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Morto há 30 anos, Raul 
Seixas é homenageado
pela Banda Cachorro Urubu
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Em seis meses, casos de 
dengue em Guarulhos têm 
alta de mais de 7.000%
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Com destino aos EUA, jovem de 14 
anos sonha com a Copa do Mundo
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Apesar de Guarulhos já ter concluído o cadastramento biométrico, 799 eleitores tiveram o título cancelado de acordo com o 
Tribunal Regional Eleitoral (TRE), pela não realização da biometria; hoje, a cidade conta com 834.395 mil eleitores

Por falta de biometria, 800 títulos 
de eleitor são cancelados na cidade

GH  Pág. 6

TRIBUTO: Conheça a Banda Cachorro Urubu, de Guarulhos, que vem se consolidando como uma 
das principais do país em tributos ao gênio do rock, Raul Seixas, morto há exatos 30 anos GH  Pág. 9
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Com destino aos EUA, jovem de 14 
anos sonha com a Copa do Mundo

GH Pág. 7

Cidade registra mais 
de 9 mil multas por uso 
de celular ao volante 
durante o ano passado

GH  Pág. 4
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Os eleitores que não fi zeram 
a biometria ‘perderam’ o título
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Ulisses Carvalho 

A dona de casa Andréia 
Pereira da Silva, 41, moradora 
do Jardim Presidente Dutra, 
alega ter difi culdades para 
conseguir o transporte am-
bulatorial da prefeitura com 
o objetivo de levar a fi lha de 
16 anos, que tem mobilidade 
reduzida desde os nove anos, 
para consultas na cidade de 
São Paulo. 

“A minha fi lha vem perden-
do consultas pelo fato de não 
ter transporte ambulatorial 
para São Paulo”, destacou. Ela 
disse que a situação estaria 
normalizada para quem faz 
tratamento na cidade. Andreia 
informou que sempre quando 
a fi lha tem consultas em São 
Paulo, acaba utilizando trans-
porte por aplicativo. 

Andréia também destacou 
que devido ao problema 
no transporte ambulatorial, 
teve que parar de realizar o 
tratamento odontológico da 
fi lha. “Já teve uma ocasião em 

que a consulta da minha fi lha 
era às 11h, porém, o transpor-
te passou às 16h em minha 
casa”, destacou. 

Em nota, a Secretaria 
de Saúde informou que a 
afi rmativa não procede, e que 
o serviço está operando com 
regularidade. “Ocorre que 
no dia 15 de abril passado, 
a consulta da paciente em 
questão estava marcada para 
11 horas. Porém, o carro que 
a levaria para a consulta que-
brou e para que a paciente 
não perdesse o agendamen-
to, a Secretaria de Saúde 
remanejou seu atendimento 
para outro carro que iria para 
São Paulo, levando pacientes 
agendados para 7 horas, 
com anuência prévia da mãe 
de Ana Clara, que aceitou a 
troca. No entanto, quando o 
carro chegou a sua porta, por 
volta de 5 horas da manhã, 
a mãe cancelou a viatura, 
alegando ser muito cedo”, 
afi rmou a secretaria. 

[ carta do leitor ]
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LOTERIAS:
Deu sorte hoje?

Ivanildo Porto
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ENSOLARADO

PARCIALMENTE 
NUBLADO

Dorival Lima
Uma vergonha a atitude 
do nosso Supremo Tri-
bunal Federal (STF) ao 
fazer retornar a censura 
contra a imprensa. Para 
piorar, ainda temos um 
presidente que, até o 
momento, nada fez pelo 
nosso país: basta vermos 
o alto número de desem-
pregados. Estamos iguais 
a caranguejos, andando 
de ré.

Sinara A. Fialho
Quer dizer que agora os 
passageiros que forem 
embarcar no aeropor-
to de Guarulhos terão 
que pagar uma taxa de 
poluição ambiental? De 
que foi essa magnífica 
ideia? Além de pagarmos 
passagens caras, ainda 
temos que bancar por 
um problema que não é 
nosso. Por que o prefeito 
Guti não cobra isso das 
empresas aéreas que são 

responsáveis pela polui-
ção ambiental? 

Odinei Fote Bezerra
Considero esdrúxula 
esse projeto que a Pre-
feitura de Guarulhos está 
preparando para enviar à 
Câmara e que obriga os 
passageiros que embar-
carem no Aeroporto In-
ternacional, em Cumbica, 
a pagarem uma taxa de 
poluição ambiental. Isso 
é absurdo e vai encare-
cer mais as passagens. 
Não somos nós que polu-
ímos o ar, mas os aviões 
que são das empresas 
aéreas. Elas é que devem 
arcar com esse proble-
ma. Se o projeto for apro-
vado, usarei ao máximo o 
aeroporto de Congonhas, 
na zona sul de São Paulo.

Gilmar Dias da Rocha
Lendo a matéria que a 
rede estadual em Guaru-
lhos conta com 660 alu-
nos nascidos em outros 

países, imagino que es-
ses jovens devem sentir 
saudade do ensino ofe-
recido em suas escolas 
de origens. 

Bruna Souza
A prefeitura abre vagas 
para médicos, mas nunca 
elas são preenchidas.

Deborah Sales
Lamentável observamos 
que o desemprego no 
país, em especial na re-
gião metropolitana de 
São Paulo, está crescen-
do a cada mês que pas-
sa. O governo de Jair 
Bolsonaro, presidente 
que depositei meu voto, 
ainda não conseguiu es-
tancar a sangria da falta 
de vagas no país e, ape-
sar do pouco tempo de 
governo, estou perden-
do as esperanças de que 
isso vá acontecer a curto 
e médio prazos. Não sei 
o que será de nós.

 Estacionamento irregular
O HOJE fl agrou um veículo estacionado irregularmente em um canteiro na avenida Trans-
guarulhense, região do Picanço, próximo a um córrego. A multa para quem estaciona onde é 
proibido parar é considerada grave e custa R$ 195,23. 

Mãe alega dificuldades 
para conseguir transporte 
ambulatorial em Guarulhos

Vereador apresenta proposta para 
publicação oficial de emendas 
Antônio Boaventura

Com o propósito de evi-
tar a perda de emendas 
parlamentares enviadas 
ao município através de 
deputados estaduais 
e federais, o vereador 
Alexandre Dentista (DC) 
apresentou o fi nal do mês 
passado proposta para 
que a prefeitura divulgue 
de forma ofi cial o encami-
nhamento dos valores tan-
to em seu site quanto no 
Diário Ofi cial do Município 
(DOM) em até 60 dias de 
seu recebimento.

