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A GAzetA dos Municípios

Prefeitura de Taubaté 
entrega revitalização do 
ginásio Vila São Carlos

A Prefeitura de Taubaté, 
por meio da Secretaria 
de Esportes e Lazer, en-
tregou nesta quarta-feira, 
dia 19, a revitalização do 
ginásio da Vila São Car-
los, após cerca de 10 anos 
fechado. O local recebeu 
reformas nos banheiros, 
na parte hidráulica e elé-
trica, pintura geral, ilumi-
nação noturna, grades e 
alambrados novos, piso,  
além de dispositivos de 
segurança. O espaço foi 
dividido ao meio e será 
utilizado pelas categorias 
de base do basquete de 
Taubaté e pelos programas 
de artes marciais da cida-
de, até um octógono foi 
montado na quadra.
Dezoito ginásios foram 
reformados desde 2013: 
Belém, Baronesa, Parque 
São Luís, Cecap, Vila São 
Geraldo, Gurilândia, Vila 

Costa, Imaculada, Casa 
do Menor (Vila São José), 
Vila Marly, Quiririm, 
Bonfim, CTI, Independên-
cia, Emecal, Vila Apare-
cida, Jardim das Nações 
e Vila São Carlos foram 
revitalizados e recebem 
subprogramas do Comum
-Unidade em Ação. O gi-
násio do Itaim, último a 
ser entregue deste pacote 
de reformas, continua em 
obras.
O ginásio da Vila São Car-
los fica na Avenida Ban-
deirantes, s/n. Vila São 
Carlos.
Comum-Unidade em Ação
Todos os espaços esporti-
vos que estão sendo revi-
talizados e entregues aos 
moradores passam a rece-
ber imediatamente os pro-
gramas do Comum-Uni-
dade em Ação, que visam 
atender a população em 

maior vulnerabilidade so-
cial e tem o papel de pro-
porcionar atividade física 
da infância à 3ª idade.
Para participar, o interes-
sado deve fazer a inscrição 
on-line pelo site: www.
taubate.sp.gov.br. No en-
dereço eletrônico, o aluno 
deve clicar no ícone Es-
porte e Lazer e depois na 
Ficha de Inscrição do Co-
mum-Unidade em Ação.
Entre as opções estão Ati-
vidades Circenses, Brin-
car de Viver, Caminhan-
do para Saúde, Escola da 
Bola, Geração Esporte, 
Ginástica Artística, Ginás-
tica Rítmica, Gol do Fu-
turo, Handebol Educação, 
Lutando pela Paz, Ritmo 
Livre, Vida Ativa e Viva 
Vôlei.
Mais informações podem 
ser obtidas pelo telefone: 
(12) 3624-8740.

Sindicato Rural de
Pindamonhangaba 
inaugura Feira do

Produtor Rural

Produtores de diversas 
propriedades de Pinda-
monhangaba inauguraram 
ontem (19) a “Feira do 
Produtor Rural” na sede 
do Sindicato Rural da ci-
dade. A feira é uma inicia-
tiva que tem a parceria do 
Senar.
O programa teve início em 
abril e tem por objetivo a 
expansão do agronegócio. 
É realizado em sete mó-
dulos. De acordo com a 
facilitadora Dora Pedroso, 
o curso leva em conside-
ração a estrutura para a 
comercialização dos mais 

diversos produtos disponí-
veis na propriedade rural.
De acordo com os or-
ganizadores, o evento é 
uma excelente oportu-
nidade para quem gosta 
de produtos de qualida-
de e direto do produtor.  
A Feira, que oferece pro-
dutos orgânicos, conven-
cionais e artesanais. Um 
dos destaques da feira são 
os estandes, feitos de bam-
bu e que  foram confeccio-
nados pelos próprios pro-
dutores.
Para Cláudio Salgado de 
Macedo, presidente do 

Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Rural 
e presidente da APEP – 
Associação dos Produ-
tores Ecológicos de Pin-
damonhangaba, a Feira 
de Produtores também 
é fruto de um trabalho 
que começou há 4 anos,  
com o primeiro curso de 
olericultura orgânica do 
Sindicato Rural. “A partir 
desses primeiro cursos, 
nos organizamos criando 
a Associação e fomos em 
busca de nossos certifica-
dos para oferecer sempre 
o melhor ao consumidor”. 

