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Cristalina é contemplada com mais um 
benefício  entregue pelo Governador de Goiás

Da redação 
Correio de Cristalina

 governo de Goiás en-
tregou em parceria Ocom a Prefeitura de 

Cristalina, três importantes 
obras para a população cris-
talinense, onde recentemen-
te entregou a primeira em fe-

Política se faz com democracia. Dois pré-candidatos a Deputado Estadual

por Goiás, Edivâneo Resende e Dr. Rafael Pareja trocam ideias na 

inauguração da sede do Corpo de Bombeiros

vereiro deste ano sendo duas 
escolas padrão século XXI, 
no bairro Marajó, distrito de 
Campos Lindos e no bairro 
R i o  d e  J a n e i r o ,  e m  
Cristalina. E no dia 13/06, a 
sede do Corpo de Bombeiros.

Após a inauguração, 

o governador cumpriu mais 

uma agenda seguindo para o 

Clube Caça e Pesca que fica 

no centro da cidade onde en-

tregou 800 cartões do progra-

ma Renda Cidadã a famílias 

beneficiárias e também par-

ticipou da inauguração da li-

nha de Distribuição de Alta 

Tensão Cristalina-Luziânia 

(na subestação da GO-436).

Governador de Goiás, José Eliton

Crime bárbaro que chocou a população 
cristalinense é desvendado pela equipe da 
Polícia Civil de Cristalina Veja Página 3

Definida programação da 
Expoagro de Cristalina 2018   [7]

Enel inaugura linha de alta 
tensão Cristalina-Luziânia [4]
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Procissão de Corpus Christi é 
acompanhado por milhares de 
fiéis da Igreja Católica em Cristalina

feriado de Corpus 
Christi, foi comemo-Orado na quinta-feira, 

31/05, por fiéis com uma 
missa às 17:00hs na Igreja 
Nossa Senhora de Fátima no 
centro da cidade. 

Após a Celebração 
Eucarística, uma grande 
multidão de pessoas saiu em 
procissão pelas ruas de 
C r i s t a l i n a  e m  t a p e t e s  
enfeitados, uma das maiores 

Por Rafaela de Lima Gonçalves

celebrações da cristandade.
A festa de Corpus 

Christi tem por objetivo 
celebrar solenemente o 
mistério da Eucaristia - o 
Sacramento do Corpo e do 
Sangue de Jesus Cristo.

Acontece sempre em 
uma quinta-feira, em alusão à 
Quinta-feira Santa, quando se 
deu a instituição deste 
sacramento. Durante a última 
ceia de Jesus com seus 

apóstolos, ele mandou que 
celebrassem sua lembrança 
comendo o pão e bebendo o 
vinho que se transformariam 
em seu Corpo e Sangue. Uma 
das tradições do Corpus 
Christi é a realização da 
procissão pelas ruas como 
acontecem todos os anos até a 
M a t r i z  d a  I g r e j a  S ã o  
Sebastião, onde acontece o 
encerramento e a benção do 
Pe. Geraldo.

BABADOS DO MOTTA

60 dias de cárcere: 'pré-candidato', Lula luta 
para não cair no esquecimento

Petista completa dois meses na prisão tentando se manter 
competitivo na corrida eleitoral, mesmo sem previsão legal para 
concorrer. Continuidade da vigília do lado de fora da PF é incerta

Tópicos de notícias

Imposto disfarçado: por que 23 estados e o DF 
decidiram processar a União no STF?

Governadores cobram do governo Temer a divisão de verba da 
Desvinculação das Receitas da União (DRU) com os estados. 
Apenas Rio Grande do Sul, Espírito Santo e São Paulo não 
endossam a medida

- Os moradores próximos à praça lateral da Rua Augusto Severo, 
parabenizam a administração pela reforma da praça e dos assentos 
deixando-a em perfeito estado de conservação.