Além da publicação 
dos valores, a sugestão 
do vereador requer que 
informações como o dis-
positivo legal que originou 
o recurso, o valor nominal, 
em moeda corrente na-

cional, do recurso público 
aprovado, destinação da 
verba pública prevista 
no instrumento norma-
tivo aprovado e o local, 
situação de execução 
e suas justifi cativas, e 
previsão para conclusão 
da mesma.

“O parlamento municipal 
tem o direito e o dever de 
fi scalizar cada centavo do 
erário recebido e empre-
gado. A presente lei não 
se imiscui em aspectos 
da gestão, tampouco fere 
a tripartição das funções 
dos Poderes, uma vez que 
traça contornos mínimos 
para o acesso à informa-
ção sobre as emendas 
parlamentares recebidas”, 
justifi cou o vereador.

Divulgação

Mega Sena
Concurso n° 2160
15/06/2019
01 - 19 - 46 - 47 - 49 - 53

 
Lotofácil
Concurso n° 1828
17/06/2019 
01 - 02 - 05 - 06 - 07
08 - 09 - 11 - 12 - 13
15 - 19 - 21 - 23 - 24

Lotomania
Concurso n° 1979 
18/06/2019
03 - 10 - 26 - 29 - 31
36 - 40 - 56 - 58 - 62
66 - 68 - 74 - 77 - 79
87 - 88 - 92 - 93 - 95

Dupla Sena
Concurso n° 1950
18/06/2019
Primeiro sorteio 
01 - 04 - 12 - 26 - 35 - 47
Segundo sorteio
01 - 12 - 14 - 18 - 40 - 50

Federal
Extração n° 05397
15/06/2019

Prêmios Principais
Prêmio Bilhete  Valor (R$)
1º   72080        1.350.000,00
2º  45962             15.500,00 
3º  7033                14.000,00
4º  78976              13.000,00
5º  31912                12.227,00
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PF prende suíço no Aeroporto Internacional 
com vídeos de pornografia infantil 

Ulisses Carvalho 

Somente no ano passado, 
a cidade de Guarulhos re-
gistrou 9.124 mil multas por 
uso de celular ao volante, 
de acordo com informações 
da Secretaria de Transpor-
tes e Mobilidade Urbana 
(STMU), que em nota infor-
mou ainda não possuir os 
dados do primeiro semestre 
deste ano porque ainda não 
estão fechados. 

No ano de 2017, segundo a 
secretaria, o número de autu-
ações foi um pouco menor, já 
que houve 8.946 mil multas. A 
administração municipal tam-
bém não informou quais são 

os locais na cidade em que 
mais houve multas pelo uso 
indevido do celular. O Código 
de Trânsito Brasileiro (CTB) 
destaca que a multa nesse 
caso pode ser aplicada den-
tro de três contextos como 
desde segurar o aparelho 
com uma das mãos, digitar ou 
falar enquanto dirige. 

Nesse caso do motorista 
ser flagrado dirigindo com 
o celular, a multa é conside-
rada gravíssima, com sete 
pontos na Carteira Nacional 
de Habilitação (CNH), e uma 
multa de R$ 293,47. Segun-
do dados da Associação 
Brasileira de Medicina de 

Tráfego (Abramet), o uso de 
celular ao volante é a tercei-
ra maior causa de mortes no 
trânsito do país.

A utilização do celular além 
de diminuir a visão periférica 
e a concentração, também 
pode atrapalhar na audição 
e principalmente, colocar a 
vida de outros pedestres e 
motoristas em perigo.  De 
acordo com um estudo do 
Centro de Experimentação 
e Segurança Viária (Cesvi), 
motoristas chegam a ficar 
até cinco segundos sem 
prestar atenção no caminho 
enquanto estão conectados 
ao aparelho telefônico. 

Em 2018, Guarulhos registra 
mais de 9 mil multas por 
uso de celular ao volante

Policiais federais 
prenderam um suíço de 
63 anos, que não teve a 
identidade revelada, com 
conteúdo de pornografia 
infantil. A prisão em 
flagrante ocorreu no 
Aeroporto Internacional 
de São Paulo-Guarulhos, 
e o suspeito estaria 
viajando com um menor 
tailandês para a cidade de 
Santiago, no Chile. 

O mandado de busca e 
apreensão foi expedido 
pela Justiça Federal de 
São Paulo, e de acordo 
com a PF, o suíço teve 
estadia em um hotel em 

São Paulo com o menor 
durante quatro dias. No 
material apreendido pelos 
policiais teria vídeos com 
imagens pornográficas do 
menor, que teria ficado 
incomunicável durante 
esse tempo de estadia no 
país. 

De acordo com a PF, o 
suíço já seria investigado 
por abuso sexual de 
crianças no próprio país 
e também na Tailândia. 
O tailandês foi destinado 
para o Conselho Tutelar e 
as investigações contaram 
com o apoio da Divisão 
de Repressão a Crimes 

Cibernéticos (DRCC) 
e pela Organização 
Internacional de Polícia 
Criminal (Interpol). 

A prisão ocorreu na 
noite de quinta-feira (20), 
quando o suspeito iria 
embarcar com o menor 
para o Chile. O tailandês, 
de apenas 11 anos foi 
encaminhado para o 
Hospital Pérola Byington, 
no bairro do Bela Vista, 
em São Paulo, onde 
passou por perícia médica 
e realizou exames para 
constatar se houve algum 
tipo de violência ou abuso 
sexual. 

Ivanildo Porto
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* Oferta válida para as duas unidades de Guarulhos e a unidade de Vila Maria até 30/06/2019 ou enquanto durarem os estoques;
** Condições ** Condições exclusivas para os produtos anunciados. Até 10x sem juros com parcela mínima de R$50,00 (exceto promoções com parcelas mais baixas anunciadas).Parcelamento anunciado válido apenas para compras no cartão de 
crédito ou boleto; Para dúvidas sobre a promoção, reclamações, cancelamentos e informações adicionais, entre no site facebook.com/biglaroutlet ou compareça em uma de nossas unidades. Fotos ilustrativas. As ofertas anunciadas 
não são válidas para o portfólio online. Válido até data carimbada ou enquanto durarem os estoques. Valores não incluem o frete. Frete grátis para compras acima de R$ 1.500,00 para todo o estado de São Paulo.

