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ábio & Adriano já são velhos 
artistas conhecidos por aí a Ffora desde quando faziam 

dupla, no caso de Fábio que era 
parceiro da dupla, Fabio & Fabiano 
que há alguns anos desfizeram e 
cada um seguiu seu caminho. 

Adriano que hoje faz parte da du-
pla, Fábio & Adriano já foi parcei-
ro de Geovane que fez muito su-
cesso na noite noturna de Brasília.  

Dupla sertaneja
de sucesso 
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Câmara aprovou projeto 
que regulariza o terreno 
do Lar dos Idosos

a sessão de quinta-feira 
(14/02) o presidente da NCâmara, Bernardo Fachin-

ello elogiou o projeto de regulariza-
ção da área do Lar dos Idosos junta-
mente com os nobres vereadores, 
Marquinho Abrão, Dr. Osório, 
Silvano, Valtinho, Janete do Marajó, 
Marcelo Enfermeiro e Pablo Magela.       
     Com a aprovação desse impor-
tante projeto que foi enviado com ur-
gência pelo excelentíssimo senhor 
prefeito Daniel do Sindicato, o Lar 
dos Idosos em Cristalina, que há 60 
anos cuida dos idosos terá seu imó-
vel regularizado.  
     Com a falta da regularização, o 
Lar dos Idosos encontrava dificulda-
des em buscar apoio junto aos ban-
cos para fazer investimento na área 
de melhoria do prédio; segundo o en-
carregado o senhor Jovecir, sem a es-

critura da área não tinha como fazer 
mais benfeitoria, mas através deste 
projeto elaborado pelo jurídico da 
prefeitura e aprovado pela Câmara, 
agora, com toda certeza isso poderá 

acontecer. Uma grande vitória para 
o Lar dos Idosos que presta um exce-
lente trabalho! 

Parabéns prefeito Daniel do 

Sindicato e demais vereadores!

cidade de Cristalina pede cle-
mência às autoridades policia-Ais e políticas em relação à segu-

rança pública. Onde seguidores posta-
ram nas redes sociais os comentários 
alertando a onda de criminalidade na 
cidade que se tornou um pesadelo nos 
últimos meses. Onde vários estabele-
cimentos foram arrombados pelos mar-
ginais que causaram grande prejuízo 
ao comércio local da pequena cidade 
de 60 mil habitantes.
     O tema traçado foi baseado pelos co-
mentários aonde a população vem co-
brando mais ações das autoridades po-
liciais, políticas e responsáveis pela se-
gurança municipal da cidade de 
Cristalina, para que possam tomar pro-
vidências e responder a sociedade, 
principalmente os comerciantes que 
pagam seus impostos, licenças, alva-
rás e geram empregos. Para que sejam 
revertidos em mais "segurança" o que 
estamos sentindo na pele.
     A cada dia, recebemos notícias de 
que uma pessoa foi assaltada, casas ar-
rombadas, carros sendo roubados com 
muita frequência e sem contar com o 
comerciante que abre as portas de seu 
comércio aterrorizado.

População de 
Cristalina clama 
por segurança

Jornalista / Elio Motta 

Jornalista / Elio Motta 

Eduardo Rodrigues de Souza toma posse
como vereador na Câmara de Cristalina

ovoado de São Bartolomeu vive um mo-
mento de força política com a posse de PEduardo Rodrigues de Souza, que foi 

empossado ao cargo de vereador no dia 
(08/02), pelo presidente da Câmara, 
Bernardo Vaccaro Fachinello que reuniu-se 
em sessão solene no gabinete da Câmara 

Municipal de Cristalina. 
     Eduardo, na última eleição 
de 2016, obteve (287) votos fi-
cando 2º suplente do partido 
PSDB. 
    Sua Mãe e ex-vereadora 
Eleuza Paes Landin, que tem 
uma linda história política, 
sempre trabalhou e lutou em 
prol da comunidade de São 
Bartolomeu, participou com 
muito orgulho desse momento 
especial de seu filho. 