- O presidente da Câmara ao observar a necessidade daquele 
espaço no fundo do Plenário da Câmara Municipal, onde atrai 
perigo para todos e para o Plenário, achou melhor ocupar o local. 
O presidente Marquinho Abrão contratou uma construtora para 
ampliar o novo gabinete da presidência com garagem. 
A obra está de parabéns!

- O governo do Estado veio à cidade para inaugurar obras. Alguns 

políticos aproveitaram a carona no voo e acompanharam o 

governador. É sempre assim em época de início de campanha, os 

carniceiros começam a aparecer e mostrar as caras ao povo. Os 

eleitores estão com o pé atrás e de “saco cheio” com pré-

candidatos de fora. Que babado!

Não há nada que impeça Lula de ser 
comentarista da Copa, dizem advogados

Preso em Curitiba, ex-presidente fará participações via cartas com 
comentários sobre o Mundial da Fifa nas transmissões da TVT, 
uma afiliada da TV Brasil

Agetop dá calote e 
atrasa pagamento 
de R$ 20 milhões 
a empreiteiras
Um calote da Agência Goiana de 
Transportes e Obras (Agetop) está 
tirando o sono de donos de 
empreiteiras. Um grupo de doze 
empresários foram até a agência, 
com suporte da Associação Goiana 
das Empresas de Engenharia 
(AGE), cobrar pagamentos.
Segundo a coluna Giro, de O 
Popular, pagamentos estariam com 
atrasos de até 8 meses. Os 
empreiteiros estariam com cerca de 
R$ 20 milhões a receber. O valor se 
refere a obras civis, rodoviárias e de 
ginásios para receber.
Obras em atrasos e calotes são 
comuns nas gestões Marconi e, pelo 
visto, vão continuar na gestão José 
Eliton (PSDB). Fonte: Goiás Real

EDITAL DE CONVOCAÇÃO nº 010/2018

07/06/18............ às ............. 9h. (Quinta-feira)
11/06/18............ às ............ 9h. (Segunda-feira)
21/06/18............ às ............ 9h. (Quinta-feira)
26/06/18............ às ............ 9h. (Terça-feira)
28/06/18............ às ............ 9h. (Quinta-feira)

O vereador MARCO AURÉLIO RIBEIRO 
– “Marquinho Abrão”, Presidente da Câmara Municipal de 
Cristalina, Estado de Goiás, Gestão 2018, em consonância 
com a Lei Orgânica Municipal e o Regimento Interno, 
convoca os Senhores Vereadores.

Ficam programadas as Sessões Ordinárias na 
Câmara Municipal de Cristalina, Estado de Goiás, para o 
mês de Junho de 2018, da seguinte forma:

Convoca, também, todos os assessores desta Casa de Leis.
Comunica ao público em geral, deixando o convite em 
expresso.

Ver. MARCO AURÉLIO RIBEIRO – “Marquinho 
Abrão” Presidente
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Dois são presos suspeitos de terem participado de um homicídio premeditado contra
Wesley Pereira dos Santos

Mensagens no 
celular da mulher 
revelam como tudo 
foi combinado

esley Pereira dos 
Santos estava de-Wsaparecido desde 

a noite de quarta-feira 
(13/06), e no dia (15/06) pela 
manhã, a Polícia prendeu 
YASMIN NEVES CAIXETA 
de 18 anos e JEFFERSON 
RIBEIRO DA SILVA  de 25, 
suspeitos de participarem da 

morte dele.
Segundo as investiga-

ções, a jovem foi à última pes-
soa vista com Wesley. Um ca-
so passional onde a jovem 
tem um namorado o qual mo-
tiva ciúmes e o mesmo quis 
se vingar da vítima porque 
mantinha alguns encontros 
com a jovem.

No celular de Yasmin, 
a Polícia encontrou uma con-
versa entre ela e a vítima, em 
uma das mensagens, ela ain-
da pede para ele não parar em 
frente a sua casa.

