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Prefeitura entrega 
novos equipamentos 

na UPA e anuncia 
mais investimentos 
na saúde. Pág. 5

Bispo de 8 igrejas 
evangélicas é preso 
suspeito de 
estuprar fiéis.
Gama, Cristalina e
Goiânia. Pág. 6

Nos dias que antecedem o Carnaval, Daniel entrega 
máquinas, vans, veículos e equipamentos para a saúde

A Prefeitura de Cristalina não promove festa no Carnaval, mas a população comemora a entrega de retroescava-
deiras, vans para quem precisa se tratar de hemodiálise, veículos para a saúde e muitos equipamentos hospitala-
res para serem utilizados na UPA.Em quatro anos, é a quarta vez que o Prefeito Daniel do Sindicato não faz a fes-
ta, porque prefere entregar benefícios para a população. Confira nesta edição.

Escola das 
Três Barras 
é exemplo 

de grande reforma
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5ª Edição do Guidão  movimentou ciclistas 
de Cristalina e de diversas as cidades 

Evento ocorreu em 4 de 
fevereiro 2020 e contou com 

Benefícios para Campos Lindos

 o b r a  d o  C e n t r o  
Administrativo do distrito, Aonde serão centralizados 

os serviços para aquela comunida-

150 atletas e teve sua base no 
Hotel Cata Vento, trazendo a 

C r i s t a l i n a  c i c l i s t a s  d e  
Uberlândia, Paracatu, Catalão, 
Luziânia, Cidade Ocidental, 
Valparaíso, Novo Gama e 
Brasília, dentre outras cidades. 
O percurso  passou pela GO 309 
e pela estrada que dá acesso ao 
Assentamento Três Barras, pa-
rando na Pedra Chapéu do Sol, 
onde houve uma reposição de 
energias com descanso, pose pa-
ra fotografias e lanche. De lá os 
competidores voltaram para o 
Cata Vento.

de, está em estágio bem adiantado, 
conforme mostra o registro foto-
gráfico do dia, 15 de janeiro 2020.

Já as ruas, que começaram 

a receber briquetes no ano passado, 
continuarão a receber o calçamento 
este ano, conforme cronograma es-
tabelecido pela Prefeitura de 
Cristalina.

Em outra frente de atua-
ção da administração, o secretário 
de  saúde Jean Eustáquio 
Magalhães esteve ontem no distrito 
para atender demanda da popula-
ção e visitar o Posto de Saúde do ba-
irro Marajó, que recebeu o estacio-
namento e foi pintado recentemen-
te.

Já no bairro de Alphaville, 
o secretário vistoriou as obras de re-
forma, pintura e construção no mu-
ro no posto de saúde, que visam ofe-
recer conforto e segurança para que 
a população local tenha um atendi-
mento melhor a cada dia.

queles que acompa-
nham o atual cenário Ap o l í t i c o  d e  

Cristalina-Go não precisam fa-
zer muito esforço para consta-
tar que uma parcela dos cida-
dãos (atuando em redes socia-
is) tratam figuras políticas co-
mo personagens de história 
em quadrinhos, onde ao mes-
mo tempo em que buscam he-
roificar seus políticos favori-
tos, promovem uma vilaniza-
ção daqueles os quais identifi-
cam como seus antagonistas. 

Especialmente nos 
universos do Facebook e 
Whatsapp temos a sensação 
de estarmos imersos no rotei-
ro de um “Gibi” – para os me-
nos jovens -, ou de uma “HQ” 
– para os mais jovens – a de-
pender da visão de cada um 
formam-se os “heróis” e os 
“vilões”, inicia-se então o due-
lo de narrativas (cada um de-
fendendo o seu e atacando o 
do outro), o embate se intensi-
fica na mesma medida em que 
os dedos afundam o teclado di-
uturnamente. 

Sob certa perspectiva 
podemos dizer que, estamos 
sentindo as dores de uma de-
mocracia emergente que afli-

gi o Brasil, desde as eleições 
de outubro de 2018, propicia-
da pela forte onda conserva-
dora que resgatou o espírito 
dos brasileiros, outrora cati-
vos por uma única ideologia 
política, mas que em conse-
quência dividiu o país (o que 
de fato é ótimo, pois desde 
2002 apenas havia uma óptica 
política, a de esquerda). 

