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Município e PM cobram colaboração de visitantes; cidade tem elevação preocupante de contaminados e mortos

Com aumento de 29% de casos de infectados, operação 
conscientiza turistas sobre riscos da Covid-19 em Piquete

Tentando conter o aumen-
to de contaminados pelo 
novo coronavírus (Covid-19) 
em Piquete, a Prefeitura e a 
Polícia Militar promoveram 
uma operação, no último 
final de semana, para coibir 
aglomerações em pontos tu-
rísticos. Para a preocupação 
das autoridades em Saúde, 
o munícipio registrou na úl-
tima segunda-feira (15) um 
aumento de 29% no número 
de infectados em comparação 
ao mês passado.

De acordo com a Prefeitura, 
as abordagens de conscienti-
zação foram realizadas no sá-
bado (13) e domingo (14), na 
estrada vicinal José Rodrigues 
Ferreira, em direção ao Bairro 
dos Marins, trajeto repleto de 
cachoeiras e que dá acesso 
a outros atrativos naturais, 
como o Pico dos Marins.

Na ação, as equipes da Vi-
gilância Sanitária e da PM 
orientaram os motoristas e 
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passageiros de cerca de oitenta 
veículos sobre a importância 
de utilizarem máscaras de 
proteção e evitarem aglomera-
ções. Os profissionais também 

destacaram aos turistas a im-
portância de permanecerem 
isolados caso sintam alguns 
dos sintomas típicos da conta-
minação pela Covid-19 como: 

febre, dificuldade em respirar, 
dor no peito, tosse seca e per-
da do olfato ou paladar. 

Além da estrada de acesso, 
a equipe realizou fiscalizações 

em diversas cachoeiras.
O secretário de Saúde, Luiz 

Humberto Leite, destacou 
a importância da operação, 
denominada “Paz e Proteção”. 

“O prefeito (Rômulo Kazimierz, 
o Rominho-PSDB), exaltou a 
parceria com a Polícia Militar 
e reiterou a necessidade de 
ações como esta contra a pan-
demia, que buscam garantir a 
segurança da população. As 
próximas operações contarão 
também com a participação 
da equipe da secretaria de 
Turismo”. 

Apesar de confirmar a pos-
sibilidade de novas etapas da 
operação, o Executivo não 
revelou futuras datas.

Preocupação – O mais re-
cente boletim epidemiológico, 
divulgado pela secretaria de 
Saúde de Piquete, apontou 
que a cidade, até o fim da 
tarde desta segunda-feira 
(15), contabiliza 520 casos 
confirmados de Covid-19. O 
número é 29% superior ao 
registrado em 15 de janeiro, 
que foi de 403. 

Já o número de mortes cres-
ceu 27% no período, saltando 
de 11 para 14. 

Segundo o boletim, o mu-
nicípio tem 484 recuperados 
da doença e dois internados.

Movimentação do Hospital de Piquete, principal ponto de atendimento aos pacientes com Covid-19 na cidade; trabalho conscientiza turistas

Leito entregue no Pronto Atendimento de Lorena; cidade é uma das referências no atendimento regional durante a pandemia, recordista de óbitos na RMVale desde março de 2020

Covid mata mais em um ano que 
crime nos últimos seis na região
Número da pandemia é 9% maior que o da violência; óbitos quase iguala população de Arapeí

Em mais uma monstra da 
letalidade do avanço do novo 
coronavírus, dados estaduais 
e municipais apontam que a 
RMVale (Região Metropolitana 
do Vale do Paraíba e Litoral 

Norte) registrou em 11 meses 
mais mortes causadas pela Co-
vid-19 do que em assassinatos 
nos últimos seis anos. Ao con-
trário da violência, a doença 
fez vítimas fatais desde o início 

da pandemia. De acordo com 
os boletins das secretarias de 
Saúde, dos 39 municípios da 
RMVale até o fim da última 
segunda-feira (15), a área 
contabiliza 2.458 óbitos mo-

tivados pela Covid-19 desde 
o início da pandemia, que teve 
os primeiros casos da doença 
confirmados em 18 de março 
do ano passado. O número de 
moradores que perderam a 

vida para o novo coronavírus 
é quase igual ao da população 
de Arapeí, que de acordo com 
a estimativa do IBGE é de 
2.460 habitantes.