Atletas da Ginástica
Artística de Pinda

 conquistam medalhas
em competição

Sítio do Picapau Amarelo 
recebe Domingo no Parque

No último sábado (15), a 
equipe de ginástica artís-
tica de Pindamonhangaba 
participou da III Etapa Es-
tadual do Troféu Liga, re-
alizada na cidade de Pau-
línia. A competição contou 
com 100 atletas que reali-
zaram as provas de salto, 
paralelas assimétricas, tra-

Secretaria de Esportes 
e Lazer da Prefeitura de 
Taubaté realiza neste do-
mingo, dia 23, das 9 às 
13h, o Domingo no Par-
que, no Sítio do Picapau 
Amarelo.

ve de equilíbrio e solo. O 
evento foi importante para 
avaliar o nível técnico e 
postural das ginastas.
Pinda esteve muito bem re-
presentada na competição 
de individual geral, pelas 
ginastas Annita Pain, Edu-
arda Vitor, Gabriela Abdo, 
Julia Franco e Maria Julia 

O evento irá con-
tar com brincadeiras r 
ecreativas e lúdicas como: 
ping pong, xadrez gigan-
te, slackline, taco, para-
quedas, pintura de rosto, 
brincadeira de corda, entre 

Basílio, que conquistaram 
medalha de ouro. Giovan-
na Pena, Kauê Silva, Pau-
lo Soares e William Bap-
tista, medalha de prata. 
Beatriz Miranda e Maria 
Clara Barbosa trouxeram 
o bronze. No comando, o 
técnico Marcelo Ronconi 
e Monique Ellen.

outras.
O objetivo é atrair as famí-
lias da cidade para os par-
ques, oferecendo opções 
de atividades que propor-
cionem momentos de lazer 
nos finais de semana.
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Curiosidades

Todo mundo sabe que os sujeitos mais comuns nas piadas contadas por todo o Bra-
sil são os portugueses, mas poucas pessoas sabem o por quê! As origens estão na 
nossa história e na de 300 anos. Eles chegaram ao Brasil, levaram todas as nossas 
riquezas e ignoraram os nossos interesses. Que imagem nós poderíamos ter deles? 
O que poderíamos falar deles hoje em dia? Será que poderíamos dizer: Oh! Eles 
descobriram o Brasil! Eles são nossos heróis? Claro que não! Depois de tudo o que 
eles fizeram, só podem ser heróis nas nossas piadas. Não resta chamá-los de tolos 
e estúpidos. Mas de idiotas, eles não têm nada. Por um grande período da história, 
o Império Português, foi tão forte quanto fora o Império Romano e o quanto é atu-
almente o Império Americano.
***
Elas não têm cor interessante, textura atraente, nem sabor agradável, mas há quem 
não resista mordicá-las e roê-las, santas unhas! Apesar do hábito ser prazeroso para 
várias pessoas, os seus efeitos no seu organismo são nada positivos. Afinal, muitos 
micro-organismos são ingeridos e também há risco para a saúde dos dentes. O ato 
pode estar relacionado a origens de auto-estima e ansiedade. Por isso, estratégias 
devem ser tomadas para dar fim a essa mania, progressivamente. Confira algumas, 
mantendo-as sempre curtas e lixadas para evitar que apareça algum pedaço lasca-
do e você fique tentado em arrancá-lo, busque fazer a unhas semanalmente, a boa 
aparência diminui a tentação de roê-las. No entanto, é importante ficar uma semana 
por mês sem esmalte e amenizar o uso de acetona, pois ela facilita a descamação 
das unhas. Alivie as crises mascando chiclete, esse ato substitui o movimento re-
petitivo e inconsciente de mordiscar as unhas. Como esse hábito é, geralmente, 
reflexo de ansiedade vale a pena investir em atividades em que ela possa ser extra-
vasada como praticar exercícios físicos, ler livros ou escrever.