Isto posto, é salutar 
avançarmos mais um passo e 
aprofundarmos o debate. 
Entender que políticos são me-
ros seres humanos como qual-
quer um de nós – e não mem-
bros da liga da justiça – é o iní-
cio da próxima etapa, para tan-
to devemos observar os des-
dobramentos políticos de nos-
sa cidade com atenção e vigi-
lância, ao mesmo tempo em 
que nos despimos do compor-
tamento de líderes de torcida 
fanáticos ao qual temos nos 
submetido. 

Que nesse ano novo 
(eleição nova), deixemos o 
Batman e o Coringa apenas pa-
ra os quadrinhos, e que tome-
mos posse do nosso papel na 
boa e velha democracia aris-
totélica, qual seja exercer o po-
der.

 Políticos não são personagens 
de história em quadrinhos 

COLABORADOR

Por L. Antônio Marques Júnior
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Moradores agradecem a prefeitura pela 
reforma do balão da Vila Andrade 

ais uma frente de 
obra da prefeitura Mde Cristalina, por 

meio da Secretaria Municipal 
de Obras que aproveitou a 
trégua das chuvas na região 

Ciclovia Padre Stanis-
law, na Rua Domício AA l v e s  ( c o l a d a  à  

Brigada), vai ganhando um belo 
formato a cada etapa executada. 
Nesta semana está sendo 
colocada a grama dos dois lados 
da pista de caminhada.

O trabalho continua, 
passo a passo, até ela ser 
emendada com a parte que fica 
paralela à Rua Inácio Jorge dos 
Santos.

E para resolver de vez o 
problema do trecho sem 

iluminação a Prefeitura já pagou 
à Enel (R$ 80 mil) para que seja 
feita a rede, com os postes, 
fiação e lâmpadas de led, o que 
vai trazer um benefício duplo 
para a comunidade: claridade 
para as ruas e para a pista de 
caminhada.

Ciclovia Padre Stanislaw - Um 
benefício duplo para a comunidade!

Governo de Goiás faz chamamento de 
municípios para convênios de moradia

oi publicado no Diário 
Oficial do Estado de Goiás Fo Chamamento Público de 

Municípios interessados em cele-
brar convênios com o Governo de 
Goiás, por meio da Agência 
Goiana de Habitação (Agehab), 
para construção, ampliação ou re-
forma de moradias e equipamen-
tos comunitários. As prefeituras 
devem protocolar seus pedidos na 
Agehab (Rua 18-A, esquina com 
Avenida República do Líbano, nº 
541, Setor Aeroporto, Goiânia-
Goiás), das 8 às 18 horas, no pe-
ríodo de 23 de março a 30 de abril. 
Os Municípios já devem proceder 
à juntada de documentos, tirando 

dúvidas com a equipe da Agehab 
pe lo  te le fone  (62)  3096-
5 0 1 4 / 5 0 1 7 .  O  e d i t a l  d e  
Chamamento Público n. 001/2020 
foi publicado no Diário Oficial do 
dia 4 de fevereiro 

O investimento previsto 
do Governo de Goiás nos convê-
nios com as prefeituras é no valor 
de R$ 55 milhões 840 mil. Os re-
cursos são provenientes de três 
fontes distintas: crédito outorgado 
de Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços (ICMS), 
emendas parlamentares e Fundo 
Protege.

Com relação à constru-
ção de moradias, a estimativa da 

Agehab é investir R$ 40 milhões 
para execução de 2 mil unidades 
habitacionais por meio desses con-
vênios. Serão aportados R$ 20 mil 
por unidade habitacional. De acor-
do com o presidente da Agência, 
Eurípedes do Carmo, a prioridade 
são os municípios onde o déficit 
habitacional é maior entre as famí-
lias mais carentes, seguindo deter-
minação do governador Ronaldo 
Caiado. “Os representantes das 
prefeituras receberão capacitação 
e acompanhamento dos técnicos 
da Agehab para adequação das pro-
postas. Nossa meta é alcançar um 
terço dos municípios goianos nes-
se  chamamento” ,  des taca  

Eurípedes do Carmo.  
Segundo o presidente da 

Agehab, o objetivo dos chama-
mentos públicos é dar publicida-
de, transparência, eficiência, 
igualdade e isonomia aos proces-
sos de solicitação de recursos do 
Governo de Goiás para habitação. 
A Agehab selecionará as melho-
res propostas apresentadas e cele-
brará as parcerias de maneira a 
atingir o total de recursos previs-
tos para cada modalidade.