Após um ano, 
Pinda volta ter 
debate sobre  
Plano Diretor

Após quase um ano parado 
na Câmara de Pindamonhan-
gaba, o Plano Diretor voltou 
a ser discutido. A expectativa 
é que a proposta avance com 
foco em projeto de desenvol-
vimento sustentável para a 
cidade. De acordo com infor-
mações da Câmara, a reunião 
contou com representantes 
da empresa responsável, Geo-
Brasilis, parlamentares, o 
vice-prefeito Ricardo Piorino 
(PSL), a secretária de Obras e 
Planejamento, Marcela Fran-
co, além de outros secretários 
para apresentar aos novos 
vereadores a situação do Plano 
Diretor e os métodos necessá-
rios para colocá-lo em prática. 
O tema é debatido na cidade 
desde 2018, com audiências 
públicas.
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Aparecida tem 
exposição de que 
conta a história 
da comunicação

O Morro do Cruzeiro recebe 
a exposição “Ferramentas e 
equipamentos de comunica-
ção: acervos que registram a 
comunicação escrita, sonora e 
visual em perspectiva históri-
ca, artística e técnica”.
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Após um ano travado, Câmara de 
Pinda volta a debater Plano Diretor
Cidade planeja revisão há dois anos; presidência estima melhor andamento em 2021

Depois de quase um ano 
parado na Câmara de Pinda-
monhangaba, o Plano Diretor 
voltou a ser discutido, na 
última semana. A expectativa 
é que a proposta avance com 
foco em projeto de desenvol-
vimento sustentável para a 
cidade.

De acordo com informa-
ções da Câmara, a reunião 
contou com representantes 
da empresa responsável, 
GeoBrasilis, parlamentares, 
o vice-prefeito Ricardo Pio-
rino (PSL), a secretária de 
Obras e Planejamento, Mar-
cela Franco, além de outros 
secretários para apresentar 
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Pinda espera arrecadar até 
R$ 43,1 milhões com IPTU

aos novos vereadores a situ-
ação do Plano Diretor e os 
métodos necessários para 
colocá-lo em prática. O tema 
é debatido na cidade desde 
2018, com realizações de 
audiências públicas. 

O processo de revisão do 
Plano Diretor Participativo 
foi enviado para aprovação 
da Câmara no dia 13 de 
janeiro de 2020 e protoco-
lado no mês seguinte. Mas 
até o início deste ano, não 
havia novas movimentações 
acerca do projeto. Segundo o 
presidente Casa, José Carlos 
Gomes, o Cal (PRB), o mo-
mento agora é de avaliação 
para definir o que é neces-
sário para iniciar, e então 
serão definidas as datas de 
programação. 

A próxima etapa é a re-
alização, pela Câmara, de 
uma audiência pública. “A 
população se torna ativa em 
toda a formatação do Plano 
Diretor, juntamente com a 
equipe técnica. Isso torna o 
plano muito mais qualitativo, 
que busca nada mais que o 
interesse coletivo. É funda-
mental termos regras e leis 
que trazem essa organização 
territorial que vai promover 
a logística e qualidade no 
oferecimento de infraestru-
tura de equipamentos pú-
blicos, tanto de saúde, como 
educação e meio ambiente”, 
enfatizou Marcela.   

O objetivo do Plano Diretor 
é de definir os princípios e 
diretrizes para a ocupação 
ordenada do espaço urbano, 
visando garantir o desen-
volvimento com qualidade. 
A revisão é uma obrigação 
legal, conforme a lei fede-
ral que torna obrigatória a 
adequação a cada dez anos.

Após a aprovação do Plano 
Diretor, o Município planeja 
o processo de revisão de edi-
ficações, lei de atividades e o 
parcelamento do uso de solo.

Verba liberada pelo Governo do Estado é aposta da Prefeitura para aquecer economia da 
cidade com apoio a empreendedores; juros mensais de programa variam de 0,35% a 1%

Carnês do imposto são entregues na primeira quinzena; 
Município prepara condições com desconto para cota única

São Sebastião recebe aporte de R$ 1,5 milhão 
para empréstimo a pequenos empresários

Tentando alavancar a re-
cuperação econômica de 
empreendedores afetados 
pela pandemia do novo co-
ronavírus, em São Sebastião, 
a Prefeitura anunciou, na 
última quarta-feira (10), a 
abertura do cadastro para 
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a liberação de empréstimos 
por meio do Banco do Povo 
Paulista. A cidade litorânea 
foi contemplada pelo Estado 
com R$ 1,488 milhão, que 
será repassado aos pequenos 
empresários através de dois 
modelos de linhas de crédito. 