Humor

Um menino de dez anos apaixonou-se perdidamente pela vizinha que tinha cerca 
de 30 anos. Meiga e gentil, ela lhe disse que não seria possível nenhum relaciona-
mento entre eles. Triste, o menino quis saber o porquê e ela lhe disse:
-Eu não gosto de crianças!
E ele rapidamente respondeu:
- Não tem problemas, a gente evita!
***
Tremendo bajulador diz ao chefe:
- O senhor sabia que eu só adoro duas pessoas no mundo?
- Claro, com certeza são sua esposa e seu filho.
- Errou... A primeira pessoa é o senhor!
- Obrigado! E quem é a segunda?
- A segunda é quem o senhor indicar!
***
Venha para os nossos salões de beleza e corte o seu cabelo igualzinho ao que usava 
o Fenômeno. Temos cabeleireiros especializados nesse tipo de corte que vão fazer 
você bater um bolão com as mulheres, mas em caso de falhas ou erros dos nossos 
profissionais, você ganhará, totalmente grátis, um corte igualzinho ao do ex-joga-
dor Roberto Carlos.
***
Num teatro, onde se apresentava um drama de mistério, cheio de suspense, uma 
pessoa na platéia, de repente, se levanta e grita:
- Onde está o assassino?
Uma voz ameaçadora atrás dele responde:
- Bem atrás de você, se você não se sentar rapidinho.

Mensagens

Quem ama não exige, perdoa sem traçar condições, sabe sacrificar-se pela felici-
dade alheia, renuncia com alegria ao que mais deseja, não espera reconhecimento, 
serve sem cansaço, apaga-se para que outros brilhem, silencia as aflições, ocultan-
do as próprias lágrimas, retribui o mal com o bem, é sempre o mesmo em qualquer 
situação, vive para ser útil aos semelhantes, agradece a cruz que leva sobre os om-
bros, fala esclarecendo e ouve compreendendo, crê na verdade e procura ser justo. 
Quem ama, tal qual o samaritano anônimo da parábola do Mestre, levanta os caí-
dos da estrada, balsamiza-lhes as chagas, abraça-os fraternalmente e segue adiante.
***
Nunca é demais lembrar que entre os cuidados para se ter uma boa convivência 
está na atenção com as palavras. Mal colocadas, são capazes de desvirtuar com-
pletamente um simples comentário. Mesmo quando você está com a razão, pode 
colocar tudo a perder, com uma expressão mal usada. O conteúdo da conversa é 
imediatamente posto de lado porque aquele que se sente ofendido quer se defender 
e assim acabamos metidos em uma briga sem razão.
***
Cara ou coroa, são os dois lados de uma moeda. Não se esqueça de que, qualquer 
que seja sua posição na vida, há sempre dois níveis a se observar, os que estão 
acima e os que estão abaixo de você. Procure colocar-se algumas vezes na posição 
de seus chefes e outras vezes na posição de seus subordinados. Assim, você poderá 
compreender ao vivo os problemas que surgem dos dois lados. E dessa maneira 
poderá ajudar melhor uns e a outros.

Pensamentos, provérbios e citações

Pessoas que falham em planejar estão planejando falhar.

Aquele que pensa pequeno sofre das faltas de imaginação.

O homem é mortal por seus temores e imortal por seus dizeres.

Espere o melhor, prepare-se para o pior e receba o que vier.

Uma pessoa para compreender tem que se transformar.

A coragem não admite falsificações.

O dinheiro não traz felicidade, mas ajuda a acalmar os nervos.
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EXPEDIENTE DISTRIBUIDORES E REPRESENTANTES:
 
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras e outras da 
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CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Avenida 
Abernessia.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas - Rua Aluno 
Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França 
(Ao lado do campo de futebol).
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almeida Gil, 19 - 
Centro.
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves Fer-
reira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Nati-
vidade e Panificadora Pão Zico - Rua Lírio da Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 100 - Banca canto 
das Letras.
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e Rev. 
Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção Av. 7 de Se-
tembro, 258 e Supermercado Resende
SANTA BRANCA: Banca da Roberta - Rua José Joaquim 
Nogueira. Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal da 
cidade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: Padaria Santo Pão Av. Dr. 
Rubião Júnior, 330, São Bento do Sapucaí - SP, 12490-000
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e comér-
cio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminondas - Tel.: 
(12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade e repartições 
públicas
UBATUBA: Nas bancas de jornais:Av Iperoigue e no Itaguá.

Mês da Mulher: Faça já 
seu exame preventivo e 

teste rápido de sífilis
em Tremembé

O Centro de Saúde e as 
ESFs estarão realizando 
coleta de exame de pre-
ventivo e Teste Rápido de 

Sífilis, do dia 03/10/2016 à 
31/10/2016 No Centro de 
Saúde para sua comodida-
de também estaremos rea-

lizando alguns dias à noi-
te:  24, 25 e 26  de outubro 
das 18h às 21h Sábado dia 
22/10 das 8h às 16h.