A seleção será mediante 
análise de disponibilidade de con-
trapartida, precisão nos projetos, 
orçamentos e memoriais apresen-
tados, condições física e jurídica 

Serão aportados pelo Estado mais de R$ 55,8 milhões para convênios com as prefeituras

da área apresentada, relevância da 
proposta em face da realidade di-
agnosticada e capacidade profis-
sional da proponente.
 Equipamentos comunitários e 
reforma
 Além da construção de 
moradias, o chamamento prevê in-
vestimento de R$ 9 milhões 840 
mil para construção e reforma de 
equipamentos comunitários. O va-
lor médio previsto para estes con-
vênios é de R$ 120 mil por unida-
de. As prefeituras podem apresen-
tar solicitações de convênios para 
construção, por exemplo, de cre-
ches, praças, salas de velórios, cen-
tros comunitários e ginásios de es-
portes. Os recursos são destinados 
a equipamentos de uso coletivo.
 Com relação à reforma, 
melhoria e ampliação de moradi-
as, a previsão é de atendimento a 2 
mil unidades habitacionais em 
condições insalubres. Municípios 
com menos de 20 mil habitantes 
serão contemplados com serviços 
em 20 unidades, no mínimo. De 
20 a 60 mil habitantes, são 50 uni-
dades, e os 20 maiores municípios 
do Estado serão contemplados 
conforme o tamanho de sua popu-
lação e a disponibilidade de con-
trapartida por parte das prefeitu-
ras. O total de recurso previsto é 
R$ 6 milhões. 

para intensificar a obra do 
balão da Vila Andrade. O

 

s 
moradores agradecem a equipe 
de governo por mais um 
e x c e l e n t e  t r a b a l h o  d e  
infraestrutura e reparo da praça 
que se encontrava totalmente 
paralisada  por vários anos, e 
agora com esta reforma a 
prefeitura realiza os sonhos 
dos moradores e agradece a 
administração por mais um 
beneficio realizado na Vila 
Andrade com iluminação da 
Praça. Parabéns!

Cristalina, 
Fevereiro de 2020
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s vans, adquiridas 
com recursos do ATesouro Municipal, 

serão utilizadas para trans-
portar pacientes que fazem 
hemodiálise. Foi um investi-
mento na ordem de R$ 360 
mil, o que trará economia con-

siderável para os cofres públi-
cos, haja vista que não será mais 
necessário pagar pelo transporte 
dos pacientes.

Os três veículos meno-
res que serão utilizados pela 
Secretaria de Saúde foram ad-
quiridos através de emenda par-

Duas vans e mais três veículos foram 
entregues pela administração

lamentar do deputado estadual 
Diego Sorgatto ao Orçamento 
Anual do Governo Estadual. 
Como a emenda foi no valor de 
R$ 150 mil e sobraram cerca de 
R$ 30 mil, foi anunciado pela se-
cretaria que a Prefeitura fará um 
aporte para complementar a 

compra de um quarto veículo.
Com isso o município 

deixa de pagar por locação de 
carros, o que é uma prática one-
rosa aos cofres públicos, utiliza-
da em grande parte das prefeitu-
ras brasileiras. Em Cristalina, 
onde tinham mais de 30 carros 

alugados, depois de um rigo-
roso ajuste de caixa, agora só 
têm quatro, mas o objetivo da 
Administração é que em pou-
co tempo não haja mais ne-
nhum.

evento de entrega 
ocorreu 15/02 em OGoiânia, onde a 

Prefeitura Municipal de 
Cr i s ta l ina ,  depois  de  
cumprir todas as exigências 
legais com documentação e 
cer t idões ,  recebeu as  
máquinas que irão ser 

utilizadas em serviços das 
zonas urbana e rural do 
município.

Já ficou definido pela 
Administração que uma das 
r e t r o e s c a v a d e i r a s  s e r á  
exclusiva para trabalho de 
drenagem do bairro Lustosa, 
que tem um longo histórico de 

p rob lemas  com esgo to  
sanitário e as águas pluviais, 
principalmente.

As conquistas se 
tornaram possíveis graças a 
três emendas de bancada, 
apresentadas pelos deputados 
federais Célio Silveira e 
Flávia morais, bem como pelo 
ex-senador Wilder Morais.

A solenidade, que 
entregou 96 máquinas a 60 
c i d a d e s  g o i a n a s ,  f o i  
organizado pelo Governo 
E s t a d u a l  p o r  m e i o  d a  
Secre ta r ia  Es tadual  de  
Agr icu l tu ra .  Es t ive ram 
presentes representantes dos 
p o d e r e s  E x e c u t i v o  e  
Legislativo de Cristalina, os 
q u a i s  a g r a d e c e r a m  a o  
Governador Ronaldo Caiado, 
ao secretário de agricultura 
Antônio Lima Neto e aos 
deputados federais  que 
atenderam os pleitos da 
população.