     A comunidade de São 

Bartolomeu volta a ter seu legí-

timo representante. Parabéns 

Eduardo!



Vereador Bernardo preside abertura 
do ano legislativo de 2019 
Solenidade de posse da nova mesa diretora reúne autoridades no Plenário da Câmara

ealizou-se no último dia 11 
na Câmara Municipal de RCristalina, sessão de posse da 

nova mesa diretora para a gestão 
2019, os componentes da mesa são: 

Presidente Bernardo Vaccaro 
Fachinello (PP), Vice-presidente 
Silvano da Silva Leite (PSDB),  1º. 
Secretário Marquinho Abrão (PRP) e 
o 2º secretário Valdson Tolentino 

Filho (PDT), também chegou à casa 
como estreante o Vereador Eduardo 
Rodrigues de Souza (PSDB), segun-
do suplente e filho da ex-veradora 
do São Bartolomeu Eleusa Landin. 
Compareceram também os demais 
vereadores da gestão 2017-2020, o 
Prefeito Daniel Vaz e todo seu secre-
tariado, o Vice-Prefeito Luiz 
Henrique Barros, O Deputado 
Estadual Wilde Cambão, o Vereador 
de Ipameri Ricardo Oliveira,  o pre-
sidente do Conselho de Segurança 
Wilson Marins, o Chefe do Estado 
Maior Gilberto da Silva Brevilieri, o 
comandante da 32ª CIPM Major 
Werick Gomes da Silva, o Tenente 
Francisco Lins representando o 
Corpo de Bombeiros, o Comandante 
da Polícia Municipal Roberto dos 
Santos Alves, o Sr. Marllos Augusto 
Bitencourt presidente da OAB-
Cris ta l ina ,  o  Bispo  Moisés  
Camargos, o Pároco Flavio, O Grão-

Farmacêuticos exigem cumprimento da lei 
criada na Câmara para regulação dos plantões

m reunião realizada na 

Câmara  Munic ipa l  de  ECristalina no último dia 

14/02, o presidente da Associação 

dos Farmacêuticos de Cristalina 

Cleiton da Cruz, reivindicou junto 

aos vereadores que fossem tomadas 

medidas contra o descumprimento 

das escalas de plantões realizados 

pelos estabelecimentos de farmácia 

da cidade. Segundo ele, o desprezo 

pela lei criada em 2017 pela Câmara 

e sancionada pelo prefeito, traz pre-

juízos para os plantonistas. 

     A falta de fiscalização deixa à 

vontade os descumpridores da lei, 

desta forma é imprescindível a ação 

imediata da prefeitura neste senti-

do. Diante disto, os vereadores re-

correram ao prefeito Daniel Vaz, que 

em resposta enviou imediatamente 

seu Secretário de Fiscalização 

Djalma Alberto Pagani para que par-

ticipasse da reunião e ouvir as quei-

xas.  A par dos fatos, o Secretário se 

comprometeu em executar as referi-

das fiscalizações e tomar as medidas 

necessárias aos desobedientes.
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Mestre da Loja Maçônica Acácia 
Cristalinense Said Alberto Salles, o 
Presidente do Ctg Nova Querência 
Cristalina, Sr. Sandro Lamber o Sr. 
Fernando Augusto representando o 
Sr. Eduardo da Silva Vasconcelos 
Diretor do Instituto Federal Goiano, 
Alunos das escolas Cepi Zulca 
Peixoto de Paiva e IEF Goiano. 

     A cerimônia contou com discur-

sos das autoridades convidadas que 

manifestaram seus apreços para 

com os componentes da mesa e de-

mais vereadores, exaltando-os com 

louvor pelo empenho e a contribui-

ção deste time para com a comuni-

dade. Na ocasião foi exibido o docu-

mentário Presidentes da Câmara de 

Cristalina, onde ex-presidentes da 

Câmara contam um pouco de sua tra-

jetória no exercício do cargo. O filme 

está disponível no youtube. 