Audiência Pública
Balancete Financeiro do 
2º Quadrimestre de 2016 
sobre recursos aplicados 
na Saúde em Tremembé

O Gestor do Sistema Úni-
co de Saúde do Municí-
pio convida para audi-
ência pública onde será 
apresentado o Balancete 
Financeiro do  2º Quadri-
mestre de 2016 sobre as 
despesas e fontes de re-

cursos aplicados na Saú-
de, bem como a oferta e 
produção de serviços na 
rede assistencial própria e  
contratada, que acontecerá 
na Câmara Municipal da 
Estância Turística de Tre-
membé, neste município, 

no dia 27 de outubro de 
2016, às 10h, em cumpri-
mento à Lei Complemen-
tar nº 141/2012.
Contando com sua 
valiosa presença,  
agradecemos antecipada-
mente.
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Novidades no Simples 
Nacional devem ser 

sancionadas em breve

Funcionários da Gerdau
de São José dos Campos 

conquistam 15% de
reajuste e encerram greve

ESF Maricá realiza
conscientização sobre 

Outubro Rosa em Pinda

Aprovada pelo Congresso 
Nacional, a revisão da Lei 
Geral das Micros e Peque-
nas Empresas, que traz im-
portantes mudanças para 
as organizações optantes 
pelo simples nacional, 
deve ser sancionada nos 
próximos dias pelo presi-
dente Michel Temer
Uma das mudanças impor-
tantes do texto é o aumen-
to do limite máximo de 
receita bruta para a adesão 
das pequenas empresas 
no Simples Nacional, que 
passa de R$ 3,6 milhões 
para R$ 4,8 milhões anu-
ais. No caso das microem-
presas, o teto passa de R$ 
360 mil para R$ 900 mil. 
Já para os Microempreen-
dedores Individuais vai de 
R$ 60 mil para R$ 81 mil 
por ano.
“São aumentos ainda tí-
midos se compararmos 
ao crescimento da infla-
ção, no entanto, bem-vin-

Os funcionários da Gerdau 
de São José dos Campos 
decidiram encerrar a greve 
que já durava uma semana 
após conquistarem reajus-
te salarial de 15%, vale-a-
limentação, estabilidade 
no emprego por 90 dias 
e nenhum desconto pelos 

O grupo Bem-Viver de 
caminhada do ESF Mari-
cá realizou um evento de 
conscientização sobre o 
Outubro Rosa no Centro 
Educacional Julio Nunes 
da Mota, na quarta-feira 
(19). O evento contou com 
a participação das mulhe-
res atendidas no posto de 
saúde e com palestras so-
bre a saúde da mulher e a 
importância do preventivo 
e da mamografia.
 Além das palestras, um 
grupo de garotas se apre-
sentou ao som da paródia 
da música “Prepara”, da 
cantora Anitta, feita em 
2015 para a conscientiza-
ção sobre Outubro Rosa.
 As palestras falaram sobre 
como deve ser feita a ma-
nutenção da saúde da mu-
lher, tanto mental quanto 
psicológica e os riscos que 
o câncer de mama e colo 
de útero.
 “É muito importante essa 
oportunidade de apren-
dermos como podemos 
nos prevenir do câncer de 
mama. Todas as mulheres 

dos neste momento de 
desafios para os peque-
nos negócios”, destaca o 
presidente do SESCON
-SP e da AESCON-SP,  
Márcio Massao Shimomo-
to, que frisa ainda o longo 
período para a entrada des-
tes limites em vigor: ape-
nas em 2018.
 Outra novidade bastante 
aguardada pelas organiza-
ções optantes pelo sistema 
simplificado de tributos é 
a extensão de 60 para 120 
meses o tempo de parcela-
mento de dívidas tributá-
rias.
 Recentemente, 668.440 
devedores inscritos no 
Simples Nacional recebe-
ram Atos Declaratórios de 
Exclusão da Receita Fede-
ral do Brasil. Sem a regu-
larização desses débitos a 
exclusão do regime acon-
tecerá a partir do início de 
2017. Trata-se de aproxi-
madamente R$ 24 bilhões 

dias parados.
O acordo foi proposto pelo 
juiz Marcelo Garcia Nunes 
e negociado entre o Sindi-
cato dos Metalúrgicos de 
São José dos Campos e a 
Gerdau, em audiência de 
conciliação na 4ª Vara da 
Justiça do Trabalho, ocor-