Nossas unidades:
BauruBauru Rua Antônio Alves, 06-31 - Vila Santa Tereza/SP  |  Caieiras Av. Paulicéia, 948 - Laranjeiras/SP  |  Campo Limpo Paulista Av. Dom Pedro I, 1850 - Jardim Guanciale/SP  |  
Cotia Av. Ralphi Bolli, 11 - Galpão 2, Granja Carolina/SPGuanciale/SP  |  Florianópolis Rua Santos Saraiva, 157 - Estreito/SC  |  Guarulhos Av. Benjamin Harris Hunnicutt, 441 - 

Portal dos Gramados/SP | Rua Lídio Francisco de Santana, 135 | Avenida Presidente Tancredo de Almeida Neves, 1261 |  Mogi das Cruzes Av. Voluntário Fernando Pinheiro 

Franco, 848 - Centro/SP  |  Praia Grande Rua Limeira, 725 - Boqueirão/SP  |  Ribeirão Preto Rua São Sebastião, 342 - Centro/SP  |  São José do Rio Preto Av. Antonio Marques 

dos Santos, 360 - Jardim Seyon/SP  dos Santos, 360 - Jardim Seyon/SP  |   São Paulo Av. Conselheiro Carrão, 2207  |  Av. Guarapiranga, 795 - Socorro/SP  |  Av. Morvan Dias de Figueiredo, 3177 - Vila Guilherme/SP  

|  Rua Comendador Cantinho, 460 - Penha da França/SP  |  Suzano Rua Prudente de Moraes, 1327 - Vila Amorim/SP  |  Várzea Paulista Av. Fernão Dias Paes Leme, 2336 - Vila 

Santa Terezinha/SP | São Paulo Av. Antônio Estêvão de Carvalho, 1552  |  Campinas Av. John Boyd Dunlop, 550.

www.biglaroutlet.com.br/biglar 

BIGGRU20
cupom

Utilize esse cupom nas unidades de 
Guarulhos e Vila Maria até 15/07/2019 
e garanta 20% de desconto na hora!

Venha conhecer nossa segunda loja em Guarulhos.
Já são 19 unidades espalhadas pelo Brasil com 

grandes ofertas à pronta entrega para a sua casa!

INAUGURAÇÃOINAUGURAÇÃOINAUGURAÇÃO

Sofá Retrátil Kennedy

por 12x de R$ 59,99 sem juros

ou à vista por R$ 719,88

A: 90 cm L: 184 cm P: 94 cm

Sofá Retrátil e Reclinável Avant

por 12x de R$ 129,99 sem juros

ou à vista por R$ 1559,88

A: 82 cm L: 283 cm P: 149 cm

Sofá Retrátil e Reclinável 
Porto Belo

por 12x de R$ 159,99 sem juros

ou à vista por R$ 1919,88
A: 107 cm L: 290 cm P: 108 cm

Painel para TV Toledo 182 cm

por 12x de R$ 39,99 sem juros 

ou à vista por R$ 479,88

Aparador Classic III

por 12x de R$ 34,99 sem juros

ou à vista por R$ 419,88

Base Box Bela com Cama Auxiliar

por 12x de R$ 49,99 sem juros

ou à vista por R$ 599,88

Cozinha Compacta Lorena

por 12x de R$ 24,99 sem juros

ou à vista por R$ 299,88

Banqueta Alta Fitz

por 12x de R$ 17,99 sem juros

ou à vista por R$ 215,88

Base Box Queen com Baú

por 12x de R$ 65,99 sem juros

ou à vista por R$ 791,88

Beliche Bogart

por 12x de R$ 54,99 sem juros

ou à vista por R$ 659,88

Cadeira de Escritório 
Presidente Finland

por 12x de R$ 39,99 sem juros

ou à vista por R$ 479,88

Cadeira de Escritório 
Gamer Presidente Jinx

por 12x de R$ 49,99 sem juros

ou à vista por R$ 599,88

Sofá de Canto Cartagena

por 12x de R$ 79,99 sem juros

ou à vista por R$ 959,88

A: 90 cm L: 209 cm P: 81 cm

A: 88 cm L: 190 cm P: 96 cm

 Sofá-Cama Premium 
Couro Sintético

por 12x de R$ 79,99 sem juros

ou à vista por R$ 959,88

Sofá Larissa

por 12x de R$ 79,99 sem juros

ou à vista por R$ 959,88

A: 86 cm L: 204 cm P: 94 cm

A: 235 cm L: 224 cm P: 56 cm

 Guarda-Roupa Scarpa

por 12x de R$ 99,99 sem juros

ou à vista por R$ 1199,88

Painel para TV Zeus 184 cm

por 12x de R$ 39,99 sem juros

ou à vista por R$ 479,88

Conjunto de Mesa Luna  
com 6 Cadeiras Grécia 

por 12x de R$ 99,99 sem juros

ou à vista por R$ 1199,88

Conjunto de Mesa 
Evidence com 4 Cadeiras

por 12x de R$ 69,99 sem juros

ou à vista por R$ 839,88
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Ulisses Carvalho 

Apesar de Guarulhos 
já ter concluído o ca-
dastramento biométrico, 
799 eleitores tiveram o 
título cancelado de acordo 
com o Tribunal Regional 
Eleitoral (TRE), pela não 
realização da biometria. 
Para as pessoas que ainda 
não concluíram é necessá-
rio realizar agendamento 
no cartório próximo a sua 
região, que pode ser feito 
no site ( www.tre-sp.jus.br). 

“A cidade de Guarulhos 
concluiu o cadastramento 
biométrico em 2018. Os 
eleitores que, naquela 
época, não comparece-
ram ao cadastramento, 
tiveram o título cancelado”, 
informou em nota o TRE, 
destacando que a cidade 
atualmente conta com 
834.395 mil eleitores, dos 
quais 833.596 mil eleito-
res tem biometria. 

De acordo com o TRE, o 
plantão para a realização 
da biometria em outras 

cidades tem a fi nalidade 
de atender apenas os 
eleitores dos municípios 
que ainda não fi nalizaram 
o cadastramento.  No 
mês de abril, os cartórios 
de Guarulhos chegaram 

a atender em regime de 
plantão. 