De acordo com a secretaria 
de Desenvolvimento Econô-
mico e Social, os recursos 
serão destinados para que 

os empreendedores invistam 
em reformas em seus estabe-
lecimentos comerciais e nas 
aquisições de mercadorias, 
equipamentos e maquinários. 

Anunciadas no último dia 
3, pelo governador Joao 
Doria (PSDB), as novas li-
nhas de crédito oferecem 
empréstimos para pessoas 
físicas de até R$ 15 mil com 
taxa de juros de 1% ao mês 
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Entre em contato!

e prazo de pagamento em 
até um ano. Já os empreen-
dedores que possuem CNPJ 
(Cadastro Nacional de Pessoa 
Jurídica), podem solicitar até 
R$ 21 mil, com taxa de juros 
de 0,35 a 0,70% ao mês, com 
limite de pagamento de até 
dois anos.

Para terem acesso ao apoio 
financeiro, os pequenos em-
presários são obrigados a 
participarem de um curso de 
qualificação empreendedora, 
oferecido pelo Sebrae (Ser-
viço Brasileiro de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas) 
de forma presencial ou virtu-
al. Também é necessário que 
os interessados comprovem 
que moram há mais de dois 
anos em São Sebastião e que 
possuem avalistas (fiadores).

Os interessados em contar 
com os empréstimos podem 
solicitá-los presencialmente 
no Banco do Povo de São 
Sebastião, que fica na rua 
Expedicionário Brasileiro, 
nº 213, no Centro. A outra 
alternativa é realizar o ca-
dastro de forma virtual, pelo 
site bancodopovo.sp.gov.br.

Com a expectativa de ar-
recadar, aproximadamente, 
R$ 43,1 milhões, Pindamo-
nhangaba passa a entregar, 
nos próximos dias, os carnês 
do IPTU (Imposto Predial Ter-
ritorial Urbano). O Município 
manteve a medida dos anos 
anteriores com condições 
melhores de desconto para 
quem deseja pagar à vista ou 
em duas parcelas.

Mais de 79 mil carnês 
serão entregues. O venci-
mento da primeira parcela, 
ou cota única, será no dia 15 
do próximo mês. Os demais 
vencimentos se manterão 
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na mesma data (em caso de 
feriado ou fim de semana, o 
pagamento estará postergado 
para o próximo dia útil).

Para este ano, a Prefeitura 
efetuou um reajuste de 5,7%, 
conforme o IPC (Índice de 
Preços ao Consumidor) da 
Fundação Instituto de Pes-
quisas Econômicas. Os mora-
dores que quiserem pagar à 
vista terão desconto de 10%. 
Para quem deseja parcelar 
em duas vezes haverá 5% de 
abatimento, e para pagar em 
mais vezes será garantida 
uma redução de 2%, desde 
que pague em dia. O imposto 
poderá ser pago em até dez 

meses, desde que cada parcela 
não seja inferior a R$ 51,10, 
valor equivalente a metade da 
Unidade Fiscal do Município 
de Pindamonhangaba.

Mesmo com a distribuição 
ainda em andamento, o do-
cumento já pode ser baixado 
no site oficial pindamonhan-
gaba.sp.gov.br. Para baixar 
é necessário clicar na aba 
“serviços online”, e depois na 
opção IPTU.

Devido ao cenário de crise 
econômica causada pela pan-
demia, a Prefeitura estima, 
em média, cerca de 25% de 
inadimplência dos contri-
buintes.

Câmara de Pinda, durante reapresentação do Plano Diretor; proposta estava "engessada"  no Legislativo

Fotos: Reprodução CMP

Rua do Centro de São Sebastião, que recebeu aporte de R$ 1,5 milhão

Fotos: Reprodução PMSS
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Águas Piquete oferece facilidades 
para pagamento de contas

Novos meios de 
acertar débitos 
durante a pandemia

A pandemia trouxe diversas 
mudanças na rotina das pesso-
as, o isolamento social e o abre 
e fecha do comércio, ocasionou 
um verdadeiro transtorno, 
principalmente para aqueles 
que costumavam pagar suas 
contas nas lojas.

