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A cidade está movimentada com as 
ações da Prefeitura nos últimos dias e 
também estará nos que virão. 
Lançamento de obras como asfalto 

no Bairro Cristal e entrega da estação 
Elevatória do Bairro Lustosa, dentre 
outros investimentos em saúde, edu-
cação e lazer, estão acontecendo co

mo forma de comemorar o aniversário 
de Cristalina, que acontece no mês de 
julho. 
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Caiado entrega primeira CNH Social e 
anuncia mais 4 mil para segundo semestre

esta segunda-feira (22/06), 
em solenidade realizada no NPalácio das Esmeraldas, 

Wellington foi o primeiro a receber 
das mãos do governador Ronaldo 
Caiado a carteira de motorista, depo-
is de finalizar o processo sem ter que 
arcar com nenhum custo ou taxa. 
Além dele, outras 2.009 pessoas fo-
ram contempladas nesta primeira eta-
pa do programa, que começou a ser 
desenhada no final do ano passado, 
quando projeto do Executivo foi envi-
ado e aprovado na Assembleia 
Legislativa.

“Devolver Goiás aos goianos não é 
uma frase retórica, é uma realidade”, 
frisou o governador durante o discur-
so. Ele ainda complementou: “o 
Estado tem que ter um objetivo úni-
co, que é o de fazer com que tudo aqui-
lo que é arrecadado possa ser devol-
vido em melhoria na qualidade de vi-
da, em menor taxa, melhor eficiên-
cia. Ao tirarmos todas as estruturas 
que se enriqueceram durante anos e 
anos dentro desses órgãos do Estado, 
estamos fazendo com que o cidadão 
goiano seja o beneficiário maior”, as-
sinalou Caiado, ao anunciar que envi-

ará, nos próximos dias, para a 
Assembleia, mensagem de novo pro-
jeto para ofertar, no segundo semestre, 
mais 4 mil vagas da CNH Social.

Caiado provou com números o 
que destacou em palavras. Entre mar-
ço de 2019 e junho deste ano, mais de 
1,1 milhão de serviços foram requisi-
tados no Detran, nos quais o usuário 
contou com redução ou até mesmo 
isenção de taxas. Os registros de con-
tratos tiveram redução de valor em R$ 
182,35, o preço cobrado pelas vistori-
as caiu 38%; o custo para emplaca-
mento de carros passou de R$ 190,40 
para R$ 120 e, nos casos de motocicle-
tas, a queda foi ainda mais brusca: de 
R$ R$ 162,02 para 60,98. E, mesmo as-
sim, em um ano, o Detran incrementou 
sua receita em R$ 115 milhões, em rela-
ção a 2018.

“É importante realçar que essa política 
de redução de custos não comprome-
teu a arrecadação estadual. Agora, eu 
pergunto para a imprensa: como isso é 
possível?” O próprio Caiado sinaliza a 
resposta. “Seria muito fácil continuar 
governando com o 'status-quo' que se 
governava antes, mas o meu compro-
misso é com meu Estado e com os goia-
nos. A luta é difícil, mas iremos adian-
te”, ressaltou.

Por Diário do Estado
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Prefeitura entrega Centro Odontológico 
no Assentamento Vista Alegre

 prefeito Daniel do Sindicato foi 
até o assentamento Vista Alegre Ono dia 23 de junho para entregar 

à q u e l a  c o m u n i d a d e  o  C e n t r o  
Odontológico, que fica localizado próxi-
mo à Escola Municipal Paulo Gontijo. A 
Cadeira e os equipamentos são um mar-
co inédito no local, de onde os morado-
res não precisam mais se deslocar para a 
cidade com o intuito de fazer tratamento 
dentário.

Esse é o segundo gabinete odon-
tológico que a atual administração entre

ga em assentamentos. O primeiro foi no 
Vale do São Marcos, mas a informação é 
de que outros assentamentos também 
irão receber o benefício. No novo Centro 
odontológico o Dr. Adelar Antônio fica-
rá responsável pelo atendimento dois di-
as por semana, inclusive dormindo no lo-
cal, para que os horários e os atendimen-
tos sejam rigorosamente cumpridos. 
Pelo que foi informado pela Dra. 
Sabrina, coordenadora geral da odonto-
logia no município, o dentista fará trata-
mento de cáries, clareamento, extração e 

Prefeito ao Lado do presidente da associação da Vista Alegre, Antônio Bento, e a 
Diretora Sheila, além da Dra. Sabrina e Ednardo, na entrega do Centro odontológico

outros procedimentos, além de dar orien-
tações sobre saúde bucal aos moradores e 
fazer encaminhamento para tratamentos 
mais complexos no Centro Odontológico 
Municipal.