Segundo o TRE, o ca-
dastramento biométrico 
iniciou em São Paulo no 
ano de 2010, na cidade 
de Nuporanga, e somente 

em 2015, foi estendido em 
todo o Estado, e no ano 
passado, 100 cidades pau-
listas tiveram a identifi ca-
ção totalmente biométrica 
dos eleitores no momento 
do voto.

Sem o cadastramento biométrico, 800 
guarulhenses têm o título cancelado 

A Companhia de Sane-
amento Básico do Estado 
de São Paulo (Sabesp) in-
formou que na terça (25), 
realizará manutenção no 
sistema de abastecimento 
em Guarulhos que afetará 
o fornecimento de água 
em três bairros, que são o 
Jardim Otawa, Cumbica e 
Cidade Satélite. 

O abastecimento deve 
ser interrompido das 10h às 
16h e a normalização deve 
ocorrer de forma gradativa, 
até a noite. Lembrando que 
os imóveis que possuem 
caixa d’água com reserva 
mínima para 24h, não sen-
tirão o período de intermi-
tência.

A Sabesp pede que os 
moradores mantenham o 
uso racional da água no 
período e informa que está 
à disposição para esclare-
cimentos e atendimentos 
emergenciais através dos 
serviços de ligação gratuita 
195 e 0800-011-9911.

Os casos de dengue em 
Guarulhos aumentaram 
em 7.485% nos seis pri-
meiros deste ano em com-
paração com o mesmo 
período do ano passado. 
Segundo a prefeitura, de 
janeiro até o dia 19 deste 
mês, foram confi rmados 
5.082 casos na cidade, 
porém, em 2018, até o fi -
nal do mês de junho, hou-
ve apenas 67 casos. 

Segundo a administra-
ção municipal, o bairro 
com o maior número de 
ocorrências é o Recreio 
São Jorge, com 549 ca-
sos. Mesmo com o gran-
de aumento no número 
de casos, a Secretaria de 
Saúde informou que vem 
trabalhando duro para 
combater o mosquito Ae-
des aegypti, transmissor 
da dengue, chikungunya 
e zika vírus, alegando 
que as equipes da saúde 
continuam concentrando 
esforços para intensificar 

o trabalho de combate 
ao vetor nas regiões com 
maior número de casos 
da doença. 

“Além do trabalho ro-
tineiro de visita casa a 
casa, bloqueio de cria-
douros e atuação em 
locais estratégicos, os 
agentes de Saúde têm 
realizado várias ações di-
ferenciadas para orientar 
a população com aborda-
gem de transeuntes, resi-
dências e comércios”, in-
formou em nota ao HOJE 
a secretaria.

A Saúde também des-
tacou que realiza a ne-
bulização nos casos que 
atendem a critérios epi-
demiológicos e que no 
mês passado, contou 
com o apoio dos solda-
dos da Base Aérea de 
São Paulo, que reforça-
ram o combate ao Aedes 
aegypti na cidade, junto 
com os agentes de saúde 
do Centro de Controle de 

Zoonoses (CCZ).
Como o poder públi-

co alegou que não tem 
como atuar simultanea-
mente em diversos imó-
veis do município, a se-
cretaria pediu em nota a 
colaboração dos mora-
dores. “A população deve 
fazer sua parte, vistorian-
do com frequência sua 
casa, para eliminar toda 
água parada, lembrando 
que os criadouros po-
dem estar em tampas de 
garrafas, garrafas vazias, 
ralos e vasos sanitários 
sem uso frequente, ban-
deja da geladeira, ar 
condicionado e filtros de 
parede. Além disso, deve 
vedar as caixas d’água 
com tampas; não acumu-
lar água em recipientes; 
eliminar a água dos pra-
tos de vasos das plantas; 
não acumular água nos 
pneus. Recomenda-se 
ainda o uso de repelen-
tes”. (U.C.)

Antônio Boaventura

Em tramitação na Câma-
ra Municipal há quase 9 
anos, a criação do Museu 
do Meio Ambiente deve 
ser assunto para as próxi-
mas sessões parlamenta-
res. O museu tem o princi-
pal objetivo de promover 
a consciência de cidada-
nia ambiental. Entretan-
to, o projeto não consta 
o local de sua instalação 
e tampouco o custo que 
a administração pública 
terá a implantação.

O acervo do museu será 
composto por materiais 
já pertencentes ao Exe-
cutivo, bem como por 
doações de documentos, 
acervos ou patrimônios 
de indivíduos, organiza-
ções não-governamentais 
e empresas, além de itens 
adquiridos com a fi nalida-
de específi ca de perten-
cer ao museu. 

A proposta já obtém a 
aprovação da Comissão 
de Educação, Cultura, Es-
porte, Lazer e Turismo.

Sua estrutura contará 

com auditório próprio, em 
suas dependências, para 
realização de conferên-
cias, seminários, debates, 
cursos e eventos relacio-
nados com seus objeti-
vos. 

O governo municipal 
também poderá estabele-
cer convênios e parcerias 
com instituições, órgãos 
ou com organizações não 
governamentais, além de 
estabelecer intercâmbio 
com outras instituições 
congêneres, a nível esta-
dual, nacional e interna-
cional.

“Os cidadãos brasileiros 
têm carência de informa-
ções científi cas e histó-
ricas fundamentais para 
sua formação, o que deve 
ser defi nitivo para o futu-
ro e para as responsabili-
dades históricas de nosso 
país, nos próximos anos. 
Para tanto, acreditamos 
que nossa cidade deve 
participar desse contex-
to nacional, contribuindo 
com sua parcela”, observa 
a justifi cativa do projeto.

Manutenção da 
Sabesp deixa três 
bairros sem água

Casos de dengue na cidade de Guarulhos 
sobem mais de 7.000% em seis meses 

Implantação de Museu do Meio 
Ambiente deve passar por avaliação 
da Câmara nas próximas sessões
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Antônio Boaventura

Das quadras para os 
gramados. Esse é o traje-
to percorrido pelo jovem 
guarulhense Enrico 
Paparelli, de apenas 14 
anos. Entretanto, o início 
desse projeto será em 
solo norte-americano a 
partir do próximo mês. 
Confiante, ele espera 
disputar uma edição da 
Copa do Mundo e não 
descarta se naturalizar 
por outro país para que 
possa alcançar este 
objetivo.

