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  O pré-candidato a Deputado Estadual 

EDIVÂNEO RESENDE, mostra ser bem relaci-

onado com a população cívica das cidades cir-

cunvizinhas de Cristalina.
    Dia 17/03 em Campo Alegre de Goiás, esteve 

Membros da Primeira
Igreja Batista de 
Cristalina agridem 
pais de crianças que 
estudam na creche 
CEBASC. Pág. 04

CINCO detentos foram

recapturados após fuga 

de 18 presos da cadeia 

Pública de Cristalina

Mega Operação da Polícia Civil 
em Cristalina resulta em 33 prisões

 Polícia Civil de-
flagrou na ma-Adrugada de quin-

ta-feira (22/03), a opera-
ção Deméter (Deusa da 
Agricultura)em Cristali-

na com objetivo de pren-
der uma quadrilha de 
furtos e roubos na zona 
rural.

A investigação 
que durou cerca de dois 

meses, resultou em 33 
prisões e 22 mandados 
de busca e apreensão 
cumpridos. 

Cerca de 100 poli-
ciais civis participaram 

da ação que desmante-
lou uma quadrilha que 
agia em Cristalina e re-
dondezas, aterrorizando 
moradores da zona ru-
ral.

FOTO: REDES SOCIAIS

em reunião com a família de dona Divinésia, 

matriarca da família Fidélis Santos.
    Dia 18/03 reuniu-se com a família Tiengo, 

grandes produtores e empresários em 

Ipameri.

Deslocar-se às 
vezes a área 
central se torna 
um pesadelo. 
Pág. 03

Assentamento 
Vitória recebe 
energia. Pág. 04

Sociedade cobra soluções para 
moradores de rua. Pág. 03
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Deputado Federal Roberto 
Balestra, o amigo de Cristalina!!

m reconhecimen-
to ao trabalho, que Eo parlamentar  

Roberto Balestra, presta 
em nosso município, no 
ultimo dia 8, foi entre-
gue a ele a comenda 
Regis Barrichello, a mai-
or honraria de nossa cida-
de. O deputado em seu 

8º mandado na Câmara 
Federal de Deputados, mu-
ito fez e muita faz para nos-
so município, um dos 
Deputados que mais envi-
ou emendas para nossa ci-
dade.

Em seu discurso o 
Deputado agradece ao 
Vereador Bernardo Fachi-

nello, sendo eles de mes-
mo partido e amigos de 
longa data, fala da im-
portância da união em 
prol do crescimento mu-
nicipalista, e a impor-
tância da harmonia em 
um governo, agradece a 
votação por unanimida-
de de recebimento de ta-
manha honraria.

“o que eu faço eu faço de 
coração e não espero na-
da em troca” disse 
Balestra.

O homenageado 
encerrou sua fala mani-
festando gratidão e fir-
mando, o compromisso 
em trazer uma UTI mó-
vel, ainda no primeiro 
semestre de 2018, para o 
município, a pedido do 
Vereador  Bernardo  
Fachinello.

Caiado x Daniel: 
semana promete 
lances 
espetaculares
                       

É grande a expectativa para 
o encontro que a ala do MDB 
pró-Caiado realizará na 
próxima terça-feira. Neste 
ato,  o grupo promete 
radicalizar em defesa do 
senador e atacar o pré-
candidato do partido, o 
deputado federal Daniel 
Vilela (MDB). Tende a sair de 
lá uma declaração de guerra.

Doria vence 
prévias do PSDB e 
disputará governo 
em São Paulo

18 de Março de 2018

19 de Março de 2018

Com 11.993 votos, Doria 
obteve 80,02% do total. Em 
seguida, ficaram o deputado 
Floriano Pesaro, com 1.101 
votos (7,35%); o cientista 
político Luiz Felipe d'Ávila, 
com 993 votos (6,63%); e o 
ex-senador José Aníbal, com 
901 votos (6,01%).

Marconi para o 
caiadista João do 
Léo: “Não tenho 
mágoa. Seguirei 
fazendo o bem”

O encontro do governador 
Marconi Perillo com o 
prefeito João do Léo, de 
Pirenópolis, foi especial, 
neste domingo. Tudo porque 
Marconi resolver fazer um 
certo tipo de acerto de 
contas. O prefeito, quando 
está com Caiado, que é de 
seu  par t ido ,  o  DEM,  
c o s t u m a  a t a c a r  o  
governador.

Patrimônio de 
Aécio triplica 
depois da eleição 
de 2014
O advogado diz 
que uma rádio 
que valia 700 mil 
foi vendida por 
mais de 6 
milhões.

o c u m e n t o s  d a  
Receita Federal reve-Dlam que o patrimônio 

declarado do senador Aécio 
Neves (PSDB-MG) triplicou 
após a eleição de 2014, quan-
do foi derrotado por Dilma 
Rousseff (PT).

O salto foi de R$ 2,5 
milhões em 2015 para R$ 8 
milhões em 2016.

O crescimento é re-
sultado de uma operação fi-
nanceira entre Aécio e sua ir-
mã Andrea Neves envolven-
do cotas que o senador deti-

nha em uma rádio, a Arco 
Íris, da qual foi sócio du-
rante seis anos.

A quebra do sigilo 
fiscal do tucano foi ordena-
da pelo STF (Supremo 
Tribunal Federal) em uma 
ação cautelar que corre pa-
ralelamente ao inquérito 
que investiga o parlamen-
tar por ter pedido R$ 2 mi-
lhões ao dono da empresa 
de carnes JBS, Joesley 
Batista. A Folha teve acesso 
aos documentos da investi-
gação.