Assessoria da Câmara

Presidente da Câmara Bernardo Vaccaro Fachinello
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Câmara faz o repovoamento 
de peixes no aquário da 
praça Ottho Mohn

presidente Bernardo Vaccaro 

Fachinello adquiriu uma nova Oleva de peixes para o berço 

aquático da praça da Câmara. Além de 

carpas e tilápias foram também adicio-

nados belos surubins adultos à popu-

lação de peixes, sem contar uma doa-

ção recebida do projeto Repovoar Para 

Não Acabar do Rotary Club que cedeu 

uma gama de alevinos também  suru-

bins que agora já habitam o reservató-

rio. A população já comparece na pra-

ça para vislumbrar os novos morado-

res do aquário.

Presidente da Câmara e vereadores visitam 
obras de briquetamento nas ruas da cidade

E as obras continuam a todo vapor! 

O prefeito Daniel  Vaz trabalha forte 

na recuperação das ruas da cidade, 

fazendo uso de briquetes produzi-

dos pela própria garagem. O brique-

te de concreto tem maior poder de 

absorção e escoamento de água, pre-

servando assim o estado de conser-

vação do produto e previne o des-

gaste. O resultado desta investida já 

começa aparecer nas ruas e aveni-

das. No Bairro Belvedere a Avenida 

Palmeiras teve boa parte recupera-

da e está de cara nova com os traba-

lhos realizados. Outro trecho recu-

perado foi o da avenida Kaled Cosac, 

a qual se encontrava em um péssimo 

estado de conservação e estava prati-

camente intransitável, o trecho tam-

bém recebeu o revestimento e já se 

faz em prefeitas condições de tráfe-

go, ruas dos bairros Cristal, DNER, 

Vila Andrade, Rio de Janeiro, Setor 

Sul Novo e Santa Clara também já re-

cebem o serviço. O presidente da 

Câmara Municipal de Cristalina 

Bernardo Vaccaro Fachinello, o 

Vereador Marquinho Abrão e o 

Vereador Pablo Rocha Magela, com-

pareceram nos locais das obras para 

verificar os andamentos dos traba-

lhos, e como puderam verificar, os re-

sultados estão saindo melhor que a 

encomenda. A meta agora é levar os 

briquetes a todos os bairros da cida-

de, principalmente no bairro Lustosa 

que sofre com uma enorme.

Com apoio da Câmara Prefeito Daniel Vaz 
instala nas praças da cidade mesas de 
jogos de tabuleiro

Mais um sonho realizado! O 
Vereador Marquinho Abrão sempre 
almejou um cantinho para descanso 
e diversão para os amantes dos jogos 
de tabuleiro e juntamente com 
Prefeito Daniel Vaz, o Presidente da 

Câmara Municipal Bernardo 
Vaccaro Fachinello, o Vereador 
Pablo Rocha Magela e o Vereador 
Marcelo Enfermeiro trouxeram este 
o sonho para à realidade, e presente-
ou você cristalinense com dezenas 
de mesas fixas instaladas nas praças 
da cidade, apropriada para jogos de 
damas, xadrez, dominós, cartas e 
muito mais. Hoje todos podem usu-
fruir deste benefício feito exclusiva-
mente para o deleito da população, e 
especialmente para as pessoas da ter-
ceira idade que são os praticantes e 
amantes deste esporte divertido e te-
rapêutico.