Paparelli começou sua 
carreira no futsal ao 
defender as equipes da 
Wimpro, Atlético Gua-
rulhense e Colégio Par-
thenon. Na sequência,  
representou a escola 
de futebol do São Paulo 
de Guarulhos, além da 
escola de futebol do Bar-
celona, em São Paulo. 

Neste período, o jovem 
também teve seu futebol 
monitorado pelo Athle-
tico (PR), atual campeão 
da Copa Sul-Americana.

“[Para nós é] Incrível! 
Porque ele [Enrico Pa-
parelli] é extremamente 
dedicado e gosta demais 
de jogar. Claro que nos 
assusta, pela pouca 
idade. Mas apoiamos 
pra ele viver o sonho 
dele. Mas, o sonho dele 
é a ‘amarelinha’. E para 
ajudar, ele ainda tem du-
pla cidadania (Italiana). 
Então, ele tem essas três 
possibilidades”, declarou 
Adriano Paparelli, pai de 
Enrico.

Diante deste histórico, 
Enrico irá integrar a equi-
pe do Neuse Christian 
Academy, de Raleigh/
NC, nos Estados Unidos. 
Por lá, o lateral espera 
que seja o começo de 

um projeto que possa 
levar a uma edição de 
Copa do Mundo pela 
Seleção Brasileira, dos 
Estados Unidos ou até 
pelo escrete italiano, já 
que possui a cidadania 
italiana.

“Após a Copa do Mun-
do, no Catar, os EUA, 
juntamente com México 

e Canadá irão sediar o 
evento. Eles estão inves-
tindo muito em futebol. 
Acredito que ele con-
seguirá jogar pela MLS 
estudando e jogando por 
lá. Esse é o sonho dele. 
Mas pra nos, pais, só 
gosto dele poder estudar 
por lá já é extremamente 
gratificante”, concluiu.

Com destino aos EUA, guarulhense tem 
o sonho de disputar uma Copa do Mundo
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Ulisses Carvalho 

Uma das atrações dos fi -
nais de semana do guaru-
lhense neste mês de junho 
e também inicio de julho 
são as festas juninas das 
paróquias, que contam 
com diversas atrações, 
entre shows, brincadeiras, 
comidas típicas, doces e 

danças. Além das opções 
gastronômicas, outro item 
que não pode faltar é a 
decoração, com bandei-
rinhas, toalha de pano de 
chita, além da utilização 
de palha para ajudar a 
construir a atmosfera juni-
na no local. 

Para quem não perde a 

oportunidade de compa-
recer a festa, e principal-
mente com a chegada 
do inverno, a Capela São 
Judas Tadeu tem entre os 
pratos de destaque, os 
deliciosos caldos verde, 
feijão e caldo de abóbora. 
A capela está localizada 
na avenida Salgado Filho, 

n° 2.910, no bairro Vila Rio 
de Janeiro. 

Já a Paróquia Santo Al-
berto Magno, que encerra 
a sua festa junina nos 
dias 29 e 30 deste mês, 
terá além das barracas 
típicas, as quadrilhas, os 
shows de forró, e oferece 
também lanches, como o 

sanduíche de pernil e os 
itens tradicionais da festa 
como milho verde, maçã 
do amor, pamonha, curau, 
refrigerante e chá de 
gengibre. 

Na parte dos doces, a 
festa junina da Paróquia 
Nossa Senhora de Lour-
des, localizada no bairro 

do Itapegica, oferece 
crepe, pudim, torta de 
limão, torta holandesa 
e brigadeiro, além do 
tradicional churrasco, 
variadas opções de pastel, 
milho, pizzas, batata frita e 
como atração especial, até 
apresentação de zumba 
durante a festa. 

Capela São 
Judas Tadeu 
Localizada na avenida 

Salgado Filho, n° 2910, 
no bairro da Vila Rio de 
Janeiro, a festa junina da 
Capela São Judas Tadeu 
ocorre neste sábado e 
domingo (dias 22 e 23), 
além dos dias 6, 7, 13 e 14 
do mês que vem. O horá-
rio de inicio aos sábados 
é das 18h às 23h, e aos 
domingos, sempre das 
18h às 22h. 

Na parte gastronômica 

terá pastel, caldo verde, 
de feijão e abóbora, além 
dos deliciosos doces 
como arroz doce, maçã 
do amor, bolos e tapioca 
doce. No sábado também 
um show com o grupo 
Original 80. 

Paróquia Santo Alberto 
Magno

A Paróquia Santo Al-
berto Magno terá a festa 
junina nos dias 22, 23, 29 
e 30 deste mês, sempre 
no horário das 16h às 
22h. A festa contará com 

barracas típicas, além dos 
shows de forró, com um 
grupo do próprio bairro, 
quadrilhas e brincadei-
ras. Nas comidas típicas 
terá canjica, milho verde, 
sanduíche de pernil, 
pamonha, maçã do amor, 
curau, espeto de moran-
go no chocolate, chá de 
gengibre e hot dog. 

Na comunidade São 
Sebastião, ligada à paró-
quia, porém, localizada 
na rua Severiano Melo, n° 
292, no bairro do Jardim 
Lenize, a festa ocorre nos 
dias 6 e 7 de julho, das 
18h às 22h. 

A Paróquia Santo Alber-
to Magno está localizada 
na rua Caapora, n° 149, no 
bairro Cidade Seródio. 

Paróquia Nossa Senho-
ra de Lourdes 

Na Paróquia Nossa 

Senhora de Lourdes, 
localizada na avenida 
Vênus, n° 155, no bairro 
Itapegica, a festa junina 
começou no dia 8 deste 
mês, porém, continua nos 
dias 22, 23, 29 e 30, a 
partir das 19h. 

Além da apresentação 
de zumba nos domingos 
a noite, a festa conta com 
os deliciosos doces como 
pudim, torta de limão, 
torta holandesa, brigadei-
ro, além dos tradicionais 
milho, pamonha, curau, 
batata frita, fogazza, chur-
rasco e pizzas. 

Paróquia São Pedro 
Apóstolo 

A festa tem inicio na 
paróquia nos dias 29 e 
30 deste mês, além de 6 
e 7 de julho. Serão quatro 
shows, sendo dois em 
cada fi nal de semana, 

além de vários jogos, brin-
cadeiras e barracas de 
comida. Um dos maiores 
pedidos durante a festa 
é o bolinho de bacalhau, 
porém, a paróquia tam-
bém terá pizza, caldos, 
fogazza, churrasco, pastel 
e bolos.  