Ainda segundo as investiga-
ções, o veículo branco que 
aparece nas câmeras de segu-
rança é de JEFFERSON, um 
“amigo” que  deu apoio na 
emboscada.

Os meliantes aborda-
ram a vítima em Cristalina, 
inclusive com a participação 
da jovem e um comparsa e le-
varam ele até a área rural, 32 
km de distância onde lá tira-
ram a vida amarrando suas 
mãos para traz efetuando três 
disparos de arma de fogo.

O corpo do jovem foi 

encontrado no final da tarde 
do dia 14/06 cerca de 30 km 
da cidade na rodovia que vai 
para Paracatu.

A Polícia conseguiu 
chegar até os autores porque 
a caminhonete da vítima ti-
nha rastreador. O veículo foi 
abandonado horas depois em 
Taguatinga, DF. É por isso 
que a Polícia não descarta 
que mais pessoas estejam en-
volvidas no crime. THIAGO 
SANTANA DE OLIVEIRA, 
namorado de Yasmin ainda 

está foragido, para a polícia 
não há dúvida de que ele pla-
nejou o crime.

Dr. Rafael, delegado 

de Cristalina, acredita no en-

volvimento de mais um ele-

mento devido a execução 

complexa do crime. Mas até 

o momento é certo a partici-

pação de três.  A Polícia con-

tinua na busca do terceiro 

suspeito. Com informações 

TV Anhanguera.

Carretas impedem trânsito nos dois 
sentidos da rua I área central
 Por

Rafaela de Lima Gonçalves

e s d e  q u a n d o  
Cristalina começou a Daumentar a popula-

ção anos atrás, a lateral da 
rua Tocantins já existia ao 
lado da rodovia Br-050 até o 
setor Oeste, e no decorrer do 
tempo o posto passou a 
ocupar boa parte da rua I 
fazendo da rua estaciona-
mento de carretas, cami-
nhões de fora e do próprio 
dono do posto. 

Na realidade, a rua é 
área pública do município 
que proíbe fechar e fazer de 
estacionamento atrapalhan-
do o trânsito e a movimenta-
ção de carros e motos naque-
la área. 

A área está sendo 

usada de pátio para carretas 
24 horas atormentando a 
vida dos motoristas que 
permanecem no sentido até o 
setor Oeste ida e vinda. 

O motivo é que a 
pequena quantidade de 
empresários naquela locali-
dade questionam o fecha-
mento da rua impedindo o 
trânsito dos veículos de ir e 
vir pela antiga rua da 
Saudade. 

De acordo com a 

legislação de trânsito, a 

SMTCris que organiza o 

trânsito da cidade de 

Cristalina, deveria pedir ao 

proprietário do posto para 

liberar a passagem para que 

os veículos tenham o acesso 

livre de carros pela mesma 

rua.

Suspeitos da morte de Wesley “Binha” estão
presos na cadeia de Cristalina 

Foto: PCGO
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esde quando a 
Praça Cordelino DLopes foi inaugura-

da há 13 anos pela adminis-
tração 2005/2008, não rece-
beu reforma no quiosque e 
nas estruturas da quadra de 
esportes. 

A praça foi construí-
da para beneficiar os mora-
dores do setor Noroeste pa-
ra fins de esportes, quios-

que e parquinho para as cri-
anças. 

Mesmo depois de 
tanta luta e de cobrança 
dos moradores pedindo 
atenção das administra-
ções anteriores à praça ain-
da continua sem solução 
de pequenas reformas e es-
tá aí abandonada no tem-
po. 

O quiosque encon-

tra-se com telhas quebra-
das. A foto mostra nitida-
mente que precisa urgente 
de novas telhas. 

Para os moradores é 
uma pena a praça conheci-
da como um point da cida-
de, saída para a praia das 
Lages e demais setores, está 
nesta situação de calami-
dade.