Em parceria com a Secretaria de Educação 
Câmara cria programa de Cidadania Moral e Cívica

O presidente da Câmara 
Municipal Cristalina 
B e r n a r d o  Va c c a r o  
Fachinello  firma uma 
grande parceria com a 
Secretaria de Educação 
que hoje está sob o co-
mando da Secretária 
Nilda Gonzatti para jun-
tos criarem e desenvolve-

rem um projeto onde alunos das es-
colas do ensino fundamental e mé-
dio façam aulas programadas de 
Cidadania Moral e Cívica no plená-
rio da Câmara. O projeto visa levar 

Presidente Bernardo investe 
na preparação dos servidores da 
Câmara para gestão 2019

presidente da Câmara inicia 
sua gestão investindo pesa-Odo na capacitação profissio-

nal, no bem estar, físico e mental dos 
servidores da casa. Através do 
Sebrae disponibilizou um curso 
com técnicas de atendimento ao pú-
blico, onde de forma voluntária to-
dos compareceram e assistiram as 
aulas e ao final do curso receberam 
os certificados de conclusão emiti-
do pelo órgão. O índice de satisfação 
dos funcionários com o conteúdo 

aplicado foi de 100% e já falam em fa-
zer mais cursos no futuro. Também 
duas vezes por semana os servidores 
desfrutam de meia hora de ginástica 
laboral e sessões de massagem a ca-
da manhã. O objetivo do presidente 
é condicionar melhor a capacidade 
intelectual e física de seus comanda-
dos para que desempenhem as tare-
fas do dia-a-dia com mais disposição 
e que fiquem preparados para aten-
der melhor a população

aos estudantes informações gerais 
sobre os poderes Legislativo, 
Executivo e Judiciário, os estudos fa-
rão parte da grade curricular escolar 
dos alunos.
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Prefeitura de Formosa é alvo de operação 
do Ministério Público de Goiás
A operação visa apurar a prática de possíveis desvios de recursos em processo de 
licitação em contratos de 2017 e 2018

prefeitura de Formosa, muni-
cípio do entorno do Distrito AFederal, foi alvo na tarde des-

ta terça-feira (12/2) de uma operação 
do Ministério Público de Goiás (MP-
GO) para apurar a prática de possíve-
is desvios de recursos  em processo 
de licitação em contratos de 2017 e 
2018.

     A operação, batizada de Operação 
Gaugamela, partiu de iniciativa da 5ª 
Promotoria de Formosa, com atribui-
ção na defesa do patrimônio público, 
e foi comandada pelo promotor 
Douglas Chegury. Ela tem o objetivo 
de cumprir nove mandados de busca 
na prefeitura daquele município e 
em endereços residenciais.

     São alvo da operação o ex-
secretário de Obras do município, 
Jorge Saad Neto; o ex-secretário mu-

nicipal de Finanças, Luís Gustavo 
Nunes de Araújo; o empresário 
André Luiz Gontijo de Souza, propri-
etário da empresa Multi-X, além das 
secretarias de Obras, Finanças, 
Administração, Controle Interno, 
Licitação e Gestão de Contratos.   

     A operação conta com a participa-
ção dos promotores Fernanda 
Balbinot e Caroline Ianhez, também 
de Formosa, Frederico Machado, de 
Posse, e Bernardo Frayha, de Campos 
Belos, além de apoio da Polícia 
Militar. De acordo com o MP-GO, a 
medida visa instruir inquéritos civis 
instaurados com a finalidade de apu-
rar a prática de possíveis desvios de 
recursos em processos de licitação e 
contratos administrativos nos anos 
de 2017 e 2018.

     Investigações do MP-GO revela-

ram esquema de desvio de recursos 
públicos na Prefeitura de Formosa

     As investigações cíveis conduzi-
das pela 5ª Promotoria de Formosa re-
velaram esquema de desvio de di-
nheiro do município em benefício de 
agentes públicos e particulares. 
Esses desvios foram verificados, so-
bretudo, em contratos de pavimenta-
ção asfáltica, que deveriam ter sido 
realizados pela empresa Multi-X. Os 
mandados judiciais de busca foram 
cumpridos na prefeitura (seis) e em 
endereços dos investigados (três).

     Por meio de nota, o prefeito de 

Formosa disse que está à disposição 

para esclarecimento dos fatos.

     A Prefeitura de Formosa divulgou 
uma nota em sua página oficial no 
Facebook, onde disse que a gestão 
municipal “está à disposição para 
que todos os fatos sejam esclarecidos 
e averiguados”.