A igreja está localizada 
na rua São José, n° 137, 
no bairro da Vila Galvão, 
e a festa começa às 17h e 
segue até às 22h. 

Paróquia São José 
Localizada na rua do 

Bosque, n° 17, no bairro 
do Jardim Paulista, a 
Paróquia São José tem 
o último fi nal de semana 
de Festa Junina, neste 
sábado e domingo (dias 
22 e 23), e contará com 
bebidas típicas, como o 
vinho quente, além de um 
espaço para selfi e entre 
os moradores e também 
pratos como crepe, milho 
verde, bolo, salgados, 
tapioca e o japonês tem-
purá. O horário da festa é 
das 19h às 22h. 

Festa junina das paróquias de Guarulhos 
reúne comidas típicas e várias atrações 

Confira as quermesses que estão 
realizando festa junina na cidade:

Malu Pereira/Pascom São José

Divulgação/Paróquia Sto. Alberto Magno
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Após negociação, 
o Sindicato conquis-
tou  avanço na U-Shin 
Sistemas Automotivos 
(Santo Afonso). 

A partir de 16 de 
julho, os 700 funcio-
nários não trabalham 
mais aos sábados.

Nosso diretor Alex 
Lima é funcionário 
da U-Shin. Segundo ele, folgar todo sábado era antiga 
reivindicação dos companheiros, que trabalhavam em 
sábados alternados. Ele diz: “O pessoal passará a folgar 
o fi nal de semana todo. Isso certamente aumentará a 
qualidade de vida do trabalhador e da sua família”.

NEGOCIAÇÃO CONQUISTA SÁBADO LIVRE NA U-SHIN

José Pereira dos Santos - Presidente

COLUNA DO

METALÚRGICO

ESTAMOS NA LISTA SUJA DA OIT
Lamentavelmente, o Brasil anda pra trás. 
A 108ª Conferência Mundial da Organi-
zação do Trabalho nos incluiu na lista 
suja dos países que desrespeitam
as Convenções e normas.

Fique sócio.
Vale a pena!

Site: www.metalurgico.org.br - Facebook: www.facebook.com/metalurgicos.deguarulhos
Rua Harry Simonsen, 202, Centro, Guarulhos. Telefone 2463.5300. E-mail sindicato@metalurgico.org.br

22/6/2019

Presidente

ESTAMOS NA LISTA SUJA DA OIT
Lamentavelmente, o Brasil anda pra trás. 
A 108ª Conferência Mundial da Organi-
zação do Trabalho nos incluiu na lista 
suja dos países que desrespeitam

 PLR É APROVADA EM TRÊS EMPRESAS
O Sindicato negociou e garantiu mais dinheiro no bolso 

dos trabalhadores de três fábricas da nossa base. Assem-
bleias na Climetal (Bonsucesso), João Luiz Paes Guedes 
(Vila Barros) e Daniela Dias (Mairiporã), aprovaram 
propostas de Participação nos Lucros e/ou Resultados).

ASSEMBLEIA - Diretor Alex Lima e presidente Pereira conduzem ação no pátio da fábrica

Companheiros da João Luiz Paes Guedes aprovam acordo

PEREIRA - O presidente José Pereira dos Santos co-
menta: “Quando o trabalhador se une, o Sindicato vai à 
luta e negocia benefícios com o empregador”.

MELHORIAS - Pra melhorar na sua empresa, ligue no 
2463.5300 e fale com um dos nossos diretores.

A ação do Sindicato, dia 14, na Greve Geral contra a 
reforma previdenciária de Bolsonaro, teve grande re-

percussão na imprensa. Além 
deste jornal, houve registros 
na Folha Metropolitana, em 
diversos portais de notícias 
e um programa especial na 
TV Guarulhos, Canal 3 da Net.

GREVE GERAL É NOTICIADA PELA MÍDIA

No dia 21 de agosto de 
1989, o rock brasileiro 
perdeu o seu maior gênio: 
Raul Seixas ou, simples-
mente, Raulzito, deixou ór-
fão uma legião de fãs que, 
quase 30 anos após a sua 
morte, vem aumentando 
e conquistando cada vez 
mais “raulseixistas” de 
todas as idades.

E a memória de Raul vem 
sendo mantida acesa pela 
sua obra, cada vez mais 
atual, pelos fãs, covers e 
banda de tributos que se 
multiplicam todos os anos 
no cenário musical. 

Uma dessas bandas é 
de Guarulhos e vem se 
consolidando com uma 
das mais importantes 
seguidoras fi eis da música 
eternizada pelo Maluco 
Beleza.

A Banda Cachorro 
Urubu, uma homenagem 
à canção de mesmo nome 
escrita pelo próprio Raulzi-

to em parceria com Paulo 
Coelho e lançada no disco 
Krig-ha, Bandolo!, em 1973, 
nasceu no bairro Cidade 
Soberana, em 2015, e já 
conquistou seguidores 
em várias cidades de São 
Paulo, principalmente na 
região do ABCD paulista.

Formada por Aurélio Pe-
dro (voz e guitarra), Magno 
de Paula (baixo), Marcelo 
Cavalo (bateria), Cachorro 
Urubu traz uma pegada 
nova ao trabalho atempo-
ral do Pai do Rock Brasi-
leiro. “A gente não é cover 
de Raul, mas mantemos a 
vertente de sua obra com 
a nossa cara e muito rock”, 
observou o baixista. 

Magno relembrou que a 
banda nasceu a partir de 
um projeto do Skina Rock 
Bar, na Cidade Soberana, 
para homenagear Raul. 
Até então, tanto ele como 
Aurélio e Marcelo tinham 
seus trabalhos musicais 

independentes. “A gente 
se juntou para este projeto 
e continuamos até hoje”, 
contou. No início, alguém 
deu a ideia de batizar a 
banda de “Sessão das 
Dez”, mas “Cachorro Uru-
bu” prevaleceu e conquis-
tou muito fãs. 

Neste mês de junho, a 
Banda Cachorro Urubu 
se apresentará no dia 22, 
no Brothers Rock Bar, em 
Ribeirão Pires, na Grande 
São Paulo, e no dia 30, no 
Bar do Delfi no, no Jardim 
Cidade Soberana, em 
Guarulhos. 