Praça Gusmão Attié necessita 
de melhorias  

raça Gusmão Attié 
que fica no Setor Sul PNovo necessita com 

urgência de uma boa refor-
ma nos banheiros devido à 
má conservação.

Infelizmente o espa-
ço encontra-se cada vez mais 
depredado com banheiros 
precários, portas, vidros, 
lâmpadas e até o encana-
mento foi prejudicado fa-
zendo com que há anos a pra-

ça não receba o devido res-
peito da população. 

O local está assim há 
anos por falta de cuidado vi-
rando um local perigoso e fa-
cilitando a ocupação de an-
darilhos que fazem do local 
sua moradia acumulando to-
do tipo de imundice. O mau 
cheiro incomoda quem vive 
próximo à praça, as pessoas 
que praticam esporte na qua-
dra e as crianças que brin-

cam nos brinquedos. 

Os moradores reivin-
dicam aos vereadores a aten-
ção do patrimônio público 
onde atrai pessoas de bem.

É uma vergonha uma 
praça linda com todo o res-
peito construída na gestão 
2005/2008, chegar a este pon-
to de acomodações de todos 
como se ali fosse um lixão.

MGO Rodovias libera 
ao tráfego mais 31 
quilômetros de rodovia 
duplicada, em Goiás

 MGO Rodovias libe-
ra ao tráfego de veí-Aculos amanhã, 14/06, 

mais um trecho duplicado na 
BR-050, em Goiás. Entre o km 
190+500 e km 221+500 a ro-
dovia agora tem pista dupla. 
Com a liberação desse novo 
trecho, os usuários da rodo-
via já trafegam em pista du-
pla do km 99+400, em 
Cristalina (GO), ao km 
221+500 da BR-050, Campo 
Alegre de Goiás.

A liberação antecipa-
da do tráfego no trecho foi 
possível porque as pistas du-
plas e os dispositivos de segu-
rança essenciais já foram im-
plantados, para a segurança 
necessária aos usuários. Até 
o final do mês, todas as obras 
que fazem parte da duplica-
ção estarão concluídas. 

A concessionária esta-
rá concluindo assim a meta 
do terceiro ano de obras 

(01/07/2017 a 30/06/2018) de 
31,0 quilômetros de pista du-
plicada, cumprindo rigoro-
samente o cronograma esta-
belecido no contrato de con-
cessão. Somados às obras já 
realizadas entre julho de 
2015 a junho de 2017; já es-
tão prontos 122,1 quilôme-
tros ou 55,9% dos 218,5 qui-
lômetros de rodovia a serem 
duplicados em Goiás, até o fi-
nal do primeiro semestre de 
2020.

A pista simples exis-
tente em toda a extensão foi 
restaurada e, com a nova pis-
ta e o canteiro central cons-
truídos, ganhou sinalização 
horizontal e vertical de pista 
dupla, que vai melhorar a flu-
idez do tráfego e a segurança 
dos usuários.
Informações:

Assessoria de Comunicação 
Social - MGO Rodovias

Enel distribuição Goiás 
inaugura linha de alta tensão 
Cristalina-Luziânia e dobra 
oferta de energia na região 

enel Distribuição 
Goiás inaugurou nes-At a  q u a r t a - f e i r a  

( 1 3 / 0 6 )  a  L i n h a  d e  
Distribuição de Alta Tensão 
(LDAT) Cristalina-Luziânia, 
que vai dobrar a oferta de 
energia na região, localizada 
no leste do Estado de Goiás, 
no entorno do Distrito 
Federal. Com 55 quilômetros 
de extensão, a nova linha vai 
aumentar a confiabilidade 
do fornecimento de energia 
nas cidades de Cristalina, 
Luziânia e Ipameri, benefici-
ando cerca de 21 mil famíli-
as. A Enel investiu aproxima-

damente R$ 20 milhões na 
obra, que incluiu ainda a am-
pliação da Subestação 
Cristalina e melhorias na ma-
lha rural da região.