Durante o evento o prefeito rece-
beu palavras de gratidão e reconhecimen-
to de moradores, dentre eles o Pastor 
Maurílio, o presidente da associação 
Antônio Bento, Jerônimo, Cidão e a dire-
tora da Escola, Sheila Aparecida, que fez 
algumas reivindicações para seu estabele-
cimento educacional. O prefeito vistoriou 
a escola e imediatamente atendeu o pedi-
do da diretora, que vai contribuir para me-
lhorar a qualidade do ensino muito bem 
ministrado por professores aos alunos.

Nas redes sociais o prefeito falou 
sobre a sua satisfação em atender os as-
sentamentos do município: “Tenho com-
promisso com a agricultura familiar e des-
de o início do meu mandato que olho com 
carinho especial para esses agricultores. 
Prova disso é que criamos a casa de apoio 
ao assentado, levamos eletrificação rural 
para vários assentamentos, subsidiamos 
calcário, construímos e reformamos pon-
tes, entregamos patrulhas mecanizadas, re-
formamos escolas, colocamos cinco téc-
nicos agrícolas à disposição dos assenta-
mentos, consertamos e refizemos estradas 
e sempre fiz questão de recebê-los em 
meu gabinete e também ir até aos assenta-
mentos, para confraternizar, jogar fute-
bol, almoçarmos juntos”.

nfim, meus amigos e todos cristalinense, quero agrade-
cer pelos meus anos de trabalho prestado a mais de 30 Eanos a gloriosa PMGO....em Janeiro de 1990 aos 18 anos 

de idade, adentrava no pátio do 10º Batalhão de Polícia Militar 
em Luziânia GO, onde foi aprovado no concurso da PM de 
Goiás. Enfim, foram vários cursos de graduação e especializa-
ção operacional, onde com muita dedicação honrou cada mis-
são: inclusive por duas vezes 2007 e 2016 participou das mis-
sões no Rio de Janeiro pela Força Nacional de Segurança 
Pública...e hoje 10/06/2020 é promovido a TENENTE e passan-
do para Reserva Remunerada. Agradeço a Deus e dedico esta 
passagem a minha amada família que sem medir esforços cres-
ceram mesmo com minha ausência nas missões Força e Honra.
PM Vasco: Combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei 
a fé... 
Escrito por Tenente Vasco

APOSENTADORIA

Tenente Vasco agradece o 
apoio nesses 30 anos na PMGO
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Senado aprova PEC que adia para 
novembro eleições municipais deste ano
Calendário eleitoral 
prevê votações nos 
dias 4 e 25 de 
outubro. 
PEC adia primeiro 
turno para 
15 de novembro 
e o segundo para 
29 de novembro. 
Proposta segue 
para Câmara.

Por Gustavo Garcia, G1 — Brasília
23/06/2020 18h29  Atualizado há 19 ho-
ras
 

Senado aprovou nesta terça-
feira (23) a proposta de emenda à OConstituição (PEC) que adia as 

eleições municipais deste ano em razão 
da pandemia do novo coronavírus.
O texto, votado em sessão remota, foi 
aprovado por 67 votos a 8 no primeiro tur-
no e por 64 votos a 7 no segundo turno. 
Agora, a PEC segue para a Câmara dos 
Deputados.

Pelo calendário eleitoral, o pri-
meiro turno está marcado para 4 de outu-
bro, e o segundo, para 25 de outubro. A 
PEC aprovada pelo Senado adia o prime-
iro turno para 15 de novembro, e o se-
gundo, para 29 de novembro.
O adiamento das eleições tem sido dis-
cutido pelo Congresso Nacional, pelo 
Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e por 
especialistas nos últimos meses.
Condições sanitárias

O texto-base aprovado foi pro-
posto pelo senador Weverton Rocha 
(PDT-MA), relator do tema.

