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A Gazeta dos Municípios

Polícia Ambiental encontra
onça-parda em Paraibuna

Túnel do Mercatau, em Taubaté, 
tem interdição parcial para

obra de recapeamento

Google muda definição
de “patroa” após

reclamação de Anitta

Frederico Guratti é eleito o 
novo Presidente da

Associação Esportiva São José

A Polícia Ambiental rece-
beu o chamado de um mo-
rador de Paraibuna, infor-
mando que suas galinhas 
estavam sendo        ata-
cadas. 

A Secretaria de Mobili-
dade Urbana de Taubaté 
promove nesta sexta-feira 
(18), a interdição parcial 
do túnel do Mercatau para 
obras de recapeamento as-
fáltico. A movimentação 
das equipes para o serviço 
começou por volta de 7h e 
deve durar todo o dia. Será 
executado o recapeamen-
to da avenida Dom Pedro 
I até a avenida Professora 

Há algum tempo, Anitta  
decidiu reclamar sobre a 
definição de “patroa” no 
Google. Indignada, a can-
tora não se calou e achou 
um absurdo a página de 
busca se referir o termo 
“patroa” apenas como “a 
esposa do patrão”.

Na última segunda-feira 
(14), foi eleito o novo Pre-
sidente da Associação Es-
portiva São José (AESJ), 
Frederico Guratti (46), 
que tomará posse no pró-
ximo dia 30 de setembro. 
Em seu discurso emocio-
nado, Guratti, apenas para  
Diretores e Conselheiros, 
seguindo as normas da 
OMS,se comprometeu a 
traçar um futuro brilhante 
para a ‘vermelhinha’, com 
comprometimento e muito 
trabalho. E não é de hoje 
essa paixão pela Associa-
ção. O tão sonhado cargo 

Uma onça-parda foi en-
contrada no local na quin-
ta-feira (17).
Depois de avaliada por 
uma veterinária e bió-
loga, o felino foi des-

Maria Escolástica de Je-
sus. Para reduzir o impac-
to ao tráfego local, o reca-
peamento deve ocorrer em 
meia pista.
Agentes de trânsito esta-
rão no local para orientar 
os motoristas. O fluxo de 
veículos do centro sentido 
bairro com acesso pelo tú-
nel estará liberado.
Quem estiver no sentido 
contrário deve ficar aten-

“Eu não tô acreditando 
que isso está no nosso di-
cionário, gente. Não tô 
acreditando!” Apesar de 
explicar que “não pos-
suem controle editorial 
sobre as definições forne-
cidas pelos parceiros”, a 
reclamação surtiu efeito e 

de Presidente da AESJ, co-
meçou com o seu saudoso 
pai, Valdir Guratti, 51, que 
há 24 anos pleiteava o car-
go de presidente, mas que 
no dia das eleições teve 
um aneurisma cerebral e 
veio a falecer.
Na época Frederico Gu-
ratti tinha 22 anos, e fez 
uma promessa que essa 
história não iria acabar na-
quele dia. “Fui convidado 
a participar do conselho 
deliberativo, ocupei car-
go como Diretor Social, 
Vice presidente, sempre 
fiz questão de estar pre-

tinado até uma área de                                   
preservação da região e 
reintegrado à natureza em 
uma área de preservação 
ainda na tarde do mesmo 
dia.

to à seguinte alternativa. 
No cruzamento da aveni-
da Professora Escolástica 
de Jesus x avenida Dom 
Pedro I, será necessário o 
desvio do trânsito para a 
rua Gonçalves Dias, rua 
Antonio Castilho Marcon-
des até chegar novamente 
à avenida Dom Pedro I 
sentido cemitério do Be-
lém para acesso à região 
central.

o Google mudou.
Agora, a primeira defini-
ção de “patroa” no Google 
é: “proprietária ou chefe”. 
É importante mencionar 
que as definições do Goo-
gle são publicadas pela 
Oxford Languages. 
Fonte: Kboing 

sente em tudo que esteja 
relacionado ao clube. Faço 
isso por amor”, comenta 
emocionado.
Atualmente, Frederico 
Guratti ocupa o cargo de 
Vice Presidente desde 
2016 com a gestão do atu-
al Presidente Kako Blan-
ch.” Sei o tamanho do 
desafio e responsabilidade 
que terei daqui para fren-
te, e ainda mais suceder 
uma grande gestão, como 
foi a do kako,o qual tenho 
muito orgulho de ter parti-
cipado”, ressalta Frederico 
Guratti.
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Miscelânea
Curiosidades