Foto: Folha de São Paulo

Câmara Municipal 
devolve mais 
R$ 50 mil 
ao Poder Executivo

essa vez, a devolução foi de R$ 50 mil. O 
presidente da Câmara mais uma vez Dmostrou seu compromisso e devolveu o 

referido valor para ajudar na produção e 
colocação de briquetes no sentido de acabar de 
vez com os problemas das ruas mais prejudicadas 
da cidade.
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Deslocar-se às vezes a área central 
se torna um pesadelo

os últimos anos, de-

vemos destacar que No trânsito tem se tor-

nado um pesadelo para qua-

se toda população que circu-

la em seus automóveis, para 

aqueles que trabalham diri-

gindo seu veículo e até mes-

mo para os pedestres.

Ninguém está livre dos 

transtornos desse enorme 

fluxo de veículo estacionado 

pela cidade a toda hora, des-

de o início da manhã até a no-

ite.

Os quarteirões cen-

trais de segunda a sábado fi-

cam superlotados e os moto-

ristas da cidade e outra re-

gião que vem a Cristalina fa-

zer negócio nos bancos e lo-

jas, reclamam do pouco espa-

ço para estacionar. Segundo 

eles, “não há mais o que fa-

zer para estacionar o veículo 

sem que dê volta pelos quar-

teirões, e quando surge vaga 

a gente já ficou muito tempo 

nesse vai e vem por mais de 

40 minutos rodando com o 

veículo”. A nossa reporta-

gem flagrou o motorista esta-

cionando o veículo e por cau-

sa de pouco espaço deixou o 

veículo como mostra a foto!

Sociedade cobra soluções 
para moradores de rua

“ ( Te x t o  e x t r a í d o  d a  
Constituição Federal estabe-
lece que a assistência social 
deve ser prestada a quem ne-
cessite)”. A atenção básica e 
a humanização do atendi-
mento a moradores de rua en-
frenta a oposição de muitas 
pessoas que não reconhecem 
em quem mora na rua um ci-
dadão, detentor de direitos, 
entre eles, o de receber a devi-
da atenção do Estado. 
Segundo informações tiradas 
de um contexto da matéria; o 
presidente do Conselho 
Distrital de Promoção e 
D e f e s a  d o s  D i r e i t o s  
Humanos, Michel Platini, 
afirma que o preconceito, o 
desconhecimento da realida-
de e o medo levam muitos a 
verem os moradores de rua 
apenas como uma ameaça ou 
um transtorno. 

Segundo reclamação 
da sociedade cristalinense, 
ali tem aglomerados de pes-
soas de bem que muitas ve-
zes perderam os empregos, 
abandonaram a família e ou-
tro ali porque é viciado e se 
junta aos outros que talvez se-
ja foragido da justiça. Eles es-
tão na calçada do prédio desa-
tivado desde o ano passado. 

Não é fácil enfrentar 
este tipo de situação em um 
prédio que poderia ser uma 
grande loja, que infelizmen-
te, está com sujeira e mau 
cheiro na calçada. Para se ter 
uma ideia, cada veículo que 
para no semáforo eles se jun-
tam, vão até os motoristas e 
até quem passa na calçada a 
pé se sente ameaçado.  A nos-
sa cidade necessita urgente 
de uma Casa de Apoio para 
abrigar os moradores de rua. 

Da redação/ Correio de Cristalina
Da redação/ Correio de Cristalina

Cristalina é o único município da 
região que realiza gratuitamente os 
testes da “orelhinha” e da “linguinha

s avanços na área de 
saúde em Cristalina Osão produtos de uma 

visão que contempla as mais 
variadas necessidades do ser 
humano desde o seu nasci-
mento. Assim, com atenção 
especial, a Administração, 
através da Secretaria de 
Saúde, tem investido cada 
vez mais em atendimentos 
especializados para suprir 
as carências do cristalinense 
em todos os aspectos.

A fonoaudióloga 
Maria Paula Toledo, formada 
pela Universidade Federal 
de São Paulo e que trabalha 
no Hospital Chaud Salles no 
setor neonatal, com bebês 
nascidos na rede pública ou 
particular, atesta a veracida-
de da informação.

Novidade para mui-
tas pessoas, ela fala sobre o 
“Teste da Orelhinha”, que 

avalia a audição do bebê. O 
teste deve ser feito na unida-
de hospitalar em que a crian-
ça nasce, mas em Cristalina 
não se cobra isso e o atendi-
mento é universal.

“O teste não dói, não 
fura, não sangra e o resulta-
do sai na hora. E como é de li-
vre demanda não limitamos 

atendimento”, explica a fo-
no, ressaltando apenas que é 
necessário o agendamento 
na secretaria de saúde para 
não haver contratempos.

De acordo com Maria 
Paula é preciso dar atenção 
ao teste porque em um grupo 
de 1000 crianças, de acordo 
com estudos, é detectada al-

guma alteração auditiva en-
tre uma e três. Essa alteração 
pode ser transitória ou per-
manente, daí a necessidade 
de se encaminhar o trata-
mento.

Outro teste que tam-
bém fica sob a responsabili-
dade da fonoaudióloga que 
atende todas as quartas fei-
ras é o da “Linguinha”, que 
detecta quando a criança 
nasce com a língua presa.