Além de transferir as eleições de 
outubro para novembro, a PEC permite 
ao plenário do TSE definir novas datas pa-
ra o pleito em cidades que não tiverem 
condições sanitárias para votação em no-
vembro.

O texto define que a decisão po-
de ser de ofício, isto é, por iniciativa do 
TSE, ou por questionamento dos presi-
dentes dos tribunais regionais eleitorais 
(TREs). As autoridades sanitárias deve-
rão ser consultadas.

Nesses casos, a data-limite para 

as eleições será 27 de dezembro de 2020. 
O TSE deverá dar ciência do novo adia-
mento ao Congresso Nacional.

Caso um estado inteiro não apre-
sente condições sanitárias, o projeto defi-
ne que o novo adiamento deverá ser defi-
nido por meio de decreto legislativo do 
Congresso. A data-limite também será 27 
de dezembro de 2020.
Outros pontos

Saiba outros pontos previstos na 
PEC:
Registro de candidaturas: O relator, 
Weverton Rocha, propôs também o adia-
mento da data-limite para o registro de 
candidaturas, atualmente prevista para 15 
de agosto. Pelo texto, os partidos poderão 
solicitar à Justiça Eleitoral o registro dos 
candidatos até 26 de setembro;
Convenções: Pelo calendário eleitoral, as 
convenções devem ser realizadas entre 20 
de julho e 5 de agosto. O TSE autorizou a 
realização das convenções de forma virtu-
al, por causa da pandemia. O relatório de 
Weverton prevê que as convenções ocor-
ram entre 31 de agosto e 16 de setembro. 
O texto também prevê a realização das 
convenções por meio virtual.
Prazos
Veja a seguir os prazos previstos no texto 
aprovado:
a partir de 11 de agosto: as emissoras fi-
cam proibidas de transmitir programa 
apresentado ou comentado por pré-
candidato, sob pena de cancelamento do 
registro do beneficiário;
entre 31 de agosto e 16 de setembro: prazo 
para a realização das convenções para es-
colha dos candidatos pelos partidos e a de-
liberação sobre coligações;
até 26 de setembro: prazo para que os par-
tidos e coligações solicitem à Justiça 
Eleitoral o registro de candidatos;
após 26 de setembro: prazo para início da 

propaganda eleitoral, também na internet;
a partir de 26 de setembro: prazo para que a 
Justiça Eleitoral convoque partidos e repre-
sentação das emissoras de rádio e TV para 
elaborarem plano de mídia;
27 de outubro: prazo para partidos políticos, 
coligações e candidatos divulgarem relató-
rio discriminando as transferências do 
Fundo Partidário e do Fundo Especial de 
Financiamento de Campanha (Fundo 
Eleitoral), os recursos em dinheiro e os esti-
máveis em dinheiro recebidos, bem como 
os gastos realizados;
até 15 de dezembro: para o encaminhamen-
to à Justiça Eleitoral do conjunto das presta-
ções de contas de campanha dos candidatos 
e dos partidos políticos, relativamente ao 
primeiro turno e, onde houver, ao segundo 
turno das eleições;
a diplomação dos candidatos eleitos ocorre-
rá em todo país até o dia 18 de dezembro, sal-
vo nos casos em que as eleições ainda não ti-
verem sido realizadas.
O texto diz ainda que os prazos fixados em 
leis não transcorridos na data de publicação 
da proposta serão computados consideran-
do-se a nova data das eleições 2020.
A decisão da Justiça Eleitoral dos julga-
mentos das contas dos candidatos eleitos de-
verá ser publicada até o dia de 12 de feverei-
ro de 2021.
Os partidos e coligações poderão, até o dia 
1º de março de 2021, acionar a Justiça 
Eleitoral, relatando fatos e indicando pro-
vas, para pedir a abertura de investigação ju-
dicial a fim de se apurar condutas irregula-
res nos gastos de campanha.