Em maio de 1896, na cidade de Atlanta, nos Estados Unidos, o farmacêu-
tico Johan S. Panterton, de 50 anos, estava preocupado em acabar com ân-
sias de vômito de alguns clientes. Então preparou e entregou uma receita 
de um preparado à Jacob’s Pharmacy, onde esse preparado foi misturado 
com água oxigenada e foi assim que se chegou à fórmula da Coca-Cola. 
A princípio, o concentrado era embalado em pequenos barris de madeira 
de cor vermelha, por isso, o vermelho foi adotado como a cor oficial da 
bebida. Até 1915, uma pequena quantidade de cocaína estava entre os in-
gredientes do refrigerante e em 1981, foi lançada a Diet Cole. Dois anos 
depois, a empresa mudou a fórmula do refrigerante (mais doce e menos 
gasosa). A mudança só durou três anos. A Coca-Cola chegou ao Brasil em 
1943. Isso é que é: Quarenta mil garrafas ou latinhas de Coca-Cola são 
vendidas por segundo em todo mundo.
***
No espaço de uma noite, nós passamos por quatro estágios de sonho. O 
primeiro estágio é o sonho mais leve. Logo que nos deitamos ou quando 
acordamos e voltamos a deitar, os músculos relaxam e o ritmo das bati-
das do coração diminui. Aí temo o sonho em “pedaços” ou com imagens 
isoladas. No segundo estágio, já estamos dormindo mais profundamente. 
Nessa etapa é que algumas pessoas costumam falar ou em caso de sonam-
bulismo, andam dormindo. De qualquer modo é muito raro que a gente so-
nhe nessa ocasião. No terceiro estágio é que os sonhos ficam mais nítidos 
e mais ricos e os detalhes acontecem. A essa altura nossa respiração fica 
mais lenta e regular, a temperatura do corpo abaixa, os batimentos cardí-
acos diminuem e é raro acordar. No quarto estágio, o sonho se assemelha 
ao estado de coma. Aí raramente é que temos os sonhos com situações de 
pouca ação e mais ligados a reflexão sobre nossos problemas.

Humor

Um cara foi a uma despedida de solteiro e voltava pra casa de madrugada, 
completamente bêbado. Ainda na estrada, quase chegando em casa, uma 
viatura da Polícia Rodoviária pára o carro dele. Os policiais pedem pra ele 
descer do carro pra fazer o teste do bafômetro. Nessa hora, um caminhão 
capota do outro lado da pista. Os policiais correm para o local e o homem 
aproveita e se manda pra casa. No dia seguinte, ele acorda com a mulher 
perguntando:
- Ô Luiz! O que está fazendo aquele carro da Polícia Rodoviária estacio-
nado na nossa garagem?
***
Se o amor vier... Ame!
Se ele for embora... Chame!
Se ele não ouvir... Grite!
Mas se ele não voltar... Mande esse traste se lascar, porque o amor é cego 
e não surdo!
***
No meio de uma visita de rotina, o presidente de uma empresa portuguesa, 
chega no setor de produção e pergunta para o encarregado:
- Joaquim, quantos funcionários trabalham neste setor?
Depois de pensar alguns segundos, o Joaquim responde:
- Mas ou menos a metade!

Mensagens

Acredito no poder da oração. As boas intenções empregadas deixam um 
ambiente psíquico e espiritual favorecendo ao aquecimento de melhorias, 
criando estabilidade interior abrindo a inspiração para fazer belos planos 
de vida, vencer problemas difíceis e obter uma saúde completa. Na hora da 
oração, se entregue nas mãos de Deus, crendo que Ele sempre responde a 
uma oração que parte do coração. Creio estar em comunhão com as forças 
que a tudo comandam, nada devemos temer. A oração sincera libera bene-
fícios que não vinham por causa da mente egoísta.
***
Por que Deus criou os irmãos

Deus criou os irmãos porque sabia muito bem que o amor e a lealdade 
de um irmão significam mais do que as palavras podem expressar. Um 
irmão compartilha das travessuras, dos sonhos e dos castelos de areia, dos 
cochichos e das brincadeiras, das brigas e dos joelhos esfolados e quando 
a gente cresce deixando para trás a meninice é gostoso relembrar as pe-
quenas coisas que trouxeram tantas alegrias. Sim quando Deus criou os 
irmãos, criou um ser que fosse companheiro para proteger e amar durante 
toda a vida.  