Pensando no bem-estar do 
cliente, a Águas Piquete, em-
presa responsável pelo abas-
tecimento de água da cidade, 
ativou uma série de alternati-
vas para facilitar a consulta e 
o pagamento das faturas men-
sais, entre elas fechou parcerias 
com os bancos locais para que 
os clientes pudessem pagar 
suas faturas de água. Nesse 
caso, os agentes arrecadadores 
credenciados podem receber as 
contas em farmácias e super-
mercados, além das agências 
bancárias conveniadas.

O Banco do Brasil recebe 
pelo Internet Banking, caixas 
eletrônicos e Bancos Postais, já 
os clientes do Banco Santander 
podem efetuar os pagamentos 
pela internet, caixas eletrônicos 
ou correspondentes bancários.

“Nesta atual situação causa-
da pela pandemia, o contrato 
com as instituições financeiras 
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proporcionou mais praticidade, 
comodidade e segurança para 
a vida dos clientes. Atitudes 
assim, fazem parte do DNA 
Iguá “Perceber o cliente” que 
para nós é um exercício diário 
em nossos serviços e ações”, 
explica o diretor operacional 
da Águas Piquete, Sérgio Bovo.

O cliente pode obter mais 
informações sobre os arre-
cadadores autorizados em 
Piquete, limites de valores, 
prazos e modalidades para 
pagamento, através do site da 
Águas Piquete, www.igua.com.
br/piquete, acessando o menu 
“informações para você”, na 
opção “Bancos Conveniados e 
Pontos de Recebimento”. Caso o 
cliente deseje autorizar o débito 
automático, basta ir até o banco 
onde possui conta levando a 
fatura de água.

A Águas Piquete também 
disponibiliza outros canais 
de atendimento, através do 
aplicativo online Digi Iguá, os 
clientes podem realizar o pa-
gamento de contas a emissão 
da segunda via, consulta de 
débitos, visualização do his-
tórico de pagamentos e muito 
mais. Em casos de dúvidas ou 
mais informações os clientes 
podem entrar em contato pelo 
0800 202 0120 ou Whatsapp 
17-99641-3259.

OAB PINDA ENTREVISTA:

Alexandre Costa
Hoje o presidente da 

52a. subsecção da OAB, 
Dr. Antônio Aziz Boulos 
conversou com o ilustre 
colega e advogado de Pin-
damonhangaba, que há 
alguns anos está morando 
nos EUA e foi o pioneiro na 
advocacia desportiva para 
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os skatistas brasileiros e um 
dos responsáveis, no Brasil, 
para que o esporte que es-
treasse nos Jogos Olímpicos 
de Tóquio. Dr. Alexandre 
Costa tem uma grande par-
ticipação nessa conquista 
inédita para a classe dos 
profissionais do skate, sendo, 
inclusive, o atual Diretor 
Jurídico da Confederação 
Brasileira de Skate, onde 
também já foi Presidente 

do TJD e, posteriormente, 
Procurador do órgão.

O Dr. Alexandre tem mais 
de 20 anos de atuação pro-
fissional e em sua carreira 
especializou-se em Direito 
do Trabalho e Processo do 
Trabalho, MBA em Direito Em-
presarial, Direito Desportivo e 
recentemente cursou Direito 
do Entretenimento, mas nunca 
abandonou sua grande paixão 
que era o skateboard e soube 

usar os seus conhecimentos 
jurídicos e aplicá-los ao dia 
a dia do esporte. Justamente 
por ser um apaixonado pelo 
skate e que ele foi o principal 
representante dessa classe, 
lutando para que adquirissem 
diretos como profissionais e 
competidores. O Dr. Alexandre 
foi o pioneiro e hoje é um dos 
únicos profissionais que traba-
lham com o Direito Desportivo 
com ênfase no skate no Brasil.

Dr. Alexandre há quanto 
tempo anda de skate?

Eu comecei a andar de ska-
te no Natal de 1981, quando 
ganhei um de presente de 
meus pais. Naquela época era 
algo mais para um brinquedo, 
mas virou minha grande pai-
xão. Com o passar dos anos 
os equipamentos foram me-
lhorando e eu querendo cada 
vez mais não sair daquele 
mundo. Competi em muitos 
lugares e até ganhei alguns 
campeonatos no Vale. Pena 
que não tenho as matérias 
dos jornais da região para 
mostrar.