Pela proposta, os atos de propagan-
da eleitoral não poderão ser limitados pela 
legislação municipal ou pela Justiça 
Eleitoral, salvo se a decisão estiver funda-
mentada em prévio parecer técnico emitido 
por autoridade sanitária estadual ou nacio-
nal.
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Benefícios chegam para 
comemorar 104 anos

omo acontece anualmente o mês 
de aniversário da cidade é marca-Cdo por entrega de obras e a 

Exposição Agropecuária, que não acon-
tecerá este ano por causa da pandemia do 
Coronavírus. Desde o início do ano que 
estavam programados e contratados os 
shows de Matheus & Kauan e de Bruna 
Viola, que tiveram que ser cancelados 
ainda em abril.

Mas  se  não  acontece  a  
Expoagro, as intempéries não foram ca-
pazes de impedir a entrega e continuação 
de muitas obras que estão em andamen-
to, com algumas já concluídas.
“Estamos trabalhando dentro daquilo 
que planejamos desde o início do man-
dato, vencendo as dificuldades e supe-
rando os desafios que se colocaram à 
frente da nossa gestão. Felizmente esta-
mos vencendo e  levando benefícios aos 
bairros”, disse o prefeito Daniel do 
Sindicato em suas redes sociais, na quin-
ta, 25 de junho, logo após lançar o asfalto 
da via que dá acesso ao Bairro Cristal, a 
qual estava destruída há muitos anos.

E na segunda-feira, 29, come-
çam os trabalhos de asfalto na Rua Minas 
Gerais, trecho que passa em frente ao 
Mercado do Cristal. A via será mão única 
até o trevo da BR-050, ficando a Rua da 
UPA de mão única para quem entra na ci-
dade. Tanto no bairro Cristal quanto na 
Minas Gerais o asfalto será o usinado, 
CBUQ, o de melhor qualidade que há no 
mercado.  

Daniel já entregou o centro 
Odontológico do Vista Alegre nesta se-
mana, e vai entregar, ainda, até o dia 03 
de julho, a Estação Elevatória Topázio, 
que vai beneficiar o Bairro Lustosa, o 
Centro Administrativo de Campos 
Lindos, o novo gramado, novo alambra-
do e nova estrutura do Estádio Municipal 
Salvador Amado, ampliação e ilumina-
ção da ciclovia, campo de futebol grama

do e cercado no São Bartolomeu, novo ce-
mitério, reformas de escolas e unidades 
de saúde, dentre outras.
“Em três anos e meio investimos em saú-
de, educação, segurança, turismo, meio 
ambiente, e infraestrutura, calçando e re-
cuperando ruas, com serviços de qualida-
de”, destacou o prefeito, que luta com a 
queda de arrecadação desde março e está 
fazendo tudo com muito sacrifício, com 
cortes até no próprio salário, dos secretá-
rios e de todos os cargos comissionados.

Dentre as obras que estão em anda-
mento, destaque para o novo hospital, que 
já teve a sua primeira etapa concluída e es-
tá com a segunda etapa com a fundação 
pronta para receber a estrutura dos dois pa-
vimentos que estão sendo edificados. 
Também merece destaque a bela Pista de 
Skate que está sendo construída na Praça 
Cordelino Lopes, e uma grande praça que 
vai embelezar e valorizar os imóveis da 
Vila Santa Clara.

Na terça, 30 de junho, com a presença do presidente da Saneago e diretores 
da empresa, Daniel entregará a Estação Elevatória Topázio, que beneficiará 
o bairro Lustosa    

oi colocado um painel na Praça José 
Adamian, para o cristalinense mostrar Fao mundo o amor e o orgulho que tem 

por sua terra. A ideia inicial era colocar em 
outros locais, mas, em virtude da contenção 
de despesas devido à pandemia, por 
enquanto só fica na praça que abriga o 
Palácio dos Cristais.

Daniel esteve presente no início do asfalto na via que dá acesso ao Bairro 
Cristal. Ele estava acompanhado de Fábio Barreto e vários vereadores



Abuso sexual contra uma jovem 
de 15 anos

ato que ocorreu no último dia 
(6) de junho 2020 na cidade, Fquando um Guarda Municipal 

de Cristalina (Eduardo de Oliveira 
Pereira) foi denunciado pela Srª 
Cíntia Santos, mãe da vítima por um 
possível crime de abuso sexual con-
tra sua filha de 15 anos.