Confira abaixo:

“NOTA DE ESCLARECIMENTO

Na manhã desta terça-feira, dia 12 de 
fevereiro, a Prefeitura Municipal re-
cebeu o Ministério Público. O gover-
no municipal está à disposição para 
que todos os fatos sejam esclarecidos 
e averiguados. Avisamos a popula-
ção que o prédio ficará fechado no de-
correr do dia para resguardar o traba-
lho do Ministério Público.”
Via: MP-GO 

 

Foto: Reprodução/MPGO
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Procurador-geral 
questiona lei que 
cria taxa de vistoria, 
segurança e prevenção 
contra incêndio em 
Cristalina

 procurador-geral de Justiça, 
Benedito Torres Neto, propôs Oação direta de inconstitucionali-

dade contra a Lei n° 1.806/2006, editada 
pelo município de Cristalina, que criou 
a taxa de vistoria, segurança e prevenção 
contra incêndio. Na ação, foi requerida a 
suspensão imediata da eficácia da nor-
ma e a declaração de sua inconstitucio-
nalidade, em razão da violação à 
Constituição do Estado de Goiás e posi-
cionamento pacífico do Supremo 
Tribunal Federal.
     No processo, o chefe do MP esclarece 
que o STF, ao julgar um recurso extraor-
dinário, fixou a tese de que não cabe ao 
município a criação de taxa para fins de 
segurança pública, o que inclui a pre-
venção e o combate a incêndios, tendo 
em vista serem serviços essenciais, de ca-
ráter universal, insuscetíveis de mensu-
ração ou especificação.
     É argumentado na ação também o fa-
to de que a imposição de taxa pressupõe 
atividade estatal específica, prestada ao 
contribuinte que a paga, conforme dis-
posto pelo artigo 101, inciso II, da 
Constituição Estadual, assim como no ar-
tigo 145, inciso II, da Constituição 
Federal.
     De acordo com Benedito Torres, veri-
fica-se que, pela norma impugnada, a ta-
xa anual de vistoria é devida pela pessoa 
física ou jurídica, proprietária ou ocu-
pante, a qualquer título, de imóveis co-
merciais, industriais, prestadores de ser-
viços e edificados. A lei também deter-
minou que a taxa deveria ser recolhida 
pelo contribuinte ou responsável, junto 
à instituição financeira oficial de 
Cristalina, e ainda que a falta de seu reco-
lhimento nos prazos e modalidades suje-
itaria o infrator às penalidades da legis-
lação tributária municipal.
     “A Lei n° 1.806/2006, ao estabelecer 
como hipótese de incidência do tributo 
a mera condição de proprietário ou ocu-
pante de imóvel comercial, industrial, 
prestador de serviços e edificado, sem 
qualquer relação com serviços públicos 
específicos e divisíveis, viola a ordem 
constitucional”, avalia o procurador-
geral.
     Ele observa, portanto, que esses ser-
viços públicos, indevidamente remune-
rados pela taxa em questão, têm caráter 
universal e indivisível, razão pela qual o 
tributo ora questionado não está em con-
formidade com as exigências das 
Constituições Federal e Estadual. (Texto: 
Cristiani Honório/Assessoria de 
Comunicação Social do MP-GO.
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Convênio garante quase 
R$ 7 milhões em 
equipamentos para 
segurança penitenciária