têm que aprender mais so-
bre isso”, afirmou uma das 
participantes, Maria Apa-
recida.
 Outro foco do evento foi 
a valorização da mulher 
e seu papel na sociedade. 
Foi explicado sobre a im-
portância do amor próprio 
e aceitação da mulher com 
o seu copo e estilo de vida.
 Caminhada Rosa
 Ainda dentro da come-
moração do Outubro Rosa 
em Pindamonhangaba 
está marcada a Caminha-
da Rosa no sábado (22), 
com concentração na Pra-
ça Monsenhor Marcondes, 
às 9 horas. A organização 
do evento convida a todos 
a vestirem rosa e participa-
rem da atividade.
 No mesmo dia, a equipe 
da Secretaria de Saúde da 
Prefeitura estará no Largo 
do Quartel, com muitas 
ações de saúde, gratuita-
mente, para a população.
 O encerramento do Outu-
bro Rosa será na quarta-
feira (26), às 14 horas, no 
CEU das Artes, localizado 

de débitos previdenciários 
e não previdenciários com 
a Receita Federal do Brasil 
e a Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional em todo 
o País.
 Para que isso seja possí-
vel, as propostas devem 
ser sancionadas pelo presi-
dente da República Michel 
Temer e este parcelamento 
deve ser regulamentado 
pelo Comitê Gestor do 
Simples Nacional.
 Para o presidente do SES-
CON-SP, Márcio Massao 
Shimomoto, a agilidade 
destes trâmites é impor-
tante para evitar a exclu-
são de um grande número 
de empresas do regime. 
“Se estas organizações 
estão passando por difi-
culdades no sistema, fora 
dele é praticamente certo 
o fechamento de suas por-
tas”, diz.
 Outra ressalva feita pelo 
líder setorial é a de o au-
mento do tempo de parce-
lamento não ser sufi cien-
te. “Somente a abertura 
de um novo Programa de 
Recuperação Fiscal, que 
viabilizasse o pagamento 
com descontos e redução 
de multas e juros, ajudaria 
efetivamente as empre-
sas”.
 Em tempo, o PL também 
traz a possibilidade de in-
clusão no Simples Nacio-
nal de vinícolas, microcer-
vejarias e produtores de 
cachaças artesanais.

rida na última quarta-feira 
(19) e que teve uma dura-
ção de cinco horas.
O reajuste será pago da 
seguinte forma: 9,62% 
retroativo a setembro e o 
restante (5,38%) será in-
corporado aos salários a 
partir de janeiro. O índice 
será aplicado a salários de 
até R$ 4.000. Para salários 
superiores, será pago um 
fixo de R$ R$ 600. Será 
pago também um vale-ali-
mentação de R$ 160.
Com a aprovação do acor-
do, o trabalho na fábrica 
já foi normalizado desde 
o terceiro turno de quarta-
feira.
Esta foi a greve mais longa 
já realizada pelos trabalha-
dores da Gerdau em todo o 
País. A paralisação come-
çou no dia 13.

no Vale das Acácias.
 Conscientização continua
 Além dessa programa-
ção, durante todo o mês 
de outubro, em todas as 
Unidades Básicas de Saú-
de e Estratégia de Saúde 
da Família, estarão com 
solicitação de mamogra-
fia de rastreamento para 
todas as mulheres acima 
de 40 anos, seguindo o 
protocolo do município. 
Cada unidade estará com 
uma programação própria, 
voltada para a mulher, du-
rante todo o mês. As pa-
cientes poderão esclarecer 
suas dúvidas e obter mais 
informações nas unida-
des mais próximas de sua 
casa, com a enfermeira da 
unidade.  
 
O Outubro Rosa em Pin-
damonhangaba é uma 
parceria da Prefeitura, por 
meio da Secretaria de Saú-
de, Conselho Municipal 
dos Direitos da Mulher, 
Fundação Universitária 
Vida Cristã (Funvic) e 
Shopping Pátio Pinda.

