voltar ao comando de quem 
já passou por lá e ‘encheu os 
bolsos’. Perguntem no Minis-
tério Público‼!

Desafio
Amigos e incentivadores 

do prefeito Marcus Soliva, 
estão desafiando na política 
local alguém que comprove 
um de seus parentes emprega-
dos na Prefeitura, em retalia-
ção a denúncia infundada de 
nepotismo na administração 
pública que rola no Facebook. 
E o vereador Décio sabe mui-
to bem disso…

Mesa redonda
O prefeito Marcus Soliva 

reuniu todos os vereadores na 
última segunda-feira, em seu 
gabinete, para os primeiros 
entendimentos sobre o novo 
Plano de Cargos e Salários 
que deve seguir para Câmara 
nos próximos dias. Segundo 
se ouviu entres os corredores 
da Prefeitura, se a adminis-
tração não tomar nenhuma 
iniciativa, 60% dos servidores 
municipais de Guará sofrerão 
cortes significativos. Com 
o novo Plano, metade deste 
contingente deve seguir às 
margens do contentamento, 
a outra parte sentirá algum 
impacto, porém com o tem-
po, a recuperação os levará a 
normalidade.

Jovem é morto com 
quatro tiros no 
Cidade Industrial

Federal apreende 
cinquenta potes de 
palmito em Aparecida

Um jovem de 28 anos foi 
assassinado na noite da úl-
tima quinta-feira no Cidade 
Industrial, em Lorena. De 
acordo o boletim de ocor-
rência, a vítima foi surpre-
endida por dois atiradores 
em uma moto por volta das 
20h, na rua Alagoas.

Ele tentou fugir, mas aca-
bou sendo atingido por 

Após um ano de investiga-
ções, a Polícia Federal de São 
José dos Campos prendeu, 
na última terça-feira, um 
homem por extração ilegal 
de palmito, em Aparecida. 
Na casa do criminoso foram 
aprendidos cinquenta potes 
do vegetal.

Segundo a PF, o infrator re-
alizava a extração em Cunha 

quatro disparos. O rapaz 
foi socorrido pela mãe, mas 
acabou não resistindo aos 
ferimentos.

A vítima possuía passa-
gem por tráfico de drogas 
e tentativa de homicídio. A 
Polícia Civil abriu uma inves-
tigação, mas até o momento 
os assassinos não foram 
identificados.

e armazenava o produto em 
Aparecida. O criminoso, que 
não ofereceu resistência, foi 
flagrado enquanto preparava 
uma quantidade de palmito 
para ser estocada. 

O homem já possui diversas 
passagens por extração ilegal 
de palmito, foi preso e poderá 
ser condenado até cinco anos 
pelo crime. 

Dupla é presa 
traficando em Pinda

Dois jovens foram fla-
grados traficando crack 
e cocaína na madrugada 
da última quarta-feira, em 
Pindamonhangaba.

De acordo com a Polícia 
Militar, uma viatura pa-
trulhava o Campo Alegre 
quando desconfiou da 
atitude de dois rapazes, 
que estavam em um local 

conhecido como ponto de 
tráfico de drogas.

Durante a abordagem 
foram localizados 77 pinos 
de cocaína e 119 pedras 
de crack.

A dupla foi presa em 
flagrante por tráfico de 
drogas e recolhida à Ca-
deia Pública de Pindamo-
nhangaba.

Pichadores são 
detidos com ajuda 
do COI em Pinda
Implantado no início do 

mês, o sistema de videomo-
nitoramento de segurança de 
Pindamonhangaba flagrou, na 
última segunda-feira, cinco 
jovens pichando um parquí-
metro no Centro.

Os vândalos foram filmados 
enquanto cometiam a infração 
na rua Bicudo Leme, ao lado 
da Praça do Cruzeiro. O crime 

ocorreu por volta das 21h e 
foi praticado por dois maiores 
e três menores de idade.

Após receberem o chamado 
dos operadores do COI (Cen-
tro de Operações Integradas), 
os policiais conseguiram deter 
o grupo.

Os pichadores foram libe-
rados, mas responderão por 
dano ao patrimônio público.