“Alteração dessa na-
tureza podem acarretar difi-
culdades para mamar, sugar, 
engolir, mastigar e falar, por 
isso é necessário prevenir”, 
afirma Dra. Maria Paula, sali-
entando que, quando se de-
tecta alteração forte na lin-
guinha do bebê, é feito enca-
minhamento para o Centro 
Odontológico, onde é feito 
procedimento por uma odon-
to-pediatra, com acompa-

nhamento da fonoaudiólo-
ga. “Tudo com segurança e 
sem a necessidade de sair do 
município”, informa.

São 250 procedimen-

tos realizados mensalmente, 

entre os testes, consultas, 

aconselhamentos, acompa-

nhamentos e as cirurgias no 

centro odontológico. Por 

fim, é importante frisar, que 

Cristalina é o único municí-

pio da região onde se realiza 

os testes da “Orelhinha” e da 

“Linguinha” de forma siste-

matizada e gratuita para to-

dos os recém-nascidos. E es-

te ano, conforme informação 

da secretária Leila Sabadin, 

já nasceram quase 120 crian-

ças no Hospital Municipal.

Fonte:

Assessoria de Comunicação

Prefeitura Municipal

Iris e a fila da morte: 67 pessoas aguardam 
UTI em Goiânia 

Veja mais: Goiás 24 horas:19 de Março de 2018
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ste vergonhoso, absur-
do e inédito episódio, Eaconteceu no dia 16 de 

fevereiro deste ano, por volta 
das 16h00, no edifício da cre-
che do  CEBASC, que há 25 
anos de funcionamento e 
nunca a população de 
Cristalina vira uma atitude 
vexatória desta magnitude. 
Isto ocorreu porque o pastor 
DANÚBIO ANDRÉ DA 
SILVA, vindo de Céu Azul- 
para pastorear a igreja, tem to-
mado  decisões que não são 
próprias de um verdadeiro lí-
der religioso que  tem conhe-
cimento bíblico e prega um 
evangelho genuíno, puro  de-
ixado por Jesus Cristo, nas 
Sagradas Escrituras. Este se-
nhor não tem perfil de  pas-
tor, por onde passa só provo-
ca tumultos. Mas o episódio 
ocorrido no CEBASC, foi por-
que este pastor que faz parte 
da Ordem dos Pastores 
Batistas do Distrito Federal, 
quer a todo o custo vender o 
templo sede da  primeira 
Igreja Batista situada na 
Praça  da prefeitura, aquela 
igreja há mais de 90 anos, ali 
nunca fechou suas portas, 
nunca agrediu a ninguém , 
sempre procurou pautar-se 
dentro da ética, moral e res-
peitabilidade de nosso povo 
cristalinense, agora as portas 

estão fechadas por capricho 
deste pastor e do minguado nú-
mero de membros por ele co-
mandados ;  e s te  pas tor   
Danúbio disse na Secretaria 
de Educação que não preten-
dia mais o convênio com a 
Prefeitura, que , aliás, é bom 
afirmar que o funcionamento 
da creche sempre fora manti-
do em tudo, pela Prefeitura de 
Cristalina, que nunca se olvi-
dou de nada, sempre atendeu  
desde os funcionários, a me-
renda escolar, os professores, 
enfim, a Igreja nunca ajudou 
com nada, senão  com o pré-
dio.

Nesse dia 16 de feve-
reiro, após o pronunciamento 
da diretora da creche,  
Professora Veralúcia Brasil, 
afirmar que estava sendo per-
seguida pela Igreja e seu pas-
tor que a excluiu da igreja por-
que não concorda com a venda 
do templo, vem perseguindo -
a  em todos os parâmetros e, 
agora a igreja e  seu pastor  de-
sobedecendo flagrantemente 
o Estatuto do CEBASC, bur-
lando a Lei,  levou seu grupi-
nho de membros daquela igre-
ja liderados por ele, após as ex-
p l i c a ç õ e s  d a  d i r e t o r a  
Veralúcia Brasil e da DD. 
Secretária de Educação, de 
que as crianças que ali estu-
dam seriam remanejadas para 
outro local , porque a diretora 
não é mantida pela igreja, mas 
pela prefeitura, iriam para a 

Escola Adelvina Flores, os pais 
solicitaram explicações do por-
quê daquilo, houve um tumul-
to  absurdo, pois pessoas que 
se dizem evangélicas, mem-
bros desta Igreja começaram a 
agredir os pais e familiares das 
crianças que ali se encontra-
vam, foi tão vergonhoso e  des-
comunal que necessário se fez 
acionar a Polícia.

Povo de Cristalina, nós 
ex membros da Primeira Igreja 
Batista de Cristalina, vimos a 
público, pedir desculpas a to-
dos os pais e familiares  de cri-
anças que estudam ali no 
CEBASC, pela vergonha que 
estes membros da Primeira 
Batista de Cristalina, coman-
dados por este pastor ditador 
aprontaram naquele dia; estes 
membros e pastor são a vergo-
nha do povo evangélico, nós 
sentimos nojo e aversão a esse 
tipo de gente que se diz evan-
gélica e não tem respeito  às 
pessoas, crentes que  agridem 
os outros, pastor ali presente e 
nada fez, por possuir ódio, de-
sejo ardente de vingança em 
seu coração contra a professo-
ra Veralúcia Brasil que há 15 
anos comandou o CEBASC, na 
mais perfeita ordem, harmo-
nia, dedicação e aplauso do po-
vo cristalinense que nunca re-
clamou. Agora, alertamos aos 
pais e familiares de crianças 
que estudam ali na creche do 
CEBASC, cuidado, muito cui-
dado com este pastor e mem-

bros da Primeira Igreja 
Batista, seus filhos poderão 
ser atacados , agredidos, por-
que isto já aconteceu no dia 
16 de fevereiro, não deixem 
seus filhos ali, tiram-nos o 
quanto antes, este pastor não 
merece confiança, respeito e 
aceitação  de nossa cidade, 
também, cuidado nem pen-
sem em visitar a igreja, é uma 
bomba, são pessoas que di-
zem pregar o evangelho, mas  
não é o evangelho da Bíblia, e 
contra esses lobos devorado-
res, pastores que querem co-
mer o tutano das ovelhas, é 
perigoso e não merece crédi-
to, respeito e nem respeito, 
Cristalina não  merece um 
pastor desta estirpe,  FORA 
DANÙBIO, e estes membros 
paraquedistas da primeira 
igreja Batista de Cristalina..