 
Quando que o skatista 

virou advogado?
Bem, nos anos 90 o skate 

brasileiro atingia um nível 
muito bom e já passava a ser 
reconhecido internacional-
mente. Admito que eu já não 
tinha nível para competir e só 
andava por diversão. Muitos 
amigos da época começaram 
a se profissionalizar e eu 
sempre quis ser advogado. 
Decidi fazer faculdade de 
Direito e percebi que aquilo 
poderia ser um trampolim 
para muitas oportunidades. 
Fiz bons estágios e quando 
iniciei a carreira passei a 
atuar na área de consultivo e 
litigioso, fazendo audiências 
por todos lugares possíveis, 
mas sempre levando o skate 
para aproveitar as pistas das 
cidades, após o término das 
audiências.

 
O Dr. escreveu um livro 

sobre assédio moral?
O que o motivou a enve-

redar por esse campo? O 
direito do trabalho sem dú-
vida é uma paixão e o direito 
desportivo tem uma grande 
relação com a matéria, por 
questões contratuais e de 
direitos comuns aos dois 
campos. O meu livro sobre 
assédio moral trouxe uma 
nova visão sobre as conse-
quências penais do assédio, 
pois por muitas vezes a vítima 
chega a adoecer e até mesmo 
a morrer, incorrendo na tipi-
ficação do art. 129 do Código 
Penal. A Revista dos Tribunais 
também publicou um artigo 
de minha autoria, sobre o 
mesmo tema e ambos foram 
muito bem aceitos pelos 
juristas, inclusive constando 
na lista de leituras recomen-

dadas nos sites dos principais 
Tribunais Federais do nosso 
pais como o TST, TRT2, TRT15 
e mesmo do MP/SP.

E como foi o seu envolvi-
mento no skate olímpico?

 Bem, o skate sempre tentou 
ser incluído como um esporte 
olímpico e teve a primeira 
tentativa ja nos Jogos de Los 
Angeles, em 1984. Toda a bu-
rocracia acabou dificultando, 
mas o esporte sempre teve essa 
pretensão e com o passar dos 
anos o desejo de ter o skate nas 
olimpíadas foi se invertendo, 
pois o esporte atrai um publico 
jovem e renova a audiência das 
transmissões na mídia. Com 
a minha chegada nos EUA, 
em 2014, recebi a missão de 
participar dos encontros e das 
discussões sobre as possibilida-
des e caminhos para a inclusão 
do skate nas Olimpíadas. Perso-
nagens importantes do esporte 
vieram a publico para manifes-
tarem o interesse, enquanto eu 
como advogado fazia todo o 
contato com os bastidores dos 
órgãos responsáveis, era como 
se fossemos influenciadores de 
decisões e isso me fazia sentir 
muito valorizado pela comu-
nidade esportiva e no mundo 
jurídico. Ja em 2016, durante 
os jogos olímpicos do Rio de 
Janeiro, o skate foi finalmente 
anunciado como um dos novos 
esportes olímpicos, com estreia 
prevista para Tóquio, 2020. De 

lá para cá, minha atuação como 
influenciador dos órgãos res-
ponsáveis do esporte passou 
a ser ainda mais intensa, com 
contatos e participações de 
eventos e reuniões nos EUA e 
no Brasil, para reverter uma 
outra situação, que era o fato 
de que o skate estava sendo 
entregue a entidades ligadas 
exclusivamente aos patins, 
sendo que no Brasil e em vários 
países do mundo já existiam 
entidades de representação, 
como a CBSK. A conexão entre 
Federações internacionais, 
Comitês olímpicos nacionais 
e órgãos no Brasil, paralelos 
a uma importante campanha 
alavancada pelos skatistas bra-
sileiros (#somostodoscbsk) e a 
eleição de Bob Burnquist para 
presidente da entidade culmi-
naram no reconhecimento da 
entidade como a correta re-
presentante do skate no Brasil.

 
Você foi o primeiro presi-

dente do tribunal desportivo 
e atualmente ocupa o cargo 
de Diretor Jurídico da CBSK?

Como foi essa trajetória? O 
TJD da Confederação foi uma 
importante criação da CBSK, 
sendo a primeira entidade 
de skate do mundo a ter esse 
órgão. No TJD as demandas 
são relacionadas ao comporta-
mento e disciplina dos atletas 
em competições e fora delas, 
ser o primeiro presidente, do 
primeiro tribunal do mundo 
sempre me deixou muito feliz 
e orgulhoso. Com o término do 
mandato como presidente, fui 
convidado a integrar o órgão 
como Procurador, com a fun-
ção de efetivar as denuncias 
dos skatistas que infringissem 
as regras disciplinares. A mi-
nha participação na campanha 
#somostodoscbsk, bem como a 