Banda Cachorro Urubu mantém viva a
memória de Raulzito, morto há 30 anos
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[ horóscopo ]

Falha de Segurança

Jetsons – O Filme

Record, 15h Jet-
sons: The Movie. 
EUA,1990. Anima-
ção. Direção: Jose-
ph BarberaWilliam 
Hanna. A família 
mais louca e diver-
tida de todo o es-
paço vai viver uma 

aventura completa e 
emocionante. Quan-
do George Jetson é 
promovido, ele se 
muda com toda fa-
mília para um aste-
róide distante, cheio 
de surpresas e no-
vos amigos.

Globo, 2h30 
Les Gorilles. 
França. Suspen-
se. Direção Tris-
tan Aurouet. Com 
Joey Starr, Manu 
Payet. Cranky Al-
fonso é um agen-
te na unidade de 
proteção VIP da 
polícia francesa. 
Depois de uma 

missão mal-suce-
dida, ele é obri-
gado a se tor-
nar parceiro de 
Walter, um agen-
te inexperiente 
e fascinado pelo 
mundo dos famo-
sos. Eles foram 
designados para 
proteger uma fa-
mosa cantora.

Fotos: Divulgação

[ filmes ] 
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BANCO 65

HOC
CONTRACAPA

NORREPR
RORDAAT

NADACONSTA
SOAROEND
MINIARTE
IABATOD

ELETROLISE
IAOAM

ATASUNTEI
ANMATEUS
ROMANICAS
EORDCEÃ

ESCRITORIO

Local da
"orelha"
do livro

Número
inteiro   

indeter-
minado

Peça de
madeira 

que susten-
ta telhados

Focados
(os alunos)

na aula

"The (?)", 
canção 

da banda
The Doors

Setor do
jornal que
prepara
anúncios

Elemento 
abundante
na água 
do mar

Comuni-
dade lide-
rada pelo
cacique

Registro
de uma 
assem-

bleia (pl.)

(?)-luz, u-
nidade de
distâncias
cósmicas

Esfreguei
com óleo

Capital
europeia

do Parque
do Retiro

Diz-se da
firma de

advocacia
Ordinal
(abrev.)

Embarca-
ção da
frota de
Cabral

Evaristo
Costa,

jornalista
brasileiro

O primeiro
Evangelho

Maior
(red.)

Homenagens presta-
das no funeral do 
herói de guerra
Tronco cortado

Fenômeno
aplicado

no proces-
so de gal-
vanização

Multidão
(pop.)

Documen-
to que

atesta a
inexis-

tência de
débitos

Interjeição
mineira

Carro diri-
gido pelo
Mr. Bean

(TV)

Roda de
bicicleta

Gordura do
leite (pl.)

As línguas
que têm o
latim co-
mo fonte
da maior
parte do

seu léxico

Ação
têxtil

País que é o maior
aliado de Israel no ce-

nário inter-
nacional

Amor intenso

É cruzado pela cor-
rente do Golfo, entre
a Europa e a América

Pedido formal de
dissolução de vínculo

empregatício
Fósforo (símbolo)

Cão, em
espanhol

Raio
(abrev.)

3/end. 4/míni. 5/perro. 9/românicas. 10/eletrólise.

virgem

Você terá uma boa 
maneira de evitar 
problemas, mostrando 
quais são seus limites, 
sem argumentos e sem 
se comprometer. Se 
conseguir acalmar as 
suas dúvidas, você será 
capaz de manter a sua 
incrível energia mental.

Você não vai ficar 
entediado hoje. Você vai 
encontrar uma maneira 
de criar mil coisas para 
fazer, mesmo que sejam 
triviais. A sensação de 
cansaço está prejudi-
cando suas atividades 
e a resposta pode ser 
encontrada na sua 
alimentação.

Suas ideias estão mais 
claras e chegou a hora 
de tomar uma decisão 
que envolve compro-
misso em longo prazo. 
Você tem as ferramen-
tas necessárias para 
enfrentar e resolver 
problemas que o estão 
incomodando profun-
damente e bloqueando 
seus níveis de energia.

Hoje você vai estar 
mais calmo do que 
o normal. É hora de 
cuidar mais de si 
mesmo. Sua energia 
mental está definida 
para ficar em um nível 
estável - seu otimismo 
é a melhor fonte de 
energia.

Sua lucidez vai fazer 
com que você se sinta 
muito útil, por isso não 
hesite em expressar 
sua opinião, o seu rea-
lismo não falhará. Será 
fácil mergulhar em um 
trabalho que use o seu 
cérebro.

Você vai ter dificul-
dade para manter os 
pés no chão e sua 
cabeça, hoje, estará 
completamente nas 
nuvens. Você não será 
capaz de manter seu 
próprio ritmo e terá que 
compensar com algum 
descanso. Relaxamento 
é o que você precisa.

Tudo vai acontecer 
tão rapidamente a sua 
volta, mas você precisa 
relaxar - se afaste um 
pouco. Hoje você vai 
ter paz interior e vai 
acalmar seus nervos.

Você vai achar fácil 
se expressar claramen-
te e agora é a hora de 
resolver um mal-enten-
dido entre as pessoas 
que o rodeiam. Vocês 
estão começando a 
sentir uma harmonia e 
uma serenidade que 
vão contrabalancear 
as pequenas doenças 
do mês passado.

O bom senso vai 
permitir que você saia 
de uma situação difícil. 
Sair do convencional 
recarregará sua energia 
moral. Em relação à 
saúde, você faria bem 
em beber mais líquidos 
para limpar os seus rins.

Você vai fazer 
contatos interessantes 
que abrirão portas para 
você. Há previsão de 
amizades positivas 
florescentes no futuro. 
Em compensação, seu 
cérebro efervescente 
está exigindo momen-
tos de relaxamento.

As pessoas ao seu 
redor vão admirar você 
pela sua generosidade 
e compreensão. Seu 
estilo de vida não está 
deixando você cuidar 
de si mesmo correta-
mente - você precisa 
desacelerar e escapar 
mentalmente para 
desestressar.

Você está bem no 
meio da ação, o que é 
revitalizante. Você ainda 
vai ter que fazer uma 
pausa eventualmente. 
Você não tem motiva-
ção para cuidar de si 
mesmo, uma tendência 
ao excesso pode amea-
çar a sua saúde.