Mesmo estando fora 
da Igreja por imposição desse 
pastor e tendo em vista ele ter 
engendrado nas mentes dos 
membros da Primeira Igreja 
Batista o ódio, o rancor, dos 
membros excluídos da Igreja, 
mesmo assim, vimos a públi-
co pedir perdão, desculpas 
pelo vergonhoso episódio 
acontecido naquele dia 16 de 
fevereiro de 2018.
Os membros excluídos da 
Igreja.

Fonte: Dr. Luiz Sérgio 
Veríssimo

Membros da Primeira Igreja Batista de Cristalina 
agridem pais de crianças que estudam na creche CEBASC

Escândalo

Assentamento Vitória 
recebe energia

prefeito de Cristali-
na Daniel do Sindi-Ocato (PSB) e repre-

sentantes da empresa de 
energia,(CELG)estiveram 
no Assentamento Vitória no 
sábado (03/03) onde fize-
ram uma modesta cerimô-
nia de inauguração da ener-
gia elétrica que vai benefici-
ar mais de 50 famílias.

A energia elétrica 
fundamental para os peque-
nos  agr icul tores ,  era
esperada há muitos anos, dé-
cadas, porque as gestões an-
teriores não deram nenhum 
tipo de assistência a eles.

O presidente da asso-
ciação e secretário da agri-
cultura familiar, Gilmar de 
Oliveira Matos, destacou a 
importância do momento e 
a atenção que o pequeno 
produtor está recebendo da 
Administração Municipal
“Hoje nós temos voz e parti-
cipamos do mandato. Essa 
energia que chega aqui, é so-
nho desse povo sofri-
do”Disse Gilmar.

” Nunca tivemos um prefei-
to para dar tanta atenção as-
sim à agricultura famili-
ar”enfatizou.
“Não vamos parar de traba-
lhar nenhum dia em prol 
dos pequenos produtores. 
Ainda mais com o apoio que 
temos de Daniel e Luiz 
Henrique. Este assentamen-
to nunca tinha visto um pre-
feito”. Concluiu.

O prefeito, Daniel pa-
rabenizou Gilmarzinho e to-
dos os moradores do PA 
Vitória e ressaltou mais 
uma vez a importância das 
parcerias. “Mesmo diante 

das dificuldades que en-
frentamos, não vamos desa-
nimar e vamos em busca de 
mais apoio, como fizemos 
até aqui, com a senadora 
Lúcia Vânia, com o Incra, 
com a Celg e com todos vo-
cês. Foi por isso que deixei 
que fossem vocês quem es-
colhessem, através de elei-
ção, quem seria nomeado 
para a secretaria da agricul-
tura familiar”, falou o prefe-
ito, destacando a presença 
do Dr. Marcelo Cruvinel, as-
sessor de Lúcia Vânia, a 
qual tem sido uma parceira 
da Administração.

CNBB manifesta solidariedade 
a presbitério e bispo preso, 
em Formosa
Nove presos são investigados por desvio de dinheiro proveniente 
de dízimos, doações, taxas de batismo, casamento e de 
arrecadações festivas dos fiéis

pós a prisão do bispo 
Dom José Ronaldo ARibeiro, o vigário ge-

ral, monsenhor Epitácio, qua-
tro padres e três servidores ad-
ministrat ivos  da Igre ja  
Católica de Formosa ,  a 
Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil (CNBB) mani-
festou solidariedade ao pres-
bitério e ao bispo. Em nota assi-
nada pelo bispo auxiliar de 
Brasília e secretário geral do ór-
gão, Leonardo Ulrich Steiner, 
a entidade pede que o caso se-
ja investigado com justiça e 
transparência.

As prisões foram con-
sequência da operação Caifás, 
deflagrada pelo Ministério 
Público de Goiás (MP-GO), 
e m  Fo r m o s a ,  Po s s e  e  
Planaltina, nesta segunda-
feira (19). Os nove presos são 
investigados por desvio de di-
nheiro proveniente de dízi-
mos, doações, taxas de batis-

mo, casamento e de arrecada-
ções festivas. Segundo o ór-
gão, as investigações se inici-
aram após denúncias de fiéis 
dando conta que os desvios 
haviam sido iniciados em 
2015.

Segundo o MP, alguns 
padres estão sofrendo perse-
guições e retaliações por parte 
do bispo Dom José Ronaldo, 
de Formosa, e do Juiz 
E c l e s i á s t i c o  T h i a g o  
Venceslau, de São Paulo.  
Esse seria o motivo pelo qual, 
mesmo suspeitando dos des-
vios, os sacerdotes não de-
nunciavam o esquema de re-
cursos da igreja.