 Governo de Goiás, a 
Secretaria de Segurança OPública (SSP-GO) e a 

D i r e t o r i a - G e r a l  d e  
Administração Penitenciária 
(Dgap) apresentaram na tarde des-
ta sexta-feira, dia 15, novos equi-
pamentos e materiais de seguran-
ça que serão distribuídos nas uni-
dades prisionais das nove regio-
nais da administração peniten-
ciária.
     Os materiais, obtidos a partir 
de investimentos de quase R$ 7 
milhões, foram adquiridos por 
meio de convênio com o 
Ministério da Justiça, via 
Departamento Penitenciário 
Nacional (Depen), para garantir 
melhores condições na execução 
de Procedimentos Operacionais 
Padrões dentro dos presídios goia-
nos.
     De acordo com o governador 
do Estado, Ronaldo Caiado, o no-
vo armamento adquirido, soma-
da à qualidade do serviço presta-
do pelos servidores do sistema 
prisional, vai contribuir para di-
minuir o índice de criminalidade 
nos presídios e, consequente-
mente, nas ruas. “Meus parabéns 
pelo nível que vocês estão atin-
gindo hoje, sendo considerados 
um grupo que é exemplo para to-
do o País”, disse.
     Caiado afirmou também que 
pretende ampliar o quantitativo 
de servidores formados em gru-
pos operacionais penitenciários. 
“Espero ampliar, e muito, esse nú-
mero que faz parte dessa elite dos 
agentes penitenciários e que tan-
to a população de Goiás reconhe-
ce e lhe deve pela capacidade de 
ação de cada um dos senhores”, 
frisou.

PALÁCIO DAS ESMERALDAS - Setor turístico 
terá linha de crédito especial em Goiás 

Anúncio foi aos representantes da região 
do Ouro e Cristais 

sec re tá r io  de  Indús t r i a ,  
Comércio e Serviços de Goiás, OWilder Morais, anunciou a cria-

ção de uma linha de crédito especial para 
o desenvolvimento setor turístico, du-
rante reunião com os representantes da 
Região Turística do Ouro e Cristais, pro-
movida pelo presidente da Goiás 
Turismo, Fabrício Amaral, nesta quinta-
feira, dia 14. “Tenho vocação empresari-
al e tenham certeza que as questões do tu-
rismo vão estar na pauta do dia na 
Secretaria”, ressaltou Wilder. Ele citou 
ainda que, enquanto senador, conseguiu 
recursos no governo federal para municí-
pios com vocação turística como 
Trindade, Minaçu e Uruaçu, entre outros 
projetos. “Temos muito trabalho a fazer. 
Vamos buscar recursos para desenvolver 
as cidades que têm potencial turístico”, 
frisou. Segundo Wilder Morais atender 
as necessidades de infraestrutura destas 
regiões é outro ponto que merecerá aten-
ção do governo. 
“Precisamos investir para que o nosso tu-
rismo seja forte, gerando emprego e ren-
da para nosso povo goiano”, ressaltou.   
     Na ocasião, Wilder já solicitou ao su-
perintendente de Indústria e Comércio, 
César Augusto Sotkeviciene, que acione 
a Goinfra (Agência Goiana de 
Infraestrutura e Transporte) para refor-
ma do Campo das Cavalhadas (Cavalhó-
dromo) de Pirenópolis. 
    A reunião teve como foco a apresenta-
ção, realizada pelo presidente da Goiás 
Turismo Fabrício Amaral, do Plano de 
Trabalho para a Região do Ouro e dos 

Cristais. Participaram da reunião repre-
sentantes dos municípios de Abadiânia, 
Alexânia, Buriti de Goiás, Campos 
Verdes, cidade de Goiás, Cidade 
Ocidental, Cocalzinho de Goiás, 
Córrego do Ouro, Corumbá de Goiás, 
Cristalina, Itaberaí, Jaraguá, Luziânia, 
Mossâmedes ,  P i l a r  de  Go iá s ,  
Pirenópolis, São Francisco de Goiás e 
Valparaíso de Goiás. Homenagem.
     O presidente da Câmara de Cristalina, 
Bernardo Vaccaro Fachinello, aprove-
itou para homenagear o Secretário com a 
entrega do título de Cidadão Honorífico 
de Cristalina. “Esta é uma maneira de re-
conhecermos o trabalho que o Wilder fez 
ainda no Senado e uma demonstração da 
nossa confiança nele agora na Secretaria 
de Indústria”, explicou o vereador. O se-
cretário agradeceu o título. “É uma hon-
ra receber esta homenagem que só au-
menta o nosso compromisso com o muni-
cípio”. 
     Cristalina é um dos municípios que 
compõem a rota do Ouro e dos Cristais e 
conta com grande potencial turístico, 
com um arranjo produtivo de gemas, joi-
as e artesanato mineral já consolidado. 
     O vereador Bernardo Vaccaro disse 
haver grande expectativa quanto a atua-
ção do secretário Wilder Morais frente à 
Secretaria de Indústria, Comércio e 
Serviços. “Ele tem uma visão muito gran-
de do turismo no Estado de Goiás e acre-
ditamos que vai ajudar muito aqui da 
Secretaria. Então viemos buscar apoio e 
estratégias para que a gente possa fo-
mentar e crescer ainda mais o turismo do 
nosso município e da nossa região”, res-
saltou.