A implementação da 
LDAT Cristalina-Luziânia é 
uma obra essencial para aten-
der à crescente demanda de 
energia daquela região e ga-
rantir a qualidade do serviço 
prestado aos nossos clien-
tes”, afirma o presidente da 
Enel Distribuição Goiás, 
Abel Rochinha. “Também va-
mos iniciar neste ano a cons-
trução de 233 quilômetros de 
novos alimentadores, além 
da instalação de equipamen-
tos de telecomando que atu-
am na eficiência da rede de 
distribuição de energia.”

Com investimentos 
de R$ 20 milhões, 
obra incluiu a ampliação 
da Subestação Cristalina.

Praça Cordelino Lopes 
necessita de ajuda
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Prefeito entrega coletes balísticos 
para Polícia Municipal 

prefeito Daniel do 
Sindicato entregou Op a r a  a  P o l í c i a  

Municipal de Cristalina 20 
coletes balísticos para serem 
utilizados pela importante 
força de segurança do muni-
cípio. O vereador e ex-
secretário municipal de segu-
rança Silvano da Rádio, que 
conseguiu junto ao produtor 
rural Lourival Cândido a doa-
ção dos coletes, além de escu-
dos balísticos e capacetes, 
não escondeu a sua satisfa-
ção.

“As melhorias estão 
chegando e isso nos faz ter a 
certeza de que, mesmo em 
meio às dificuldades e às pe-
dras no caminho, estamos 
conseguindo avançar. E isso 
é graças ao trabalho de todos 
e à credibilidade das ações 
desenvolvidas em prol da se-
gurança”, falou o vereador, 
conhecido por sua identifi-
cação e trabalho incansável 
na área da segurança.

O Capitão Alan, co-
mandante da Companhia de 
Choque que atua em cidades 
do Entorno, elogiou o prefei-
to pelo apoio e estrutura que 
e l e  o f e rece  à  Po l í c i a  
Municipal. “Conheço todo o 

estado de Goiás e não há cida-
de em que a Guarda tenha 
apoio como aqui. Parabéns, 
prefeito! E que Cristalina sir-
va de modelo para nossa re-
gião e para outros municípi-
os,” falou o Capitão, sempre 
disposto a agir na prevenção 
e no combate à criminalida-
de.

Daniel agradeceu as 
palavras e destacou que seu 

trabalho planejado para qua-
tro anos é construído com 
diálogo e parceria com toda a 
sociedade, inclusive com a 
Polícia Municipal. “Vocês 
são muito importantes para 
nós, porque sabemos da res-
ponsabilidade de todos quan-
do saem para as ruas. 
Estamos trabalhando juntos 
e isso garante bons resulta-
dos”, falou o prefeito ressal-

tando que “hoje, pelo apoio 
que a Administração oferece 
desde o início, a população 
reconhece e agradece vocês 
pelo trabalho que estão reali-
zando com muito afinco”.

O comandante, GCM 
Santos Alves, falou da res-
ponsabilidade da tropa e dis-
se que a melhoria na estrutu-
ra de trabalho motiva as ati-
vidades que são realizadas di-

ariamente. “Não paramos e é 
preciso que o Policial 
Municipal tenha condições 
de exercer suas funções com 
dignidade. Agradecemos ca-
da conquista, como a que es-
tamos recebendo, e temos 
muito ainda para melhorar, 
porque esse reconhecimento 
ao nosso trabalho traz moti-
vação e a certeza que a valori-
zação da nossa atividade che-
gará onde esperamos”, falou 
Santos Alves, que é um pro-
fissional exemplar e age com 
equilíbrio e respeito nas de-
mandas junto ao Poder 
Executivo.