De todo dinheiro arre-
cadado pelas paróquias, 10% 
proveniente de taxas de casa-
mentos, batismos, dízimos e 
15% referente ao arrecadado 
em festejos eram destinados à 
cúria para custeio das despe-
sas da igreja e realização de 
projetos sociais. Mas, segun-
do as investigações, o dinhei-
ro era desviado para contas 
pessoais dos párocos por me-
io de transferências bancárias 
ou em espécie. A arrecadação 
média da diocese girava em 
torno de R$ 17 milhões por 
ano e estima-se que, do ano 
passado para cá, cerca de R$ 1 
milhão tenha sido desviado.
Durante a operação foi apre-
endida uma grande quantida-
de de dinheiro em posse dos 
suspeitos, além de coleções 
de relógios, produtos eletroe-
letrônicos e veículos. Para a la-
vagem de dinheiro, alguns 
compraram gados e até uma 
lotérica em Posse. Na conta 
pessoal do padre Waldson 
José de Melo foi encontrado o 
valor de R$ 400 mil. Com o pa-
dre Epitácio, foi encontrado 
uma soma representativa su-
perior a R$ 70 mil que esta-
vam escondidos em um armá-
rio com fundo falso, isso depo-
is de alegar aos policiais que 
não havia consigo.
Confira na íntegra a nota da 
CNBB:

Diante da prisão do 
bispo da Diocese de Formosa 
no estado de Goiás, a 
Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil – CNBB mani-
festa a solidariedade com o 
presbitério e os fiéis da 
Diocese, recordando ao irmão 
bispo que a justiça é um aban-
donar-se confiante à vontade 
misericordiosa de Deus. A ver-
dade dos fatos deve ser apura-
da com justiça e transparên-
cia, visando o bem da igreja 
part icular  e  do bispo.  
Convido a todos os fiéis da 
Igreja a permanecermos uni-
dos em oração, para sermos 
verdadeiras testemunhas do 
Evangelho.
Leonardo Ulrich Steiner
Bispo Auxiliar de Brasília
Secretário geral da CNBB
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Governador Marconi Perillo 
Inaugura Obras em Cristalina

governador Marconi 
Perillo e a Secretária Ode Educação Raquel 

Teixeira, juntamente com o 
Prefeito Daniel do Sindica-
to, Secretários, Presidente 
da Câmara Marquinho 
Abrão, Vereador Bernardo 
Fachinello, e demais Verea-
dores inauguraram quinta-
feira, dia 22 de fevereiro, du-
as escolas Padrão Século 
X X I ,  D i o n ê  d a  M o t a  
Fernandes no distrito de 
Campos Lindos, e a Nova 
Adelvina Flores Ribeiro em 
Cristalina, também Reinau-
gurou da GO-436 Alessan-
dro Marcio Figueiredo, rodo-
via essencial para o escoa-
mento de nossa rica produ-
ção de grãos.

Marconi entregou du-
as Escolas Padrão Século 
XXI – Marconi teceu elogios 
ao vice-governador, ao des-
tacar que “sem ele, José 
Eliton, meu braço direito, in-
telectual preparado, culto, 
competente, leal e amoroso 
com as questões do Governo 
do Estado, as coisas teriam si-

do mais difíceis”. Encerrou 
dizendo que entrega o gover-
no nas mãos de Eliton e sabe 
que “ele dará sequência com 
muita competência a tudo 

que juntos construímos nos 
últimos anos”.

Ao agradecer pelas 
parcerias com Cristalina, o 
Vereador Bernardo Fachine-

llo, disse ao governador que 
“a missão de ser o melhor 
não é fácil”. Acredita, po-
rém, que o “vice-governador, 
vai fazer de tudo para dar 
continuidade a esse governo 
competente e visionário que 
o senhor realizou. “Marconi 
é um grande homem públi-
co, que levanta cedo, dorme 
tarde e inspira os demais po-
líticos de Goiás”, declarou o 
Vereador Bernardo.

“Governador Marconi  

Perillo, Vice Jose Eliton e 

V e r e a d o r  B e r n a r d o  

Fachinello uma parceria de 

sucesso”.

Lar dos Idosos recebe 
doação de R$ 9 mil 
da Secretaria de Assistência

arleide Barros, es-
p o s a  d o  v i c e -Mprefeito Luiz Hen-

rique e titular da Secretaria 
de Assistência, Promoção 
Social e Trabalho visitou o 
Padre Geraldo para entregar a 
doação de R$ 9 mil, quantia 
proveniente da realização da 
Feira de Plantas e Flores rea-
lizada ainda no mês de janei-
ro.

A visita só foi possí-
vel nesta semana porque o pá-
roco havia tirado alguns dias 
de férias, porém, na oportu-
nidade do encontro, a secre-
tária expressou sua satisfa-
ção em poder colaborar com 
uma causa tão importante.

“O Lar dos Idosos é 
uma instituição que trabalha 
com amor e carinho, através 
de voluntários e colaborado-
res dedicados, os quais doam 
o máximo de si para cuidar 
das pessoas em idade avan-
çada. É com muita alegria 
que estou fazendo esse gesto 
em meu nome e da minha 
equipe”, falou Marleide.
A secretária destacou que a 
ação só foi possível por causa 
do empenho de todos e do 

aval do prefeito Daniel do 
Sindicato e do vice Luiz 
Henrique. “Todos nós reco-
nhecemos o valor desta obra 
que a igreja realiza e afirma-
mos que é um prazer muito 
grande para a administração 
poder oferecer esta ajuda”, 
salientou Marleide, que esta-
va acompanhada da profes-
sora Luciana Passos, asses-
sora de cultura que muito 
contribuiu para o sucesso do 
evento já noticiado nas redes 
sociais.