O fato ocorreu quando a me-
nor estava na casa de sua madrinha 
no bairro Rio de Janeiro; segundo 
ela, sua madrinha pediu para ela ir até 
a padaria comprar pão, nesse mo-
mento um homem estava na padaria e 
ficou olhando muito pra ela.

Segundo informações da víti-
ma, quando ela estava retornando pa-
ra casa de sua madrinha que fica ao la-
do de um lote, o homem desceu do 
carro e a agarrou a força com atos de 
covardia sexuais aliciando a jovem 
nos ombros, seios e outras partes ínti-
mas.
 “Ele me ameaçou quando gritei cha-
mando meu tio, ele tapou a minha bo-
ca e depois fugiu com o carro e desa-
pareceu”. De acordo com a versão da 
vítima ele disse que sabe onde ela mo-
ra e se contasse para alguém ele a ma-
tava.

Ela também informou a nos-
sa reportagem que o homem usava ca-
miseta branca da GCM, e devido à  
tentativa de estupro ela sofreu algu-
mas escoriações pelo corpo. 

O caso foi parar na corpora-
ção da GCM que tomou todas as pro-
vidências e autuou o Guarda Civil de 
Cristalina (Eduardo de Oliveira 
Pereira) que foi detido e levado à di-

posição da delegacia de policia civil de 
Cristalina onde foi ouvido pelo dele-
gado de plantão e encaminhado para 
exame ao IML de Luziânia.
NOTA DA GUARDA CIVIL 
MUNICIPAL DE 
CRISTALINA-GO.

A Guarda Civil Municipal de 
Cristalina vem a público esclarecer 
que, ao tomar conhecimento da acusa-
ção que envolve um de seus agentes co-
mo possível suspeito de um crime, lo-
calizou e conduziu o referido até a auto-
ridade policial para prestar os devidos 
esclarecimentos e para que fossem rea-
lizados todos os procedimentos cabí-
veis, o que já está sendo feito tanto pe-
la Corregedoria da Guarda Civil 
Municipal como pela Polícia Civil, de 
forma que elucide o fato. 

Vale ressaltar que o GCM em 
questão estava em sua folga no dia do 
ocorrido e que o mesmo não trabalha 
nos serviços ostensivos e operacionais 
da Corporação. 
Cristalina-Go, 09 de junho de 2020. 

Foto da internet / Da redação
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Enel distribuição Goiás continua realizando 
parcelamento de débitos na conta de energia
 Diante do cenário econômico provoca-
do pela pandemia do novo coronavírus, a 
Enel Distribuição Goiás está flexibili-
zando o pagamento das contas de energia 
com a opção de parcelamento dos débi-
tos. De maio até o dia 20 de junho, a com-
panhia negociou o débito de mais de 20 
mil clientes no Estado.

As negociações e parcelamento 
das contas de energia continuam dispo-
níveis e podem ser feitas pelo aplicativo 
da Enel e pelo Portal de Negociação, que 
é uma ferramenta simples onde os clien-
tes podem simular diversas formas de ne-
gociação e escolher aquela que mais se 
encaixa com seu orçamento familiar. O 
objetivo da ação é facilitar o pagamento 
dos débitos para os clientes que estão sen-
do impactados economicamente pela 
pandemia do coronavírus e oferecer con-
dições para que o cliente evite a suspen-
são do fornecimento.

Aqueles que optarem pelo par-
celamento, em até oito vezes, terão direi

to à isenção de juros do parcelamento. 
As parcelas serão cobradas nas próprias 
faturas de energia e a entrada será a partir 
de 13% do valor total do débito, que po-
derá ser pago por boleto, disponibilizado 
assim que concluída a solicitação do par-
celamento.

Os clientes residenciais e de em-
presas de pequeno e médio porte, pode-
rão solicitar a negociação através do: 

Portal de Negociação, disponível no site 
da empresa e pelo aplicativo Enel Goiás. 
Todas as negociações são realizadas em 
ambiente seguro e o cliente ainda tem aces-
so a um Termo de Confissão de Dívidas, 
com todos os detalhes das condições em 
que o parcelamento foi realizado. Ações 
que garantem a transparência, segurança e 
facilidade para todos os clientes que opta-
rem pelo parcelamento dos débitos.
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É preciso conscientização e ação 
de todos no combate ao Coronavírus

 Brasil já está entrando no quarto 
m ê s  n a  l u t a  c o n t r a  o  OCoronavírus, mas ainda há pes-

soas que ao invés de estar do lado da vida 
estão do lado do vírus. Para vencer esta 
guerra mundial é preciso que todos se-
jam conscientes e responsáveis nos seus 
atos, seguindo todos os protocolos e ori-
entações sanitárias para que o avanço da 
Covid-19 seja contido.