minha vivencia dentro do mun-
do jurídico do skate trouxe meu 
nome para assumir o cargo de 
Diretor Jurídico e desde abril 
de 2020 eu assumi essa função 
na entidade e estou muito feliz 
com tudo que tem acontecido. 
O fato de sermos um novo 
esporte olímpico traz muitas 
lições a aprendermos e tenho 
aproveitado essa oportunidade, 
que ocupa grande parte das 
minhas atividades profissio-
nais, pois assumi em um ano 
que as olimpíadas foram adia-
das, a entidade teve eleições 
para presidente, demandas 
judiciais e muitas mudanças 
para o crescimento do esporte 
no Brasil. Estar nesse cargo é 
incrível, pois a CBSK é o órgão 
de representação do skate mais 
admirado no mundo e nela con-
sigo desfrutar da oportunidade 
de estar com os velhos amigos 
do skate, às vezes como jurista, 
às vezes com um skate no pé. 

Nos conte mais sobre a re-
cente conquista histórica que 
você fez parte na qual o ska-
tista passa a ser reconhecido 
como profissão institucionali-
zada e os benefícios que isso 
traz para a categoria?

Como Diretor Jurídico de-
senvolvi um trabalho para 
que a CBSK conseguisse que 
o MTE criasse uma denomi-
nação específica de “skatista 
profissional” para a CBO 
(Classificação Brasileira de 
Ocupações), isso é algo nunca 
antes pensado e feito pelo 
skate no Brasil e no mundo. 
Com isso o skatista profissio-
nal, que é empregado, pode 
ter sua carteira de trabalho 
anotada corretamente, assim 
como o skatista sem contrato 
de emprego pode recolher sua 
previdência com esse código. 
Em ambos os casos o skatista 
receberá sua aposentadoria 
como “skatista profissional”. 
Não existia no mundo esse 
tipo de classificação aos ska-
tistas e esse é mais um grande 
passo em favor dos atletas e 
do esporte. Isso me realiza 
como profissional e como 
skatista! Isso me deixa muito 
feliz.

 
O que o Dr. gostaria de 

deixar de recomendação aos 
novos advogados e até aos 
estudantes de Direito? 

Sabe Dr. Aziz, eu acredito 
que assim como no skate, 
todo profissional tem que 
saber cair e se levantar. A vida 
como advogado não é diferen-
te. Tem dias que acertamos, 
noutros aprendemos. Foquem 
em suas carreiras, estudem 
sem parar, mas não deixem de 
viver também tudo aquilo que 
temos fora dos livros e bancas 
acadêmicas. Tudo é equilíbrio, 
assim como no skate!

Perfilor S.A. Construções, 
Indústria e Comércio

CNPJ/ME nº 05.476.154/0001-78 – NIRE 35.300.194.225
Ata da Assembleia Geral Extraordinária 
realizada em 04 de dezembro de 2020

Data, Hora e Local: Às 14 horas do dia 04/12/2020, na sede da Compa-
nhia, localizada na Avenida Peixoto de Castro, Quadra 1-6, GB, Pólo Urbo 
Industrial, Lorena-SP. Convocação: Dispensada a publicação de Editais de 
Convocação, conforme o disposto no Artigo 124, § 4º da Lei nº 6.404/76, 
em decorrência de estarem presentes os acionistas representando 
a totalidade do capital social. Presentes, ainda, os Senhores Rogério 
Barbosa e Valter Takeo Sassaki, representando a Diretoria da Companhia. 
Mesa: Guilherme Luiz Do Val, Presidente da Mesa; Valter Takeo Sassaki, 
secretário. Ordem do Dia: Por unanimidade dos votos dos presentes e 
observados os impedimentos legais, foi discutida e aprovada a seguinte 
matéria: 1. Eleição do presidente do Conselho de Administração. 
Tendo em vista a renúncia do Sr. Mauro André de Souza, a quem os 
acionistas expressam agradecimento e apreciação pela contribuição 
no desenvolvimento da Companhia, os acionistas decidem eleger, para 
compor o Conselho de Administração, o Sr. Eduardo Fares Zanotti, RG 
nº 478.718 SSP/ES, CPF/MF nº 792.077.157-91. 1.1. O Conselheiro ora 
eleito toma posse nesta data, mediante assinatura de termo em livro 
próprio, para completar o mandato em curso, que perdurará até a data 
da Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2021. 1.2. Para os fins 
do artigo 147 da Lei das S.A., fica consignada, nesta ata, a declaração 
do Conselheiro ora eleito de cumprimento dos requisitos necessários 
à respectiva nomeação e de não haver nenhum impedimento por lei 
especial, ou condenação por crime falimentar, de prevaricação, peita 
ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, contra o 
sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, 
contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, ou a 
pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos 
públicos, tendo sido exibidos os necessários comprovantes, ficando 
arquivadas as respectivas cópias na sede da Companhia. 1.3. Em razão 
da referida eleição, fica o Conselho de Administração assim composto: 
Sr. Eduardo Fares Zanotti, Sr. Rogério Barbosa e Sr. Guilherme Luiz do Val. 
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia, 
lavrando-se a presente Ata que, lida e achada conforme, vai assinada por 
todos os presentes. Mesa: Presidente: Guilherme Luiz Do Val; Secretário: 
Valter Takeo Sassaki. Acionistas presentes: ArcelorMittal Spain Holding 
S.L. Tekno S.A. – Indústria e Comércio. A presente é cópia fiel da Ata 
lavrada em livro próprio. Assinatura: Valter Takeo Sassaki – Secretário. 
Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o nº 
89.746/21-1 em 12/02/2021. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.