Se fizeram presentes 
na solenidade, ainda, o presi-
dente da Câmara Marquinho 
Abrão ,  o s  ve readores  
Bernardo Fachinello, Pablo 
Magela e o suplente Betinho 
Abrão, o presidente do 
Conseg Carlos Roberto de 
Paulo, os secretários João 
Fachinello, Jean Eustáquio 
Magalhães e Wilson Marins, 
além de representantes de ou-
tros segmentos e corpora-
ções.

As informações são da asses-

soria  de imprensa da 

Prefeitura Municipal.

Capitão da PM parabeniza Daniel por estrutura oferecida

Uma nova e linda praça entregue a Marajó

vice-prefeito Luiz 
Henrique, junto com Oo Padre Adonias, o 

pres idente  da  Câmara  
Marquinho Abrão, o admi-
nistrador de Campos Lindos 
Adoil Xavier e a vereadora 
Janete Andrade entregaram à 
comunidade de Campos 
Lindos a  Praça Nossa 
Senhora Aparecida, no últi-
mo domingo, 13 de maio.

A praça, construída a 
várias mãos, em terreno que a 
Prefeitura colocou à disposi-

ção da Igreja Católica, tem 
briquetes, iluminação led e 
tudo que uma praça requer 
para que seja um local apra-
zível para a população.
“Quero parabenizar e agra-
decer ao Padre Adonias, aos 
empresários e a toda a comu-
nidade que colaboraram com 
a construção da praça. Essa 
parceria da Prefeitura com a 
igreja, Câmara e população, 
só traz resultados positivos”, 
falou o vice-prefeito, desta-
cando que o nome da praça 

foi de iniciativa do vereador 
e presidente Marquinho 
Abrão.

Luiz Henrique, que 

vai a Campos lindos despa-

char uma vez por semana, 

destacou que a praça é uma 

conquista importante para 

os cidadãos campolindenses 

e suas famílias. “Aqui é um lo-

cal de lazer e entretenimento 

para as famílias passear e fi-

car em um espaço belo e 

aconchegante. E como todos 

sabem, ainda traremos mais 

coisas boas para cá em nosso 

mandato”, disse o vice-

prefeito, lembrando que na-

quele ato também represen-

tava o prefeito Daniel do 

Sindicato, que estava assis-

tindo o tradicional desfile em 

honra ao Divino Espírito 

Santo.

 Luiz foi ao evento 

acompanhado da sua esposa 

e secretária de assistência so-

cial Marleide Barros, da pro-

fessora Nilda Gonzatti, do se-

cretário de agricultura e de-

senvolvimento econômico, 

Alécio Maróstica e da direto-

ra  da  Apae ,  Cr i s t ina  

Maróstica. Prestigiou ainda a 

inauguração o deputado esta-

dual Diego Sorgatto.

As informações e fotos são 

da assessoria de imprensa da 

Prefeitura Municipal.
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Suspeitos de tráfico e 
associação para o tráfico 
são presos em Cristalina

Polícia Civil de 
Cristalina desbara-Atou mais uma boca 

de fumo e prendeu Mayke 
da Silva Conceição e 
Nataniel Sousa Barroso, 
responsáveis pelo comér-
cio ilegal de drogas em área 
residencial do município.

As diligências in-
vestigativas iniciaram-se 
após o recebimento de de-
núncia anônima sobre a 
venda de drogas em uma ca-
sa, situada em Cristalina. A 
equipe de policiais civis 
confirmou que o local era 
utilizado como ponto para 
venda de entorpecentes, fa-
to que motivou o adentra-
mento tático na residência.

Foram localizadas 
dentro da calha do telhado, 

em sacola plástica de su-
permercado, 45 porções de 
maconha, além dos docu-
me ntos  pe s soa i s  de  
Mayke. Ao perceberem a 
presença dos policiais ci-
vis no local, os suspeitos fu-
giram. Rapidamente, a 
equipe conseguiu capturar 
e identificar Mayke e 
Nataniel .

Em seguida, a dupla 
foi conduzida à Delegacia 
de Polícia, onde foram au-
tuados pelos crimes de trá-
fico de drogas e associação 
para trafico.