Cristalina recebe três novas retroescavadeiras

Governador Ronaldo Caiado cumprimenta Daniel na 
entrega das retroescavadeiras

Daniel já trouxe as máquina para Cristalina e as 
apresentou para a população

Com prestígio em alta, Daniel discursou representando 
60 prefeitos durante a entrega das máquinas, em Goiânia
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Escola das Três Barras é 
exemplo de grande reforma

p r e f e i t u r a  d e  
Cristalina, por meio Ada Secretaria de 

Educação, realizou a reforma 
da Escola José Rodrigues de 
Queiroz, situado na região 
das Três Barras. 

No ano passado o 

Prefeitura entrega novos equipamentos na 
UPA e anuncia mais investimentos na saúde

ma série de equipa-
mentos hospitalares Ufoi entregue em 30 de 

janeiro de 2020 pela manhã 
na sede da UPA, com a finali-

dade de contribuir com o tra-
balho dos profissionais de saú-
de e melhorar o atendimento 
ao público, feito diariamente 
por médicos e enfermeiros, a 

prefeito e secretaria de 
educação Dona Nilza deram 
esta honra de reformar a 
escola e contou com uma 
ampla reforma e intervenção 
em sua infraestrutura, que 
resultou em melhorias no 
ensino e na aprendizagem e 
t a m b é m  o f e r e c e  u m  
ambiente acolhedor e seguro 
p a r a  o s  a l u n o s  d e  
funcionários da escola. Os 
alunos e professoras da 
escola  agradeceram o 
prefeito!

quem se dirige ao local para 
buscar tratamento médico.

A UPA, é importante 
informar, está recebendo uma 
reforma e, além disso, foi 

anunciado pela Prefeitura 
Municipal que nas próximas 
semanas será entregue um apa-
relho de Raio X de última gera-
ção, como o que foi entregue 
ao Hospital Municipal Chaud 
Salles em 2019.

A Secretaria de Saúde 
informou ainda que, na próxi-
ma semana, serão entregues 
duas ambulâncias zero quilô-
metro e mais quatro carros pa-
ra servir as equipes que atuam 

no serviço de 
saúde do município. 

Somados, os benefíci-
os citados neste texto chegam 
próximos de R$ 1,5 milhão.

Vale ressaltar, por 
fim, que o Hospital está pas-
sando por uma grande refor-
ma e ampliação, o que de-
monstra que os compromis-
sos com a saúde do cristali-
nense não se restringem ape-
nas a um local.

Cristalina, 
Fevereiro de 2020
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Bispo de 8 igrejas evangélicas é preso 
suspeito de estuprar fiéis
Vítimas contam que João Batista passava "óleo ungido" nas partes íntimas delas. Uma adolescente de 13 anos 
desenvolveu síndrome do pânico

m bispo de oito igrejas 
evangélicas foi preso Una madrugada desta 

quarta-feira (19/02/2020) por su-
postamente cometer diversos cri-
mes contra voluntárias e fre-
quentadoras de templos religio-
sos situados no Distrito Federal 
e em Goiás. João Batista dos 
Santos (foto em destaque), 40 
anos, é acusado de estuprar mu-
lheres e adolescentes no Gama, 
R e c a n t o  d a s  E m a s ,  e m  
Cristalina e Goiânia. Ele foi deti-
do no Aeroporto Internacional 
de Brasília, quando voltava de 
Foz do Iguaçu, no Paraná.

Segundo a Polícia Civil 
do Distrito Federal (PCDF), 
uma vítima de 13 anos teria pro-
curado, em 2017, o líder religio-
so para pedir conselhos sobre 
sua orientação sexual. O abusa-
dor, então, respondeu indicando 
um “tratamento” que consistia 
em passar o que ele dizia ser 
óleo ungido nas partes íntimas 
da menina.

“Ele disse que poderia 
ajudar e foi aí que aconteceu o 
primeiro abuso, que passou a ser 
reiterado. Posteriormente, des-
cobrimos que ele já tinha outras 
ocorrências no nome dele com o 
mesmo modus operandi“, reve-
lou o delegado chefe da 27ª 
Delegacia de Polícia (Recanto 
das Emas), Pablo Aguiar.

De acordo com investi-
gadores, o bispo buscava a garo-

ta em casa e falava aos pais da 
menina que ela o ajudaria a re-
solver algumas questões relaci-
onadas ao culto. Quando se cer-
tificava de que estavam sozi-
nhos, ele a despia e praticava o 
estupro. As informações sobre o 
suspeito foram repassadas pelo 
chefe da 27ª DP, durante coletiva 
de imprensa realizada na tarde 
desta quarta.