A Comissão de Enfrentamento 
ao Coronavírus tem sido incan-
sável nas orientações e nas 

ações em Cristalina, alertando que o pe-
ríodo critico que estamos passando, com 
o aumento de casos no estado e na cidade 
deve chamar a atenção de todos, porque 
a transmissão comunitária já é uma reali-
dade, motivo que sinaliza a necessidade 
de todos seguirem rigorosamente os pro-
tocolos e as orientações sanitárias para 
proteger e salvar a vida dos nossos fami-
liares e de todos que amamos.

Como é diagnosticada a Covid-
19? - O diagnóstico pode ser obtido basi-
camente através de dois exames: primei-
ro, o PCR, com maior segurança do re-
sultado, que em Cristalina está sendo rea-
lizado exclusivamente na Unidade 
Pronto Atendimento (UPA), indicado pa-
ra pacientes com maior grau de sintomas 
e que leva de três a cinco dias para ser 
concluído; segundo, o teste rápido que, 
quando não aplicado corretamente tem 
alta margem de erro, porém, seu resulta-
do é imediato e está sendo realizado pela 
Comissão de Enfrentamento, além dos la-
boratórios, clínicas e farmácias privadas.

Mais um óbito – Na semana que 
se encerra  a cidade teve mais um óbito 
por causa do Coronavírus, ocorrido em 
virtude da primeira transmissão comuni-
tária do vírus em Cristalina. Uma senho-
ra de 64 anos recebeu tratamento em 
Cristalina e Goiânia, mas infelizmente 
os sintomas ficaram mais graves e ela 
não resisti

A Comissão expressou sua tris-
teza, porque ninguém gosta de perder 
pessoas, principalmente porque a famí-
lia sofre muito com a perda.

Assim, a Comissão reforça que a 
transmissão comunitária já é uma reali-
dade em nosso município e pede para 
que todos fiquem atentos aos cuidados e 
sigam os protocolos, porque essa é a me-
lhor forma de prevenir e enfrentar a pan-
demia, que tem feito um estrago no 
Brasil e no mundo.

Responsabilidade de todos - Todos nós te-
mos responsabilidade com a transmissão 
do vírus. Mas vemos em Cristalina pes-
soas que não seguem as recomendações e 
também não denunciam quem não as 
cumpre. A população precisa compreen-
der que uma pessoa pode contaminar vári-

as e, a partir dela, termos um efeito domi-
nó na cidade. Mas se todos forem rígidos 
com os cuidados próprios e com o que 
acontece perto delas, faremos a diferença. 
Portanto, sejamos unidos nessa luta para 
passarmos por essa ameaça tão presente. 

A Comissão de Enfrentamento não cansa de realizar ações e orientar a comunidade. 
Na foto, distribuição de máscaras para quem insiste em fazer caminhada sem a proteção

Exame chamado PCR e teste rápido são os que indicam existência ou não do Coronavírus
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Um crime que chocou a cidade 
Empresário é morto com dois tiros 

m crime que chocou a popu-
lação da cidade. O fato ocor-Ureu por volta das 13:00hs do 

dia (18) de junho 2020, onde havia 
pessoas transitando na proximidade 
da calçada do estabelecimento co-
mercial.

Como mostrou a câmera de vi-
gilância, a vítima foi cruelmente as-
sassinada em plena luz do dia. Alex 
Ferreira Oliveira, 40 anos era casado, 
deixa esposa e filhos menores.

O autor João Horácio Pereira 
(vulgo João Boa sorte) chegou ao es-
tabelecimento com arma em punho e 
disparou dois tiros contra a vítima. 
De acordo com as imagens que mos-
traram o momento do assassinato, tu-
do indica que esse crime foi planeja-
do sem chance de se defender.