Fonte:http://www.policiac
ivil.go.gov.br/

Polícia Civil 
prende suspeito 
por tráfico de 
drogas

equipe policial de 
Cristalina reali-Azou, manhã de 

uas pessoas foram 
presas e um menor, Dapreendido, no dia 

14 de junho, em Cristalina, 
depois que policiais civis fize-
ram buscas em um local onde 
estaria ocorrendo o comércio 
de substâncias entorpecen-
tes. Os policiais civis faziam 
campana no local, quando 
avistaram a aproximação de 
um suposto usuário de dro-
gas, o qual chamou alguém 
pela fresta do portão.

Depois de presencia-
rem o homem recebendo de-
terminada quantidade de dro-
ga, os policiais resolveram fa-
zer a abordagem. Assim que 
se aproximaram, as pessoas 
que ali estavam correram, dei-
xando cair no solo uma por-
ção de maconha, além de 
uma nota de R$ 10.

Em incursão dentro 
da residência, a equipe da 
Polícia Civil abordou as pes-
soas de Edinalva Rodrigues 
da Silva, Marciele Alves 
Rodrigues e o menor E. P. R. P. 
No quintal da casa, foram en-
contrados vários galões de de-
fensivos agrícolas, cuja ori-

gem não foi demonstrada. No 
quarto de Edinalva, foram 
achadas 29 porções maconha 

e uma balança de precisão.
Em outro quarto do 

imóvel, os policiais encon-

traram um aparelho televisor 
de 32 polegadas, quatro reló-
gios, um aparelho de DVD, 

duas pulseiras de ouro, di-
nheiro, celulares e muni-
ções, entre outros objetos. 
Em consulta aos sistemas da 
Polícia Civil, os agentes des-
cobriram que dois dos celu-
lares encontrados tinham res-
trição de roubo.

Ao serem indagados 
sobre a procedência dos 
bens, os moradores invoca-
ram seu direito constitucio-
nal de permanecerem cala-
dos. Diante dos fatos, foi da-
da voz de prisão às pessoas 
de Edinalva Rodrigues da 
Silva e Marciele Alves 
Rodrigues, por tráfico de dro-
gas, associação para tráfico, 
posse de arma de fogo de uso 
restrito e permitido, corrup-
ção de menores e receptação. 
O adolescente foi apreendi-
do por atos infracionais aná-
logos aos crimes de tráfico, 
associação para tráfico, pos-
se de arma de fogo de uso res-
trito e permitido e recepta-
ção.
Fonte:
http://www.policiacivil.go.g
ov.br

quarta-feira (06/06), ope-
ração para cumprir man-
dado de prisão em desfa-
vor de Nielson Correia 
Guimarães, na cidade de 
São Bartolomeu, região de 
Cristalina. Segundo infor-
mação o autuado vendia 
drogas no local. Após cam-
pana próxima a residência 
do investigado, a equipe 
conseguiu localizá-lo e 
prende-lo.

Fonte:http://www.policiac
ivil.go.gov.br/

Duas mulheres são presas por tráfico 
de drogas em Cristalina

Residencial
& Comercial

Quer encontrar números
de telefones e 

celulares com rapidez 
e eficiência?
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Definida programação 
da Expoagro de 
Cristalina 2018
Guilherme & Santiago cantam para 
celebrar aniversário da cidade
Mega show de Rio Negro & Solimões 
encerra a festa

coordenador geral 
d o  P a r q u e  d e  OExposições  João  

Batista de Resende, Flávio 
Meireles, anunciou a progra-
mação oficial da XXIX 
Exposição Agropecuária de 
Cristalina, que acontecerá 
nos dias 17 a 21 de julho.

