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Órgãos federais aceitam CPF 
como documento de identificação

GATA DA CAPA

Fala Legislativo! 
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GGIM lança projeto que exalta 
civismo e cidadania 

Através de iniciativa do Gabinete de Gestão Integrada Municipal – GGIM, começou a ser desenvolvido 
nas escolas do município o projeto “Resgatando o Civismo e Valores da Cidadania”. Pág.4

Mandado de prisão por crime de 
homicídio em Dom. Ribeiro

Jackeline da Silva Gonçalves

Câmara Municipal realizou no dia (8), 
sessão solene em comemoração ao Dia 
Internacional da Mulher. 
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Polícia Civil de Cristalina prende 
três suspeitos do homicídio de 
Valdir Sachetti
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Governo de Goiás começa a pagar 
salário de dezembro na próxima semana
Já o pagamento do mês vigente começa a ser feito no dia 29 e segue até o dia 10 de abril.

 pagamento escalonado dos 
salários do mês de dezem-Obro dos servidores do 

Estado começa a ser realizado pelo 
Governo de Goiás somente na pró-
xima (e última) semana de março. 
Pelo menos é o que diz a secretária 
da Economia, Cristiane Schmidt.

De acordo com Schmidt, o 
pagamento de dezembro começará 
a ser feito no dia 29 de março, sexta-
feira. Já o pagamento do mês vigen-
te começa a ser feito no dia 29 e se-
gue até o dia 10 de abril, mês subse-
quente. A secretária explicou que 
esse é o “estabelecido pela Lei”.

Questionada sobre uma pos-
sível antecipação do pagamento, 
efeito de uma receita “extraordiná-
ria”, Schmidt foi categórica ao des-
cartar a alternativa. Segundo ela, 
“receita extraordinária seria algo 
inesperado”, e para aderir ao plano 
de equilíbrio fiscal, precisa “ter lei, 
que ainda não tem”. “As coisas não 

são fáceis, precisam estar bem dese-
nhadas”, declarou.

A titular da Secretaria da 
Economia também confirmou que o 
escalonamento será feito em seis par-
celas, conforme já anunciado pelo go-
verno de Goiás.
Em meio a imbróglio causado pelo 

atraso no pagamento do salário de 
dezembro, Governo de Goiás anun-
ciou quitação de parte da dívida 
do Estado

Na semana passada, a titu-
lar da Secretaria da Economia do 
Estado de Goiás, Cristiane Schmidt, 
informou que o governo Caiado qui-

tou até agora, após pouco mais de do-
is meses, 44% da dívida deixada pe-
la gestão anterior, de Zé Eliton 
(PSDB), de aproximadamente R$ 3,4 
bilhões de reais. O valor quitado, en-
tão, corresponderia a cerca de R$ 1,5 
bilhão de reais.

Desse valor, ainda conforme 
adiantado por Schmidt, R$ 831 mi-
lhões seriam referentes a despesas 
com pessoal e encargos sociais; R$ 
530 milhões referentes a despesas 
correntes ou investimentos e R$ 139 
milhões de dívidas.

Na mesma semana, a pasta 
anunciou o pagamento do salário 
dos servidores inativos do Estado re-
ferente ao mês de fevereiro. O paga-
mento foi feito um dia após a reali-
zação de um assembleia geral de po-
liciais e bombeiros militares do 
Estado, que, inclusive, fizeram uma 
caminhada em protesto à criança de 
uma segunda categoria na classe.
Fonte: diaonline.r7.com

Foto: Reprodução

GERAL
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solenidade serviu para  
prestigiar e homenagear Aas mulheres destaques da 

comunidade cr is ta l inense,  
Marleide Fernandes de Barros - 
Secretária  de Assistência,  
Promoção Social e Trabalho, 
Kamilla Alves Macedo, soldado re-
presentante da Cia Independente 
de Bombeiros Militar, a Senhora 
Nilda Gonzatti - Secretária 
Municipal de Educação, represen-
tada neste ato pela distinta Sra. 
Ruth Reinaldo, Leila Sabadin - 
Secretária de Saúde, Gabriela 
Rincon Ligoski -Secretária de 
Meio Ambiente, Saneamento e 
Recursos Hídricos, Cristina Freire 
- gestora do FUNCRISTAL, Maria 
Lúcia Salles, representante das 