Segundo populares, Alex já ti-
nha sido agredido com canivete  há 
dois anos por João, que inclusive res

pondia processo por tentativa de ho-
micídio,  pois existia uma rincha anti-
ga entre os dois.
Após a tentativa de homicídio, João 
Boa sorte assassinou Alex com mui-
ta crueldade. 

Após os tiros a vítima ainda 
conseguiu se levantar e acabou caindo 
na rua sendo amparado por algumas 
pessoas até a chegada do Corpo de 
Bombeiros que o levou urgente ao 
UPA e depois transferido para o hospi-
tal de base em Brasília em estado gra-
ve, mas ele não resistiu aos ferimentos 
e morreu na madrugada de Sábado 
20/06. 

Segundo informações, João, 
autor do assassinato do empresário se 
entregou a polícia na cidade de Catalão 
no dia 22 e foi liberado. Neste mesmo 
dia 22 foi expedido pela Vara criminal 
de Cristalina o mandado de prisão pre-
ventiva em seu desfavor.
Mas o Ministério Público de Cristalina 
revogou sua prisão. O mesmo encon-
tra-se em liberdade.

Amigos e familiares estão revoltados 
com a revogação de sua prisão. 
Eles esperam por justiça.

Foto / Da Redação

Foto / Internet Vítima Alex Ferreira Oliveira
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Fifa confirma início 
das Eliminatórias 
da Copa em 
setembro

 Fifa confirmou nesta 
quinta-feira, 25, que as AEliminatórias para a 

Copa do Mundo de 2022 terão 
início a partir de setembro na 
América do Sul e na Europa.

De acordo com o calendário 
original da entidade máxima do 
futebol, a primeira rodada será 
realizada entre os dias 3 e 4 de 
setembro.

A competição estava prevista 
para começar em março, mas 
foi adiada por causa da 
pandemia do novo coronavírus. 
O técnico Tite inclusive já havia 
anunciado a convocação para os 
primeiros duelos.

O Brasil fará sua estreia contra 
a Bolívia, em casa.

Alteração da regra dos Jogos 
Olímpicos

Por causa do adiamento dos 
Jogos Olímpicos de Tóquio para 
o ano que vem, a Fifa 
confirmou a alteração do limite 
de idade máxima para jogadores 
do futebol masculino.

Agora, os atletas nascidos até 
1997 poderão ser inscritos na 
competição, mudando a 
categoria de sub-23 para sub-
24.
Fonte:
https://esporte.band.uol.com.br/
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Tecnologia melhora sistema nas 
pistas automáticas da BR-050

Tecnologia melhora sistema nas pistas automáticas da BR-050

m sistema de reconheci-
mento e identificação de ve-Uículos pela leitura automá-

tica de placas chegou para garantir 
mais segurança e agilizar a viagem 
de quem trafega pelas pistas auto-
máticas da Eco050.

A Eco050 instalou câmeras 
com tecnologia OCR nas 6 praças 
de pedágio distribuídas ao longo 
dos 436,6 km de concessão que li

gam Cristalina-GO a Delta-MG. A solu-
ção otimiza a liberação dos veículos 
nas pistas expressas quando ocorre 
uma falha na identificação dos disposi-
tivos de cobrança automática (tags).

O nome OCR vem da sigla em 
inglês para Optical Character 
Rocognition (Reconhecimento Óptico 
de Caracteres). Na prática, câmeras 
com esta tecnologia conseguem captu-
rar uma imagem e convertê-la em in

formação de texto.
No Brasil, o recurso é usado 

em diversas áreas, como na seguran-
ça pública e na fiscalização de trânsi-
to, sendo que o Grupo EcoRodovias é 
um dos primeiros a utilizar a tecnolo-
gia para aprimorar o funcionamento 
de suas pistas de pagamento automá-
tico.
COMO FUNCIONA?
1-           As câmeras OCR capturam 
a imagem das placas dos veículos nas 
vias expressas.
2-           Após a captura da imagem, o 
equipamento converte a informação 
para o sistema.
3-           Se não houver problemas, a 
cancela é liberada e o motorista conti-
nua a viagem.

BENEFÍCIOS AO MOTORISTA
- Mais segurança;

- Melhoria do fluxo;

- Redução dos atrasos na viagem.