áries
libra

escorpião

sagitário

capricórnio

aquário

peixes

touro

gêmeos

câncer

leão

[ novelas ] 

Orfãos da Terra
Letícia descobre 

que a pessoa que 
denunciou Faruq não 
esteve no hospital. 
Arthurzinho mente 
para a assistente so-
cial. Ester exige que 
Abner volte a traba-
lhar. Davi convence 
Eva a aceitar Abner 
na floricultura. 

Verão 90
João exige que 

Morvan acabe a 
obra do apartamen-
to no dia seguinte. 
Jerônimo percebe 
que Vanessa está 
disposta a se tornar 
uma Ferreira Lima. 
Filipa fica agoniada 
ao saber que Janice 
deu a galinha de 
barro para Catraca. 
Janice comenta com 
Otoniel que não con-
fia em Filipa. Álamo 
pendura a foto dele 
com Galdino/Adelai-
de na loja.

A Dona do Pedaço
Maria da Paz e 

Amadeu brigam. 
Vivi fica lisonjeada 
com os elogios que 
recebe de Chiclete 
e ele conhece Kim. 
Camilo estranha o 
comportamento de 
Vivi. Chiclete fala so-
bre Vivi para Adão. 
Jô incentiva Maria 
da Paz a esquecer 
Amadeu.

Segunda-feira
Malhação - Toda 
Forma de Amar

Anjinha não conse-
gue impedir a prisão 
de Cléber. Lígia 
decide suspender o 
pedido de tutela de 
afastamento. Carla e 
Madureira vão à de-
legacia para depor 
a favor de Cléber. 
Camelo tenta falar 
com Graveto. Cléber 
é liberado, mas fica 
irritado com Anjinha. 
Jaqueline tenta se 
aproximar de Milena.

Verão 90
Marta tenta animar 

Mercedes, que está 
fragilizada. Larissa 
estranha o compor-
tamento de Filipa. 
Manu sente ciúmes 
ao ver João almo-
çando com Moana. 
Catraca diz a Filipa 
que deu a galinha 
de barro para Dirce. 
Mercedes vê Lidiane 
na piscina do hotel 
com Jofre e manda 
um funcionário retirá-
-los do local.

Jezabel
Queila fica emo-

cionada ao ver a 
forte chuva caindo. 
Micaías diz à Raquel 
que quer se casar 
com ela. Raquel 
sorri, mal se caben-
do de felicidade. 
Micaías e Raquel 

se beijam. Obadias 
encontra Joana na 
rua. Ele pede para 
ela voltar para casa, 
mas ela recusa e diz 
que irá se casar com 
Sidônio.

A Dona do Pedaço
Camilo flagra Chi-

clete e Vivi próximos 
e fica desconfiado. 
Régis avisa que vai 
se casar e Gladys 
decide fazer um 
jantar. Evelina tenta 
convencer Maria da 
Paz a se casar com 
Régis. Fabiana e 
Rock descobrem o 
segredo de Agno. 

As Aventuras de 
Poliana

Atrás de informa-
ções sobre Pendle-
ton e OTTO, Roger 
invade o coquetel 
com a desculpa 
de que queria falar 
com Sergio. Zóio e 
Mosquito ameaçam  
João, que faz uma 
armadilha para eles. 
Através de Sara, 
Pendleton acom-
panha a reunião no 
Clubinho. 

O resumo dos 
capítulos de todas 
as novelas é de 
responsabilidade das 
emissoras.
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Ligue 

para 

anunciar 

nos 

classifi cados

ANUNCIE

Para 
anunciar nos 
classifi cados 

ligue: 
2823-0828
 2823-0830
2823-0836
2823-0837

de linhaClassifi cados

BARCELONA AUTO 
ELÉTRICO

VAGA DE ELETRICISTA
De caminhões com 

URGÊNCIA.
Avenida Otavio Braga 
de Mesquita, Nº 380.

whats: 94791-0016
telefone: 2463-2948

R. JOÃO GONÇALVES, 275, CENTRO

www.cursonacional.com.br

Você não tem 1º ou 2º grau?
Nós temos a solução!

g
mos a solução!

CURSONACIONAL

Matrícula
Grátis

Aulas 1 vez 
por semana

Curso
Rápido

SUPLETIVO
Curso preparatório para

ENEM, ENCCEJA E EJA

(11)  2408-4200

R$15.000,00 de 
entrada

Parcelado em 3x
E 48x fi xas No boleto 

de $729,00.               

Terrenos 1000m² 
em Atibaia

(11)95275-2799

   EMPREGOS 
 PRECISA-SE 

 MECÂNICO DE AUTOS 
 R. Francisco Zanzini, 192, Vila En-
dres. Próx. Shopp. Internacional 
F: 2422-5899/96113-8508. 

 LEGA, DP, FISCAL E CONTÁBIL 
 C/ exp escritório de contab - Sis-
tema Phoenix Contimatic - CV p/ 
suporte@conto�  ce.com.br Edi-
valdo. 

 CORRETOR(A) 
 C/ carro p/ locação/venda. Aj de 
custo + comissão.
F:2600-2254/94005-9242 

 IMÓVEIS 
 VENDE-SE 

 APTO ÁGUAS DE LINDÓIA 
 (Circuito das águas). 3qrts e 3 wc, 
reformado/mobiliado. Ideal p/ 6 
pess. F:2440-9505 

 SERVIÇOS 
 ESOTERISMO 

 FORTES RITUAIS 
 Seu amor na palma da mão. Pg 
após resultado. Trab honesto e 
gar. F:(11)95969-0925 whats 

 MASSAGEM 

 ANY MASSAGEM RELAXANTE 
 Sóp/ senhores de Bom gosto! 
Bairro Ipiranga. F:2215-4334   
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A melhor opção para o seu 
almoço de domingo!
RUA TAPAJÓS, 56 � GUARULHOS � SP
RESERVAS�THEFIRE.COM.BR
TEL: 
11� 2447�1582
DE  2ª A DOMINGO: DAS 12h ÀS 24h

AOS DOMINGOS NOSSO VALET FICA LOCALIZADO NA ESQUINA, DEVIDO À FEIRA DE RUA.

T�BONE STINCO �OSSOBUCO� BURRATA ESPAÇO KID’S COMPLETO