PM prende jovem 
armado em Guará

A Polícia Militar prendeu 
um jovem de 18 anos por 
porte ilegal de arma de 
fogo, na tarde da última 
quarta-feira, no residencial 
Santa Mônica, em Guara-
tinguetá. 

Segundo o boletim de 
ocorrência, uma equipe rea-

lizava uma ronda na avenida 
Integração quando decidi-
ram abordar um jovem que 
estava em atitude suspeita. 
Com ele, foi encontrado um 
revólver calibre 22. 

O criminoso foi preso em 
flagrante e permanece à 
disposição da Justiça.
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PREFEITURA DE LORENA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 72/17 PROC. Nº 362/17.

A comissão Permanente de Licitação por meio deste, na data de hoje, fazem a juntada do 
CADESP, Cadastro de Contribuinte de ICMS, da empresa NOROESTE COMERCIAL DE 
SUPRIMENTOS LTDA - EPP, CNPJ: 01.148.472/0001-59, exigência dos itens 10.1.2.2 
do edital, sendo assim HABILITADA.
Lorena, 29 de agosto de 2017.

PREFEITURA DE LORENA
Pregão Presencial Nº 72/17 PROC. Nº 362/17.

O Município de Lorena-SP torna público o pedido de desistência da empresa MJM LEITE 
– ME, referente ao item 2 Inseticida líquido concentrado emulsionável, com princípio ativo 
etofenproxi 20% - embalado em frasco de 1 litro, com certificado de eficácia WHOPES, 
sendo assim, a empresa NOROESTE COMERCIAL DE SUPRIMENTOS LTDA – EPP, 
segunda colocada do item 2, se consagrou vencedora.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
TERMO DE CONVOCAÇÃO

O Prefeito Municipal de Lorena no uso de suas atribuições legais, 
tendo em vista a homologação do Concurso Público Edital 001/2013, 
vem por meio deste convocar os candidatos abaixo relacionados para 
comparecerem nesta Prefeitura, sito à Rua Cap. Messias Ribeiro, 625 
– Centro, no horário das 09:00 às 17h no setor de RH, no prazo de 30 
dias a contar da data desta Publicação, ficando ciente que o seu não 
comparecimento importará em renúncia ao cargo concursado, são eles: 
BARBARA ALVARES LUZIA RG: 449612211, ANA PAULA DE JESUS 
CORREIA RG: 4285249.
Lorena, 29 de Agosto de 2017.

Fábio Marcondes
Prefeito Municipal

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: Pregão Presencial Nº 81/17 PROC. Nº 413/17.

O Município de Lorena-SP torna público a Abertura da Licitação na Modalidade Pregão 
Presencial do tipo maior lance, cujo objeto é a Prestação de serviços bancários de 
gerenciamento e processamento da folha de pagamento dos servidores públicos municipais 
ativos e inativos, temporários e estatutários, pensionistas, pensionista judicial e contratados 
em caráter emergencial da administração direta e indireta do Município de Lorena, a 
realizar-se ás 9h30min do dia 14 de setembro de 2017, no Prédio da Prefeitura Municipal de
Lorena na Secretaria Municipal de Administração, Sala de Licitações, situada à Avenida 
Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. Informações (12) 3185-3000, ramal 
3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO: 

TOMADA DE PREÇO Nº 06/2017 – PROC. 365/2017
O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para o
atendimento da Tomada de Preço acima referido, cujo objeto é a contratação de empresa
especializada em construção civil para instalação de um elevador no prédio do fórum de 
Lorena, com fornecimento de material, equipamentos e mão de obra, o Sr. Prefeito Municipal 
HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados e do objeto as empresas:
EMPRESA: ELETROWAL SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 02.748.570/0001-90, vencedora do 
lote: 1 no valor total de R$ 102.169,00 (cento e dois mil cento e sessenta e nove reais)

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: Pregão Presencial Nº 78/17 PROC. Nº 400/17.