Por sua vez o Padre 

Geraldo agradeceu não so-

mente a ajuda em si, mas o 

apoio da prefeitura em todas 

as ações da igreja desde o ano 

passado. “Agradecemos por-

que a administração tem si-

do sensível, repassando a ver-

ba combinada nos convênios 

nas datas programadas e isto 

faz com que o trabalho pros-

siga com mais dinâmica e efi-

ciência”, falou o dirigente re-

ligioso.

Fonte:

Assessoria de Comunicação

Prefeitura Municipal

Assessoria Ver. Bernardo Fachinello

m i n i s t r o  d a s  
Cidades, Alexandre OBaldy, determinou 

a revogação da resolução do 
Conselho Nacional de 
Trânsito (Contran), que 
tornava obrigatória a 
realização e aprovação em 
curso de aperfeiçoamento 
para renovação da carteira 
nacional de habilitação. A 
revogação acontece na 
próxima segunda-feira (19).

A decisão para can-
celar a resolução 726/2018 
foi encaminhada ao diretor 
do Departamento Nacional 
de Trânsito (Denatran) e ao 
presidente do Conselho 
Nacional de Trânsito 
(Contran), Maurício Alves.
Por meio de nota,  o 
Ministério das Cidades 
informou que "a diretriz da 
atual gestão da pasta tem 
por objetivo implementar 
ações e legislações que 
atendam às expectativas da 
população", mas com o 
propósito de "reduzir 
custos e facilitar a vida do 
brasileiro".

A obrigação de se 
realizar cursos não só 
implicaria em processos 
burocráticos para o cida-

dão, mas também como em 
custos adicionais. "Infor-
ma-se que os técnicos do 
Denatran, do Ministério 
das Cidades, seguirão na 
busca de alcançar o objeti-
vo de promover a cada vez 
mais a segurança dos 
usuários de trânsito, mas 
sempre com absoluto foco 
na simplificação da vida 
dos brasileiros e na cons-
tante busca pela redução de 
custos de forma a não afetar 
a rotina dos condutores que 
precisam renovar suas 
carteiras de habil i ta-
ção/CNHs por todo o 
Brasil", declarou Baldy.

Nesta sábado, o pre-
sidente da Câmara Rodrigo 
Maia chegou a publicar em 
redes sociais uma mensa-
gem de que aguardava essa 
decisão. "Vamos aguardar 
até a terça-feira para ver se o 
C o n t r a n  s u s p e n d e  a  
resolução que exige curso 
teórico para a renovação da 
CNH. Lembrando que a 
Câmara tem a prerrogativa 
de aprovar um decreto 
legislativo sustando o ato", 
declarou.

Fonte: Estadão Conteúdo 

Cancelada resolução que 

exigia curso para renovar CNH
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Operação da Sefaz combate sonegação fiscal 
em cinco municípios de Goiás

ara coibir o transporte 
de grãos sem notas fisca-Pis, a Secretaria da 

Fazenda, a Delegacia Estadual 
de Repressão a Crimes contra a 
Ordem Tributária (DOT) e o 
Batalhão Fazendário da Polícia 
Militar de Goiás, realizam ope-

Itumbiara, Cristalina, Catalão, Corumbaíba e São Simão são alvo de ação que não tem data para terminar

ração em cinco cidades do inte-
rior: Itumbiara, Cristalina, 
Catalão, Corumbaíba e São 
Simão. As carretas são paradas 
para a conferência das notas 
fiscais e quem estiver sem do-
cumentação ou com docu-
mentação inferior ao tamanho 

da carga é autuado.
A Operação Grãos não 

tem data para terminar e está 
inserida no planejamento es-
tratégico do fisco de 2018, afir-
ma o gerente de Arrecadação e 
Fiscalização, Luciano Pessoa, 
para ser realizada especial-

mente na época da safra, já ini-
ciada.

A ação, completa 
Luciano, não termina na sim-
ples autuação do motorista da 
carreta, pois continua na se-
cretaria para a identificação do 
produtor ou do corretor res-
ponsável pelos grãos, podendo 
transformar-se em inquérito 
policial, se caracterizado cri-
me tributário.

Segundo informações 
da DOT, 17 policiais civis des-
locaram-se para as cidades de 
Itumbiara, São Simão, Corum-
baíba, Cristalina e Catalão, sob 
o comando da titular Ana 
Cláudia Stoffel. A Sefaz tem vá-
rios comandos volantes das de-
legacias fiscais envolvidos na 
operação.
Apreensões

Na manhã desta quar-
ta-feira (7/3), no posto JK, em 
Itumbiara, na divisa de Goiás 
com Minas Gerais, foi apreen-

dida carreta de milho com 58 
toneladas com notas frias. Foi 
lavrado auto de infração de R$ 
5 mil.

A  d e l e g a d a  A n a  
Claúdia Stoffel tomou o depoi-
mento do motorista. Ele disse 
inicialmente que a carga tinha 
saído de Rio Verde. Depois, 
apresentou nota de operação 
interna de Mato Grosso, que 
não vale em Goiás. O delegado 
fiscal de Itumbiara, José 
Fernando Costa, acompanhou 
todo o trabalho, que prosse-
guiu à tarde.