A abertura será com a 
dupla Guilherme e Santiago, 
que será a primeira grande 
apresentação da festa. Antes 
da dupla subir ao palco, logo 
após à meia noite, haverá 
uma esplendorosa queima 
de fogos para celebrar a che-
gada do aniversário de 
Cristalina, que completará 
102 anos de emancipação.

Flávio explica que 
desde o ano passado, quando 
terminou a Expoagro, ele es-
tá trabalhando na organiza-
ção desta festa, que já vai 
mostrar muitos avanços em 
relação à anterior. “Não so-
mos como outras cidades, 
que têm cooperativas e sindi-
catos que comandam suas ex-
posições. Aqui não temos es-
sa tradição, mas estamos con-
seguindo avançar em vários 
aspectos”, explica Flávio, 
que está tendo muito apoio 
de empresários e produtores 
rurais, além de ter fechado 
parceria com a Cia de Rodeio 
Elson Araújo, que irá trazer 
esse ano um Rodeio em 
Touros jamais visto no muni-
cípio. Veja como será a pro-
gramação:
17 DE JULHO - Abertura ofi-
cial com grande queima de fo-
gos e show da dupla 
Guilherme & Santiago. Valor 
da entrada: 1 kg de alimen-
tos.
18 DE JULHO - Shows com 
as duplas Jairo Cézar & 
Rafael e Sandro & Fabiano. 

Entrada franca.
19 DE JULHO – Abertura do 
Rodeio em Touros pontual-
mente às 22 horas e show 
com a dupla Alan & Alex. 
Valor da entrada: R$ 20,00
20 DE JULHO – Rodeio em 
Touros com início pontual-
mente às 22 horas e show 
com a dupla Mayck e Lyan. 
Valor da entrada: R$ 20,00
21 DE JULHO – Final do 
Rodeio com início pontual-
mente às 22 horas e mega 
show com a dupla Rio Negro 
& Solimões. Valor da entrada: 
R$ 30,00
As demais atrações da 
Expoagro serão: Sallon 
Country, Shopping do Touro, 
Parque de Diversões, Touro 
M e c â n i c o ,  P r a ç a  d e  
Alimentação,  Feira  da 
Família, exposição de anima-
is, comercialização de má-
quinas e muito mais.

“ V a i  s e r  u m a  
Expoagro para a história. O 
prefeito Daniel do Sindicato, 
com sua sensibilidade, nos 
deu liberdade, apoio na orga-
nização e entende que 
Cristalina, por sua tradição 
na agropecuária, tem que ter 
um evento caprichado, com 
atrações variadas e preços 
acessíveis para a população”, 
falou Flávio, que já está vi-
vendo 24 horas por dia a 
XXIX Exposição.

Por fim, vale lembrar 
que o evento, coincidindo 
com o aniversário da cidade, 
oportuniza uma economia 
considerável para a munici-
palidade, pois o costume dos 
últimos anos era realizar du-
as festas em datas distintas, o 
que gerava maiores gastos.

As informações e foto são da 

assessoria de imprensa da 

Prefeitura Municipal.



Edivâneo Resende mostra ser bem relacionado com autoridades de diversos segmentos 

800 cartões do renda cidadã são entregues para população de baixa renda

pós inaugurar a sede do Corpo de Bombeiros, no dia 13/06, a comitiva liderada pelo governador José Eliton e o prefeito Daniel do 
Sindicato seguiu para o Clube de Caça e Pesca de Cristalina para a entrega de 800 cartões do programa Renda Cidadã a famílias Abeneficiárias.

Marcha “a favor da vida não ao aborto”

uarta-feira, 06 de junho, aconteceu a décima marcha “A FAVOR DA VIDA, NÃO AO ABORTO”. O evento é uma iniciativa da Secretaria 
da Educação e contou com a participação de diretores, coordenadores, professores e alunos da Rede Municipal de Ensino, que têm se Q
esmerado de todas as formas para conscientizar a sociedade a respeito de temas polêmicos, como o aborto.

O que foi notícia em 
nossa cidade