Fotos: Reprodução
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Pacientes aguardam atendimento no Centro de Referência contra a Covid de Aparecida; números assustam

Mortes por Covid-19 superam assassinatos 
dos últimos seis anos nas cidades da região
Número de vítimas da pandemia é 9% maior que o da violência; óbitos quase iguala população de Arapeí

Em mais uma monstra da 
letalidade do avanço do novo 
coronavírus (Covid-19), dados 
estaduais e municipais apon-
tam que a RMVale (Região Me-
tropolitana do Vale do Paraíba 
e Litoral Norte) registrou em 
11 meses mais mortes cau-
sadas pela doença do que em 
assassinatos nos últimos seis 
anos. Ao contrário da violência, 
a doença fez vítimas fatais em 
todas as cidades da região 
desde o início da pandemia.

De acordo com os boletins 
divulgados pelas secretarias 
de Saúde, dos 39 municípios 
da RMVale até o fim da últi-
ma segunda-feira (15), a área 
contabiliza 2.458 óbitos mo-
tivados pela Covid-19 desde o 
início da pandemia na região, 
que teve os primeiros casos da 
doença confirmados em 18 de 
março do ano passado.

Lucas Barbosa
RMVale

O número de moradores da 
região que perderam a vida 
para o novo coronavírus é 
quase igual ao da população 
de Arapeí, que de acordo com 
a estimativa do IBGE (Instituto 
Brasileiro de Geografia e Esta-
tísticas) é de 2.460 habitantes.

O montante de mortes é 9% 
superior ao número de vítimas 
fatais de homicídios dolosos 
(quando existe a intenção de 
matar) e latrocínios (roubo 
seguido de morte) na RMVale 
entre 2015 a 2020, que tota-
liza 2.241 casos. Durante este 
período, o ano mais violento 
foi 2016, quando 454 mora-
dores foram assassinados.

Com 783 registros, São José 
dos Campos é a cidade da re-
gião com mais óbitos causados 
pela pandemia. Fechando o 
“pódio”, aparecem Taubaté, 
que teve 293 vítimas, e Jacareí 
com 277.

Os demais municípios que 
estão entre os dez com mais 
mortes pela doença na RMVale 

são: Caraguatatuba (166), 
Pindamonhangaba (119), 
Guaratinguetá (111), Caçapa-
va (87), Lorena (75), Campos 
do Jordão (74) e São Sebastião 
(72).

Já cidades como Areias (2), 
Redenção da Serra (2), Na-
tividade da Serra (2), Canas 
(3), Lagoinha (3), Monteiro 
Lobato (3), Arapeí (4), São José 
do Barreiro (4), Jambeiro (5) e 
Lavrinhas (5) são as que apre-
sentaram o menor número de 
óbitos.

Os demais 19 municípios 
da região também registram 
mortes foram Ubatuba (70), 
Cruzeiro (64), Cachoeira Pau-
lista (32), Aparecida (30), 
Ilhabela (27), Tremembé (21), 
Paraibuna (16), Piquete (14), 
Potim (14), Bananal (13), Iga-
ratá (11), Roseira (9), Queluz 
(8), São Luiz do Paraitinga 
(8), Cunha (7), Santa Branca 
(6), Santo Antônio do Pinhal 
(6), São Bento do Sapucaí (6) 
e Silveiras (6).