Em São Simão foram 
apreendidas duas carretas com 
milho com notas fiscais inidô-
neas. Uma delas carregava 32 to-
neladas de milho, vinha de 
Campo Alegre, mas tinha nota 
fiscal do Distrito Federal. 
Também foi autuada uma carga 
de cadeira sem fio e sem docu-
mentação fiscal em São Simão

Fonte: Jornal Opção

Matérias que foram notícias na cidade e região

SHOPPING
DA MODA Rua Goiás, Nº 93, em frente ao Bradesco

CALÇADOS, CONFECÇÕES, CAMA, 
MESA BANHO E RECÉM-NASCIDO

ACEITAMOS CARTÕES

3612-1171

BRCARD

« ACEITAMOS CHEQUE PRÉ »

Fuga de detentos nos presídios de
Cristalina, Mineiros e Morrinhos 

Fonte: Mais Goiás

ezoito presos fugi-
ram da Unidade DPrisional de Cristali-

na, no Entorno do Distrito 
Federal, na madrugada desta 
terça-feira (20). Essa é a ter-
ceira fuga registrada em pre-
sídios no interior de Goiás 
em apenas três dias. No do-
mingo (18), quatro presos fu-
giram do presídio de 

Mineiros e na segunda (19) 
onze detentos de Morrinhos 
renderam agentes e também 
fugiram. Ao todo, 33 deten-
tos fugiram nos presídios do 
Estado nesta semana.

Segundo informa-
ções da Diretoria Geral de 
Administração Penitenciária 
(DGAP), por volta de 1h20 da 
madrugada, 18 presos que-

braram a laje da cela 3 do pre-
sídio de Cristalina e fugiram. 
Os agentes que estavam de 
plantão dispararam com ar-
ma de fogo, mas não conse-
guiram evitar a fuga.

Neste momento, a 
Polícia Militar (PM) ajuda a 
recapturar os foragidos que 
foram identificados como: 
Agnaldo Pereira da Rocha, 

C a r l o s  H e n r i q u e  d e  
Medeiros, Diogo da Silva 
Gonzaga, Fabiano Miranda, 
Francisco Anderson França 
N a s c i m e n t o ,  Fa b r í c i o  
G r i g ó r i o  d o s  S a n t o s ,  
Hércules Almeida da Silva, 
Igor Machado Lima, Jackson 
Carlos de Souza Silva, Lucas 
Fu r t a d o  d o s  S a n t o s ,  
Marconio Alves de Souza, 
M a t h e u s  S i q u e i r a  d o  
Nascimento, Pablo  da Silva 
Faria, Pedro Paulo Rodrigues 
Couto, Ricardo Correia 
Machado, Ronaldo Pereira 
Rocha, Tainã Gonçalves da 
Silva e Vagner da Silva 
Rocha
Morrinhos

Em Morrinhos, no 
Sul de Goiás, 11 presos fugi-
ram da Unidade Prisional na 
tarde desta segunda-feira 
(19). De acordo com infor-
mações da DGAP, por volta de 

15h30 um preso do bloco I fin-
giu passar mal e aproveitou o 
momento em que dois servi-
dores foram prestar atendi-
mento e os renderam. Com o 
tumulto, 11 presos fugiram, 
mas dois foram recapturados 
ainda no momento da fuga.
Mineiros

Em Mineiros, no 
Sudoeste goiano, também foi 
registrado uma fuga na noite 
de domingo (18). Quatro pre-
sos fugiram da unidade prisi-
onal da cidade enquanto 
aproveitavam o banho de sol. 
A DGAP informou por meio 
de nota que os presos cinco 
detentos abriram um buraco 
na parede do pátio da ala B da 
penitenciária e, posterior-
mente, pularam o muro. Na 
manhã de segunda-feira (19) 
um dos presos foragidos foi 
recapturado pela PM.

Essa é a terceira fuga registrada em presídios no interior de Goiás em apenas três dias. Ao todo, 
33 detentos fugiram nos presídios do Estado nesta semana. 
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Contagem regressiva: 

Guerrero volta ao 
Flamengo e ensaia 
retorno aos campos

u s e n t e  d e s d e  
dezembro do dia a Adia do clube, o 

peruano é aguardado para 
reiniciar os treinos, com 
permissão da Fifa.

A data respeita os 45 
dias - previstos pelo regula-
mento antidoping da Fifa - 
antes do dia 3 de maio, fim 
da suspensão imposta ao 
atleta, flagrado em exame 
em outubro, em jogo das 
eliminatórias da Copa do 
Mundo. O contrato do 
centroavante, que estava 
suspenso, foi reativado na 
última semana.

Sobram perguntas e 
incertezas na reapresenta-
ção do atacante. Quando ele 
poderá jogar? E o recurso no 
CAS? Em que forma física 
ele se apresenta? Guerrero 
v a i  r e n o v a r ?  O  
GloboEsporte.com contex-
tualiza o momento do 
retorno do peruano e mostra 
em que pé andam as situa-
ções.
Quando Guerrero volta a 
jogar?

Em um primeiro 
momento, Guerrero foi 
suspenso por um ano, mas a 
defesa reduziu a pena pela 
metade .  A  suspensão  
termina no dia 3 de maio, e o 
retorno deve acontecer três 
dias depois, contra o Inter, 
pela quarta rodada do 
Brasileiro. O camisa 9 vai 
poder reforçar o Flamengo 
nas duas últimas rodadas da 
p r i m e i r a  f a s e  d a  
Libertadores, contra Emelec 
(16/5) e River Plate (23/5), 
antes de se apresentar à 
seleção peruana para a Copa 
do Mundo.
Ele pode voltar a jogar 
antes?

A defesa de Guerrero 
ainda busca a absolvição. O 
caso está na Corte Arbitral 
do Esporte (CAS), e a expec-
tativa é que seja julgado em 

abril. Caso o peruano tenha 
sucesso, poderá voltar a 
j o g a r  i m e d i a t a m e n t e ,  
abreviando em algumas 
semanas o retorno aos 
gramados.
Como será a reapresenta-
ção?