AVISO DE LICITAÇÃO - A P.M. de S. L. do Paraitinga torna pública a 
abertura de licitação na modalidade Pregão N°048/2016 - Objeto: Contra-
tação de empresa especializada em prestação de serviços e implantação 
de gabinete de gestão de segurança, sistema informatizado de recursos 
de segurança, vídeo monitoramento urbano e logística, compreendendo 
treinamento operacional, fornecimento e configuração de equipamentos, 
sistemas, mão de obra e infra-estrutura necessária, neste município (perí-
metro urbano de São Luiz do Paraitinga e distrito de Catuçaba e acessos 
a pontos turísticos). Data da realização: 10/11/2016 às 10:30 hs. Local da 
realização: P.M.S.L.P., Pça Dr. Oswaldo Cruz, nº03, Centro, São Luiz do 
Paraitinga/SP. Edital na íntegra: www.saoluizdoparaitinga.sp.gov.br.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA
DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA

Praça Dr. Oswaldo Cruz, nº03,
Centro, São Luiz do

Paraitinga/SP.
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São José e Audax
empatam no primeiro 

jogo da final da
Copa do Brasil Feminina

Alckmin libera R$ 620 
mil extras para
Santa Casa de

Pindamonhangaba

O São José empatou com o 
Audax em 2 a 2 na primei-
ra partida da final da Copa 
do Brasil Feminina, rea-
lizada na noite de quarta-
feira (19), no Estádio Mar-
tins Pereira. O resultado 
deixa o título aberto para a 
partida de volta, que acon-
tecerá na próxima quinta 
(27), em Osasco.
Jogando em casa, São José 
começou a partida um 
pouco mais tenso que as 
adversárias, que abriram 
o placar aos 21 minutos 
na primeira etapa. A late-
ral-direita Paulinha rece-
beu de Daiana na frente e 
tocou na saída da goleira 
Vivi para balançar a rede. 

A Santa Casa de Miseri-
córdia de Pindamonhan-
gaba foi contemplada pelo 
governador de São Paulo, 
Geraldo Alckmin, que au-
torizou na última terça-
feira (18) a liberação de 
recursos extras para o hos-
pital. O investimento tem 
como objetivo fortalecer 
ações e serviços de assis-
tência à saúde prestada aos 
usuários do SUS (Sistema 
Único de Saúde) na região.
A Santa Casa receberá 
R$ 620 mil por meio da 
Secretaria de Estado da 
Saúde para a aquisição de 
novos equipamentos: arco 

Porém, a resposta das jose-
enses não demorou e, sete 
minutos depois, a também 
lateral-direita Raquelzinha 
aproveitou a bola levanta-
da na área em cobrança de 
escanteio e, com leve um 
desvio, deixou tudo igual.
Na etapa final, o ritmo da 
partida continuou intenso. 
Logo aos dois minutos, a 
bem posicionada Pardal 
aproveitou cruzamento 
para a área e, no meio da 
defesa do São José, des-
viou para deixar o Audax 
em vantagem novamente.
O time da casa não se aba-
teu e buscou o empate. 
Aos 27, Alana fez boni-
ta jogada individual e foi 

cirúrgico; desfibrilador e 
cardioversor (centro de 
imagens); desfibrilador e 
cardioversor (UTI); siste-
ma de ar comprimido com 
pistola para preparação e 
esterilização de materiais; 
e sistema de climatização 
com controle de pressão 
positiva e negativa de am-
bientes.
Desde 2015, a entidade já 
recebeu por meio de con-
vênio repasses que somam 
mais de R$ 2,5 milhões, 
sendo o último pagamento 
neste mês de outubro.
“A disponibilização destes 
recursos extras reforça o 

derrubada na área: pênal-
ti. Na cobrança, Rosana 
deslocou a goleira Tainá 
e garantiu a igualdade no 
placar.
Para a técnica de São José, 
Emily Lima, enfrentar o 
Audax não é tarefa fácil, e 
que acredita no potencial 
da equipe, que chegou de-
sacreditada na final, para 
vencer a partida de volta 
e conquista o título. Se for 
campeão, São José con-
quista uma vaga na Liber-
tadores Feminina.
O jogo da volta acontecerá 
no Estádio José Liberatti, 
em Osasco, na próxima 
quinta-feira (27), às 19h30 
(de Brasília).

compromisso do Governo 
do Estado de São Paulo 
com a entidade e comple-
menta todos os esforços 
que a Secretaria tem tido 
para manter a qualidade 
no atendimento médico, 
hospitalar e ambulatorial 
prestado à população”, 
afirma David Uip, secretá-
rio de Estado da Saúde de 
São Paulo.
 De acordo com o gover-
no, ainda estão em vigên-
cia convênios que preve-
em o repasse de mais de 
R$ 3,1 milhões até o ano 
que vem. Fonte: Governo 
do Estado 