Ações municipais atendem vias danificadas como medida emergencial, que 
contam com cronograma que visa bairros mais afetados pela temporada de chuvas

Em ação para recuperar vias públicas, 
prefeituras de Pinda e Cruzeiro 
apostam em Operação Tapa Buraco

Iniciando o mês com obras 
em vias públicas, as prefei-
turas de Pindamonhanga-
ba e Cruzeira apostam na 

Bruna Silva
RMVale

Aparecida tem exposição 
de acervo que conta a 
história da comunicação 
no Morro do Cruzeiro
Projeto traz recorte da coleção de 
ferramentas e equipamentos utilizados 
pela imprensa, com 22 peças históricas 
abertas para visitação até março

Um dos principais pon-
tos turísticos de Apareci-
da, o Morro do Cruzeiro 
recebe a exposição “Ferra-
mentas e equipamentos de 
comunicação: acervos que 
registram a comunicação 
escrita, sonora e visual 
em sua perspectiva histó-
rica, artística e técnica”. A 
amostra fica exposta até 
o dia 22 de março, com 
entrada franca.

O acervo traz aos visi-
tantes os principais equi-
pamentos de comunica-
ção utilizado ao longo da 
história. 

O Morro do Cruzeiro é 
um ponto turístico onde é 
realizado em todas as sex-
tas-feiras da Quaresma, a 
tradicional Via Sacra, que 
se refere ao trajeto que 
foi percorrido por Jesus, 
carregando a cruz desde 
Pretório até ao Calvário, 
onde faleceu.

O acervo com 22 itens 

Da Redação
Aparecida

do Museu Nossa Senhora 
Aparecida do Santuário 
Nacional, está em exposição 
no o hall de acesso à Torre 
Mirante do Morro do Cru-
zeiro. No local os romeiros 
podem ver ferramentas de 
comunicação escrita, visu-
al e sonora, como canetas, 
bicos de pena, tinteiros, 
mata-borrão, máquina de 
escrever, máquinas fotográ-
ficas, máquina filmadora, 
rádios, telefone e telégrafo.

A exposição é um recorte 
da coleção de ferramentas 
e equipamentos de traba-
lho, comunicação, ciência e 
tecnologia. Parte da coleção 
está em apresentação per-
manente no segundo andar 
da Torre Brasília, compondo 
a exposição “O Museu e suas 
Histórias”.

O Morro do Cruzeiro fica 
na travessa José Amador, 
bairro Primeiro de Maio, 
e tem funcionamento de 
segunda à sexta-feira, das 
9h30 às 16h30. Já aos sá-
bados, domingos e feriados, 
a visitação está aberta das 
9h às 17h.

Operação Tapa Buraco para 
melhorias nas ruas mais de-
terioradas. Os cronogramas 
estabelecidos podem ser 
alterados em caso de chuvas, 
que vem castigando os dois 
municípios e causando per-

das aos moradores.
Em Pinda, a equipe da Usi-

na de Asfalto reparou, desde 
a última semana, trechos 
do Anel Viário, Jardim Mo-
rumbi e também da estrada 
municipal do Cantagalo, que 

também recebeu reparos na 
tubulação da galeria com o 
objetivo de manter as condi-
ções seguras de tráfego na 
estrada.

Já em Cruzeiro, a respon-
sabilidade pelo trabalho 
para amenizar os impactos 
da chuva é da secretaria de 
Obras e Serviços, que de-
terminou a continuação de 
trabalhos intensos em todo 
o município. Nos últimos 
dias, o atendimento visou o 
bairro Vila Romana, entre a 
avenida Silveiras com a rua 
Desidério Abreu Leite. Em-
bora não tenha confirmado 
toda a programação da pró-
xima semana com detalhes, a 
pasta responsável espera que 
sejam atendidas mais ruas da 
Vila Romana. 

Revitalização – Ainda nesta 
semana, os bairros Cidade 
Jardim e Liberdade, em Pinda 
também receberam as ações 
de recuperação. As vias rece-
beram reforço na sinalização 
de trânsito. No Cidade Jardim 
a prioridade foi a região da 
escola municipal Dr. Ângelo 
da Paz. Já no Liberdade, o 
foco esteve no reforço da 
pintura de redutores de velo-
cidade e faixas de pedestres.

Fotos: Reprodução PMA