Pensamentos, provérbios e citações

As reuniões são indispensáveis quando se quer decidir nada.
Apresse-te em viver bem e pense que cada dia já é uma vida,
Pessoas que falham em planejar estão planejando falhar.
Aquele que pensa pequeno sofre falta de imaginação.
Espere o melhor, prepare-se para o pior e receba o que vier.
Entre amigos as freqüentes censuras afastam as amizades.
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EXPEDIENTE

Soldado do Cavex
morre em acidente de
trânsito em Taubaté

Ainda na tarde de quarta-
-feira (16), um soldado de 
19 anos do Comando de 
Aviação do Exercito, em 
Taubaté, morreu após o 
capotamento de uma ca-
minhonete militar na es-

trada Amácio Mazzaropi, 
via de acesso ao Cavex. 
Outros dois militares que 
também estavam no veí-
culo ficaram feridos.
Sobre a causa do acidente, 
o Cavex instaurou um in-

querito para apurar o que 
teria provocado o aciden-
te. O jovem será velado e 
sepultado hoje (17), após 
o almoço. A família não 
autorizou a divulgação do 
local. 
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ATENCÃO!             MOTORISTA DE APP - 
MOBILIDADE URBANA. Está chegando na 
sua região algo inovador, com ganhos de 100% a 
corrida e muito mais! Inscrições pelo link abaixo. 
Contato (12) 99772-1688

Venda de 1 gráfica de médio porte completa, preço 
abaixo do mercado ótima oportunidade de negócio 
Informações (12) 98164-2108

Secretaria de Logística e
Transportes entrega adesivos

eletrônicos para viaturas policiais

A Secretaria de Logística 
e Transportes irá distribuir 
dois mil adesivos eletrô-
nicos para Polícia Militar 
(unidades do interior, Po-
lícia Militar Rodoviária e 
Policiamento de Choque), 
Polícia Civil e Secretaria 
de Administração Peni-
tenciária. As tags foram 
doadas por operadoras do 
setor e serão entregues 
neste mês de setembro.  
A medida irá agilizar o 
deslocamento de viaturas 
em apoio operacional nas 
ocorrências em cidades do 
interior e atendimento nas 
rodovias do Estado de São 

Paulo. Anteriormente, as 
viaturas precisavam utili-
zar as cabines de pedágio, 
mesmo sendo isentas, e 
acabavam enfrentando fi-
las. Com essa medida, os 
veículos poderão passar 
pelas cancelas automáti-
cas. “Com isso, o atendi-
mento à população será 
mais ágil nas rodovias 
paulistas e irá facilitar o 
deslocamento de viatu-
ras entre municípios vizi-
nhos”, destaca o secretário 
Estadual de Logística e 
Transportes, João Octa-
viano Machado Neto. O 
Coronel Fernando Alencar 

Medeiros, Comandante 
Geral da PMESP, reforça 
o ganho para o trabalho 
policial. “Esta medida re-
presenta ganhos não só na 
agilidade, mas também em 
relação à segurança. Certa-
mente beneficiará em mui-
to a sociedade”. A Agência 
de Transporte do Estado 
de São Paulo (Artesp)  
será responsável pelo ca-
dastramento das viaturas 
no sistema de isenção de 
tarifa. Já a Operadora de 
Serviços de Arrecadação 
(OSA) pela ativação dos 
equipamentos. Fonte: Se-
cretaria de Transporte 

Mega-Sena sorteia nesta 
quinta-feira prêmio

acumulado de R$ 32 milhões

Aprovado projeto que
corrige doação de terreno

à Igreja Sarça Ardente

A Mega-Sena sorteia nesta 
quinta-feira (17) o prêmio 
acumulado de R$ 32 mi-
lhões. É o segundo sorteio 
da Mega-Sena da Prima-
vera, quando são realiza-
dos três concursos durante 
a semana.

A Câmara de Taubaté 
aprovou ainda ontem (15) 
o projeto de lei 31/2020, 
de autoria do prefeito Ber-
nardo Ortiz Junior, que 
permite a retomada, pela 
Prefeitura, de uma área 

As seis dezenas do concur-
so 2.300 serão sorteadas, a 
partir das 20h (horário de 
Brasília), no Espaço Lote-
rias Caixa, localizado no 
Terminal Rodoviário Tie-
tê, na cidade de São Paulo.
As apostas podem ser fei-

atribuída indevidamente 
à Igreja Evangélica Sarça 
Ardente na rua das Camé-
lias, no Parque Presidente 
Dutra.
Em troca, a Prefeitura ofe-
receu outra área, de forma 

tas até as 19h (horário de 
Brasília), nas casas lotéri-
cas credenciadas pela Cai-
xa, em todo o país ou pela 
internet. O volante, com 
seis dezenas marcadas, 
custa R$ 4,50.
Fonte: Agencia Brasil

a compensar o erro come-
tido durante a medição do 
terreno. O projeto depende 
de segunda votação e san-
ção do prefeito para que 
entre em vigência como 
lei.
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