O Município de Lorena-SP torna público a Abertura da Licitação na Modalidade Pregão 
Presencial do tipo menor preço por item, cujo objeto é a Aquisição de equipamentos 
odontológicos para atender as necessidades das Unidades de Saúde, a realizar-se ás 
9h30min do dia 19 de setembro de 2017, no Prédio da Prefeitura Municipal de Lorena 
na Secretaria Municipal de Administração, Sala de Licitações, situada à Avenida Capitão 
Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. Informações (12) 3185-3000, ramal 3041 
ou 3046, das 09h às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br

PREFEITURA DE LORENA
REABERTURA: Pregão Presencial Nº 73/17 PROC. Nº 369/17.

O Município de Lorena-SP torna pública a reabertura da licitação na modalidade pregão 
presencial para o registro de preços de aquisição de materiais de consumo para o Centro 
de Esterilização Animal pelo período de 12 (doze) meses, a realizar-se às 09h30min do 
dia 18 de Setembro de 2017, no prédio da prefeitura municipal de Lorena na Secretaria 
Municipal de Administração, Sala de Licitações, situada à Avenida Capitão Messias Ribeiro,
nº 625, Olaria - Lorena - SP. Informações (12) 3185-3000, ramal 3041/3046, das 09h às 
17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

Genro é esfaqueado 
pelo sogro em Lorena

Rapaz é assassinado 
com 11 tiros em Guará

Polícia flagra jovem 
traficando no Castolira 

Uma briga familiar acabou 
em tentativa de homicídio 
no início da tarde do último 
domingo no Bairro da Cruz 
em Lorena. Após uma discus-
são, um jovem foi esfaqueado 
pelo sogro.

Segundo o depoimento da 
vítima, ele estava acompanha-
do da namorada em sua casa 
na rua Expedicionário Genésio 
Valentim Corrêa, quando o 

Um jovem de 20 anos foi 
morto com 11 tiros na noi-
te da última segunda-feira, 
no bairro São Dimas em 
Guaratinguetá.

De acordo com o boletim 
de ocorrência, a vítima ca-
minhava pela rua Henrique 
Alves Macedo, quando foi 
surpreendida pelo atirador.

Um jovem de 19 anos foi 
preso após ser flagrado tra-
ficando crack na tarde do 
último domingo no Castolira 
em Pindamonhangaba.

De acordo com a Polícia Mi-
litar, uma equipe patrulhava 
o bairro quando desconfiou 
da atitude de um rapaz pa-

sogro e o cunhado o chama-
ram no portão. Depois de um 
desentendimento, a vítima 
foi golpeada duas vezes no 
pescoço e uma no tórax.  O 
rapaz foi levado à Santa Casa 
de Lorena, onde permanece 
em observação médica.

A Polícia Civil investiga o 
caso, mas até o momento o 
autor do crime não foi loca-
lizado.

O rapaz foi alvejado por 
quatro tiros na cabeça, 
três no peito,  dois na 
barriga e dois no braço 
esquerdo. 

A Polícia Civil abriu uma 
investigação para apurar 
o caso, mas até o momento 
o autor do crime não foi 
identificado. 

rado em uma esquina. Ao 
perceber a aproximação dos 
policiais, o suspeito tentou 
dispensar uma sacola, que 
continha 17 pedras de cra-
ck, mas não teve sucesso.

O criminoso foi preso e 
recolhido à Cadeia Pública 
de Pindamonhangaba.
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Designer compara 
passado e presente 
em fotos de Lorena
Trabalho tem atraído o interesse 
na internet; proposta é mostrar as 
mudanças do dia a dia da cidade

Fotos trabalhadas mostram as mudanças da cidade ao longo dos anos

Loja na praça Arnolfo de Azevedo, locais que fazem parte do passado

O designer Iesus Henrique, autor do projeto fotogrático em Lorena 

Foto: Reprodução Iesus Henrique

Foto: Reprodução Iesus Henrique

Foto: Arquivo pessoal

Francisco Assis
Lorena

“Eu vejo o futuro repetir 
o passado”. O verso cantado 
por Cazuza em “O tempo não 
para” (1988) foi uma das 
inspirações para o designer 
Iesus Henrique Machado, 29 
anos, colocar em prática uma 
ideia antiga, revisitar o pas-
sado de Lorena com imagens 
que tem atraído o interesse 
na internet.