atual líder do Prefeito 
passa a ser o Vereador OMarco Aurélio Ribeiro – 

“Marquinho Abrão”, parlamen-
tar experiente, em seu 4º man-
dato. 
     O novo líder afirmou que tem 
como objetivo manter o bom re-
lacionamento entre o Governo e 
a Câmara, pois acredita no tra-
balho do prefeito e toda sua equi-
pe, sem esquecer do seu com-
promisso firmado com a popula-
ção.

Marquinho Abrão 
é o novo líder do 
prefeito na Câmara

Vice-governador 
defende regionalização 
do desenvolvimento
industrial e comercial

Lincoln Tejota participa da posse de 

Wilder Morais na Secretaria de 

Indústria, Comércio e Serviços, 

elogia disposição do novo secretário 

em focar nas regiões Norte e 

Nordeste e afirma que o ex-senador 

vai ajudar Goiás a gerar emprego e 

renda. 
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Jovem e recordista: Vinicius Junior é 
o jogador mais novo a atuar em 12 
jogos seguidos como titular do Real

Sequência do brasileiro é interrompida na derrota por 2 a 1 
para o Girona pelo Campeonato Espanhol, quando ficou 
no banco de reservas

penas 18 anos, um sorriso largo 
e ainda tímido em alguns Amomentos e já consolidado no 

time principal do Real Madrid. Não só 
isso, mas consolidado como titular dos 
galácticos. Vinicius Junior tem motivos 
de sobra para comemorar, pois se 
tornou o jogador mais jovem da história 
do clube a ser titular em 12 partidas 
consecutivas, algo que foi interrompido 
no domingo passado quando começou 
no banco de reservas na derrota por 2 a 
1 para o Girona, pelo Campeonato 
Espanhol.

     Capas de jornais, manchetes em 
sites esportivos, nome falado e 
badalado nos principais programas 
esportivos da televisão espanhola. Por 
feitos como o citado acima, entre 
outros, Vinicius Junior está cada vez 
mais nas graças dos madrilenos. Na 
atual temporada, ao todo, foram 24 
jogos com a camisa do Real Madrid, 
três gols e 12 assistências. Um título: o 
Mundial de Clubes da Fifa. Um 
desempenho que o próprio brasileiro 
ainda parece não acreditar.

     - Fico muito feliz em saber disso. Já 
ficar marcado na história do Madrid, 
maior clube do mundo, com tão pouco 
tempo de casa, é muito gratificante. E 
só tenho a agradecer aos meus 
companheiros, à comissão técnica e ao 
clube, porque sem eles nada disso seria 
possível - revela o atacante.

     Em todo esse período de 12 jogos 
seguidos como titular, Vinicius Junior 
foi o único do elenco que não saiu do 
time. Todos os outros jogadores 
estiveram fora de pelo menos uma 
partida. A reserva na derrota para o 
Girona foi uma coincidência com a 
derrota em casa, algo que atrapalhou o 
time na briga pelo título Espanhol. O 
Real, terceiro na tabela, tem 45 pontos, 
contra 54 do líder Barcelona: 

     - A gente vinha numa sequência 
muito boa na Liga, tirando a diferença 
na tabela, mas acabamos sofrendo essa 
derrota dentro do Bernabéu. Perdemos 
a segunda colocação e nos 
distanciamos um pouco mais da 
liderança. Mas nada está perdido. 
Vamos lutar até o fim por esse título.