G u e r r e r o  v e m  
treinando desde o início de 
fevereiro na Argentina. No 
entanto, o Flamengo preten-
de fazer uma avaliação 
completa do atacante a 
partir desta terça-feira. O 
jogador fará todos os exames 
e terá uma espécie de pré-
temporada antes de voltar a 
jogar. Ainda não há previsão 
para ele treinar com bola 
com o restante do elenco.
Contrato com o Flamengo

O  p e r u a n o  t e m  

contrato até 10 de agosto. 

Após a reintegração, o 

Flamengo planeja retomar 

ativamente as conversas 

pela renovação, no mínimo, 

até dezembro. Não está 

descartada a extensão por 

um período maior. Antes da 

suspensão do atleta, o plano 

era de ampliar o vínculo por 

dois anos.

Concorrência de Dourado
Antes da suspensão, 

Guerrero não tinha muita 
concorrência no elenco, que 
contava apenas com Felipe 
Vizeu para a função de 
centroavante. Com a sus-
pensão, o clube investiu 
mais de R$ 11 milhões para 
tirar Henrique Dourado do 
Fluminense. Artilheiro da 
última edição do Brasileiro, 
o Ceifador ainda não caiu 
nas graças da torcida rubro-
negra, mas marcou quatro 
gols – três deles em cobran-
ças de pênaltis – em oito 
jogos. O clube ainda conta 
com Vizeu (negociado com a 
Udinese) e Lincoln.
Fonte:
globoesporte.globo.com



Inauguração da mega loja JHOW 
Suprimentos Alimentares

E n f e r m e i r o  
Luciano, está Oapostando como 

empresário no ramo de 
suplementos alimenta-
res. Adepto a muscula-
ção e vários outros es-
portes há muitos anos, 
sempre presente nas aca-
demias, conversando 
com amigos, observando 
que hoje em dia o cuida-
do com a saúde física e 
mental está cada vez mai-
or e tomando conta de to-
dos independente de ida-
de e sexo. 

Luciano sempre 
com sua família ao lado, 
que é a base de tudo, apro-
veitou e uniu o seu gosto 
pelo esporte e a suple-
mentação em uma nova 
atividade de trabalho. Seu 
gosto pelo esporte e o co-
nhecimento na área da sa-
úde, fez com que tivesse a 
ideia e inaugurou recente-
mente sua loja, onde pode 
orientar os clientes e ofe-
recer o que há de melhor 
em suplementos naciona-
is,  importados, naturais e 
artigos Fitness. 

A  inauguração  
aconteceu no sábado dia 
10/03/2018, com a presen-
ça de amigos, o Personal 
Kalil Veríssimo com sua es-
posa, a nutricionista 
Camila Braz, a Personal 
trainer Gabriela Abreu e 

muitos outros estiveram 
presentes. 
Luciano agradece a Deus 
por sempre manter firme e 
focado em seus objetivos!

JHOW Suplemen-
tos e Nutrição Esportiva, fi-
ca na Rua Salgado Filho es-

quina com a Rua 07 de 
Setembro.  
Horário de funciona-
mento: 08:00 as 12:00 e 
das 13:00 as 18:00hs, e 
aos sábados: 08:00 as 
12:00hs.

(Rua Salgado Filho esquina com a Rua 07 de Setembro)
.  

  Nutricionista Camila Braz e a Personal trainer 
  Gabriela Abreu
.  

 Personal Kalil Veríssimo com sua esposa

Proprietário Luciano (JHOW) e família 

Prefeito Daniel do Sindicato e o Presidente
da Câmara prestam homenagem às mulheres

ia especial para 
as mulheres que Dforam homena-

geadas  na Câmara 
Municipal de Cristali-
na, onde foi realizada a 
sessão solene em home-
nagem ao “Dia Interna-
cional da Mulher”. 

A sessão foi rea-
lizada quinta-feira as 
09h00hs 08 de março de 

te do Deputado Federal 
Roberto Balestra, além do lí-
der do prefeito na Câmara 
Bernardo Fachinello e de-
mais vereadores da Casa 
que presenciaram e presti-
giaram as mulheres com a 
entrega de flores. 
Texto extraído da assessoria 
de comunicação: 

Ao distribuir flores, 
Daniel enalteceu a atuação 

da Mulher nas mais diver-
sas áreas e agradeceu a par-
ticipação de todas em sua 
administração e na socie-
dade. “A mulher é um ser es-
pecial, que precisa ser tra-
tado com respeito e cari-
nho, porque ela nos motiva 
e traz alegria para as nossas 
vidas. Não consigo imagi-
nar como seria a nossa vida, 
da nossa sociedade sem 

2018, pelo presidente da 
Câmara, Marquinho Abrão, 
que agradeceu a presença 
de todas as mulheres,  fun-
cionárias(os) da casa e de au-
toridades políticas como 
por exemplo:
Excelentíssimo senhor pre-
feito de Cristalina Daniel 
Sabino Vaz, vice-prefeito 
Luiz Henrique Troller de 
Barros e a presença marcan-

elas”, afirmou o prefei-
to, que durante o dia te-
ve uma agenda cheia, 
mas em todas as oportu-
nidades parabenizou e 
celebrou a data com as 
“colegas” de trabalho e 
com as visitantes que fo-
ram ao gabinete, à prefe-
itura e em outros órgãos 
da Administração.