Prédios, avenidas ou pra-
ças. Qualquer ambiente pode 
virar arte na mão do designer, 
que teve a ideia após desco-
brir o trabalho do fotografo 
alemão Sergey Larenkov, 
que replicava cenários da 
Segunda Guerra Mundial 
com uma comparação do 
velho e do novo. “Quando vi 
o que ele fazia, achei muito 
legal. Sempre gostei de fotos 
antigas, saber da história da 
cidade. Um dia vi uma foto 
antiga da Casa da Cultura 
(Solar Conde Moreira) e fiz 
um teste de misturar as duas 
fotos só para ver como ficava, 
por curiosidade. Postei em 
um grupo, o ‘Lorena, fotos 
antigas’, e as pessoas gosta-
ram”, contou.

O trabalho consiste em ma-
nipulação de imagens antigas 
inseridas em fotos atuais de 
um ponto específico da cida-
de, mostrando a influência e 
as mudanças de Lorena.

No grupo de fotos da rede 
social, Iesus, que também é 
músico, postou dez imagens 
trabalhadas. Em seu perfil, 
já são mais de 35. A escolha 
da imagem leva em conta o 
grau de mudança arquitetô-
nica. “Tenho um acervo de 
fotos antigas, ou que eram 
minhas, ou alguém que me 
manda. Aí vou até o lugar e 
vejo se é possível fazer uma 

montagem com o ambiente. 
Tenho algumas pessoas que 
me ajudam até a identificar os 
lugares mais antigos, porque 
muita coisa mudou. Se muda 
muito o visual, um prédio que 
não existe mais, por exemplo, 
aí fica difícil de fazer. Tento 
comparar a mesma arquite-
tura, lugares que mantém o 
mesmo padrão”.

A proposta recebeu apoio 
rápido, com comentários e 
sugestões. “As pessoas cur-
tiram de cara, pediram para 
continuar”, comemorou o de-
signer, que recebe propostas 
de lugares e ideias como a de 
retratar a antiga padaria da 
família Carreira, que ficava 
no prédio onde hoje está o 
Banco do Brasil, na praça 
Arnolfo de Azevedo.

Segundo ele, pessoas de 
outras cidades já pediram 
uma versão para retratar as 
antigas imagens. “Um rapaz 
de Aparecida me pediu. Mas 
tenho que ver toda a questão 
de tempo, material, imagens. 
Me preparar melhor”.

Por enquanto ele deve se-
guir em Lorena. A ideia é bus-
car outros pontos históricos e 
também revisitar seu próprio 
passado. Um sonho de Iesus 
é fazer uma comparação do 
antigo e do novo no colégio 
estadual Arnolfo de Azeve-
do, onde estudou quando 
criança. “Tenho imagens de 
dentro, mas quero da entrada. 
Estou procurando. O que eu 
queria é fazer uma exposição 
das imagens. Não sou foto-
grafo, faço porque gosto, mas 
queria poder mostrar melhor 
esse trabalho”.

Quem tiver interesse em 
ajudar Iesus a ampliar o 
acervo, além de sua página 
no Facebook, pode entrar em 
contato pelo e-mail fotosanti-
gaslorena@outlook.com.
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Na Câmara Municipal, são discutidos e votados todos os assuntos 
relacionados à melhoria da sua qualidade de vida.

Isso é feito a partir dos trabalhos dos Vereadores, que são:

• elaborar Projetos de Lei propondo soluções para que a cidade se 
desenvolva mais e melhor;

• fazer Requerimentos para que sejam tomadas providências nas mais 
diversas áreas ou solicitando esclarecimentos;

• e dar Indicações, sugerindo melhorias aos órgãos públicos.

ACOMPANHE AS SESSÕES TODAS AS TERÇAS E QUINTAS-FEIRAS, ÀS 18H:

• na Câmara: Avenida João Pessoa, nº 471, Pedregulho – Telefone: 3123-2400;

• pelo Rádio: 610 AM;

• na internet: www.camaraguaratingueta.sp.gov.br ;

• no Facebook: www.fb.com/camaraguara .

O QUE É IMPORTANTE
ACONTECE AQUI.

GUARATINGUETÁ
CÂMARA MUNICIPAL da ESTÂNCIA TURÍSTICA de 

Ética e transparência, a serviço do povo.
GUARATINGUETÁ

do povo.