     Se é o jogador mais jovem a atuar 
por 12 jogos seguidos como titular do 
Real Madrid, números confirmados 
pelo clube espanhol, Vinicius Junior 
também carrega outra importante 
marca, de acordo com o site 
SoccerBible. O brasileiro teria se 
tornado também o atleta mais novo a 
ter jogador pela equipe espanhola no 
mata-mata da Liga dos Campeões. Na 
vitória por 2 a 1 sobre o Ajax, pelas 
oitavas de final, ele entrou em campo 
com 18 anos e 216 dias de vida.

Fonte:
globoesporte.globo.com



Professora Yara Marina Coordenadora do Instituto Federal 
do Paraná Polo Cristalina, Professor Deiler Martins Leite 
Diretor do Colégio Estadual Olga Aguiar Mohn, recebeu as 
homenagens no dia 14/12/2018, na Câmara Municipal de 
Cristalina, de Título de cidadã Cristalinense, e Comenda 
Regis Barrichello.

Galeria cristalinense

CÂMARA MUNICIPAL 
DE CRISTALINA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO nº 013/2018

09/08/18............ às ............ 9h. (Quinta-feira)
16/08/18............ às ............ 9h. (Quinta-feira)
23/08/18............ às ............ 9h. (Quinta-feira)
28/08/18............ às ............ 9h. (Terça-feira)
30/08/18............ às ............ 9h. (Quinta-feira)

O vereador BERNARDO VACARO 
FACHINELLO, Presidente da Câmara Municipal de 
Cristalina, Estado de Goiás, Gestão 2019, 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 Agosto de 2019, da seguinte forma:

ACEITAMOS CARTÕES

BRCARD
« ACEITAMOS CHEQUE PRÉ »

SHOPPING 
 DA MODA 

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

61 3612-1171   Rua Goiás, Nº 93, em frente ao Bradesco

9 8469-0877 / 9 9683-0877

Av. Caiapós - Feira Municipal  

Assistência técnica especializada

O amigo Wanderley Souto, recebeu neste final de dezembro de 
2018 a COMENDA de CIDADÃO HONORÍFICO DE 
CRISTALINA, indicação do Vereador Betinho Abrão, e aprovado 
por unanimidade. Justa homenagem ao Guarda Municipal de 
Cristalina pelos serviços prestados a nossa cidade. Goiano de 
Mozarlândia-Goiás, chegando a Cristalina há 20 anos, trouxe para 
Cristalina a Auto Escola Polivalente,(hoje Auto Escola Vitória), 
foi Superintendente de Trânsito, Coordenador da Estação 
Rodoviária, Comandante da Guarda Municipal, Secretário 
executivo do GGIM, Presidente (interventor ) do Funcristal, 
dentre outros. Faço votos que o amigo continue a ajudar nosso 
município com sua capacidade, conhecimento e experiência.

SAUDADES
João Gomes Gonçalves

jornal Correio de Crista-
lina lamenta, com pro-Ofundo pesar, o faleci-

mento do senhor João Gomes 
Gonçalves, ocorrido no último 
domingo, dia 17 de Fevereiro de 
2019.

     O jornalista Elio Motta 
esposo de sua neta Rafaela, 
expressa seus pêsames e espera 
que os familiares e amigos con-
sigam encontrar consolo neste 
momento de dor.

     Com 89 anos, Joãozinho co-
mo era chamado pelos mais ínti-
mos, construiu uma linda e gran-
de família. Além de sua esposa a 
senhora Coraci, teve 11 filhos, 
30 netos e 49 bisnetos. 

     Seu João era um homem dig-

no, honrado e honesto. Deixará 

muitas saudades a todos os fami-

liares e amigos. 

Descanse em paz!
17/02/2019

29/08/1929