João Batista ainda teria 
pedido para que a adolescente 
lhe enviasse fotos nuas, sob a ale-
gação de que precisava das ima-
gens para orar por ela no monte. 
A vítima desenvolveu síndrome 
do pânico e, no meio do trata-
mento, contou ao profissional e 

aos pais, já em 2019, a violência 
sexual sofrida.

Apesar de a unidade po-
licial ter dado como encerradas 
as investigações relacionadas 
aos quatro casos, o chefe da 27ª 
DP pede que novas vítimas não 
hesitem em procurar a delegacia 
para denunciar.
Outros quatro abusos

Contra o bispo há regis-
tro de outros quatro abusos. O 
primeiro é datado de 2013. “Ele 
chegou a ser condenado por estu-
pro de vulnerável, mas estava re-
correndo em liberdade”, frisa o 
delegado. Os outros casos são 
de 2014, 2016 e 2017. No de 
2014, em um processo no DF 

aberto para investigar supostos 
abusos contra uma jovem de 21 
anos e uma adolescente de 15, 
João Batista dos Santos foi ab-
solvido. O mesmo ocorreu em 
2017, quando acabou isento em 
processo registrado na 14ª DP 
(Gama) no qual era apurado de-
núncia de estupro de duas garo-
tas: uma de 16 e a outra de 17 
anos.

Já no de 2016 acabou 
condenado por violação sexual 
mediante fraude contra uma mu-
lher de 19 anos. “Esse bispo diz 
ser presidente de oito igrejas, 
mas conseguimos confirmar ape-
nas quatro: Recanto, Gama, 
C r i s t a l i n a  e  G o i â n i a .  

Acreditamos que ele possa ter 
feito muito mais vítimas em ca-
da uma delas”, analisa Pablo 
Aguiar.

Noutras situações, diz 
o delegado, a mesma história se 
repete. “Em alguns casos, ele pe-
netrou nas vítimas dizendo que 
isso ajudaria a retirar uma mal-
dição. Posteriormente, ele iria a 
algum monte para se livrar de-
la”, relata o chefe da 27ª DP.
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Fair-play financeiro 
no Brasileirão terá 
rebaixamento e até 
eliminação de clubes

 CBF vai colocar em votação 
para os clubes no fim deste Amês o pacote de mudanças que 

pretende implementar no futebol naci-
onal para aplicar regras de fair-play fi-
nanceiro. O texto final ainda em fase 
de redação e análise, mas o Estado apu-
rou que a entidade quer sugerir regras 
duras para os casos de irresponsabili-
dade administrativa. Quem descum-
prir as determinações poderá ser rebai-
xado de divisão, proibido de registrar 
novos jogadores e desclassificado de 
competições.

Procurada, a CBF informou 
que não comentaria o assunto antes da 
discussão final. A entidade mantém o 
tema em sigilo e colocou o fair-play fi-
nanceiro na pauta da reunião dos clu-
bes no próximo dia 28, quando se dis-
cutirá possíveis mudanças no regula-
mento do próximo Campeonato 
Brasileiro, a ser iniciado em maio.

Porém, algumas bases da pro-
posta já estão definidas. A CBF preten-
de receber a cada três meses a presta-
ção de contas do clubes para apurar se 
algum deles está gastando mais do que 

arrecada, atrasa salários, aumenta des-
pesas e outros problemas. A partir dis-
so, cada diretoria receberá um retorno 
sobre a situação financeira.

A CBF vai fazer uma aplica-
ção gradual das regras de fair-play fi-
nanceiro pelos próximos quatro anos. 
Em 2020, os times da Série A do 
Campeonato Brasileiro serão submeti-
dos somente a um acompanhamento 
inicial. Já os participantes da Série B re-
ceberão apenas orientações.

A discussão sobre o formato 
do inédito fair-play financeiro no 
Brasil levou em conta os modelos já 
existentes na Uefa, nos Estados 
Unidos e no Chile, com algumas adap-
tações à realidade nacional. A proposta 
foi amadurecida nos últimos anos em 
reuniões com a presença de dirigentes 
financeiros de equipes, executivos de 
mercado, membros da CBF e repre-
sentantes do Conselho Federal de 
Contabilidade (CFC), órgão técnico 
acionado para ajudar na proposta final.

FONTE:
 https://esporte.band.uol.com.br/

CBF vai colocar proposta em votação 
para os clubes no fim deste mês
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