Damas Maçônicas,  da Loja  
Maçônica Acácia Cristalinense, 
Andressa Romero, representante da 
Subseção da Ordem dos Advogados 
de Cristalina. No quesito Prêmio 
“Mulher de Atitude” foram consa-
gradas as digníssimas senhoras 
Neusa de Fátima Damm, Aracy 
Telles Hoffmann, Maria Divina 
Alves Melo, Abadia Aparecida de 
Jesus Ribeiro, Coleta Sousa 
Nascimento, Moema Rodrigues 
Bispo, Celenita dos Reis, Márcia de 
Jesus Pinheiro dos Santos, Maria 
Amélia Gonçalves Silveira, Neide 
Viana Eduardo Andrade, Luciene 
de Moira Sousa, Adriana Simone da 
Silva Lima, Maria Perez Figueiredo, 
Leocadia Catharina Mineto, Eleuza 
Paes Landim, Loudes Schell, 

Sandra Aparecida da Silva, 
Deunice Pereira de Jesus, Paula 
Viviana Miotto, Maisa José de 
Carvalho, Simone Cândido 
Ribeiro, Jania Caixeta, Janete 
Rabelo Peixoto, Magda Aparecida 
Oliveira, Maria de Lourdes 
Machado da Silva e a Vereadora 
Janete Belém Oliveira de Andrade. 
Além dos convidados, de todos os 
vereadores, participou ainda o ge-
neral da 3a. Brigada de Infantaria 
Motorizada o General Marco 
Aurélio de Almeida Rosa. 

O Presidende Bernardo 
Vaccaro Fachinelloque teve seu pa-
pel na comemoração onde juntos 
com os funcionários da casa, apre-
sentou uma cena musical que emo-
cionou os visitantes. 

Postado por Agência Brasil

m decreto  publicado pelo 
governo federal no Diário UOficial da União (DOU) desta 

terça-feira (12/03) institui o Cadastro 
de Pessoas Físicas (CPF) como 
documento “suficiente e substitutivo” 
para o cidadão obter uma série de 
informações e serviços públicos no 
âmbito federal.

O Decreto nº 9.723 ratifica a 
dispensa do reconhecimento de firma 
e da autenticação em documentos pro-
duzidos no País e institui a Carta de 
Serviços ao Usuário. As medidas vi-
sam a simplificação do atendimento 
aos usuários dos serviços públicos por 
meio da redução da burocracia estatal.

Com a iniciativa em vigor, os ci-
dadãos que requisitarem informações 
públicas, demandarem serviços ou soli-
citarem benefícios concedidos por ór-
gãos e entidades federais poderão, sal-
vo as exceções previstas no decreto, in-
formar o número de inscrição no CPF 
em substituição aos números de 
Identificação do Trabalhador (NIT); dos 
programas de Integração Social (PIS) 
ou de Formação do Patrimônio do 
Servidor Público (Pasep); bem como 
da Carteira de Trabalho e Previdência 
Social (CTPS) e da Carteira Nacional 
de Habilitação.

O CPF também poderá ser in-
formado em substituição aos números 
de matrícula em instituições públicas fe-
derais de ensino superior; dos 
Certificados de Alistamento Militar, 
Reservista, Dispensa de Incorporação 
ou de Isenção do Serviço Militar, além 
dos registros de inscrição em conse-
lhos de fiscalização de profissão regu-
lamentada; do número de inscrição no 
Cadastro Único para Programas 
Sociais do Governo Federal (CadÚni-
co) e demais números de inscrição exis-
tentes em bases de dados públicas fe-
derais.

Assinado pelo presidente da 
República, Jair Bolsonaro, pelo minis-
tro da Economia, Paulo Guedes, e pelo 
advogado-geral da União, André Luiz 
de Almeida Mendonça, o decreto esta-
belece que a substituição dos demais 
dados pelo número de inscrição no 
CPF é ato preparatório à implementa-
ção do Documento Nacional de 
Identidade (DNI), previso na Lei 
13.444 , de maio de 2017.

Os órgãos e as entidades da 
administração pública federal terão 
três meses, a partir da publicação do 
decreto, para adequar os sistemas e 
procedimentos de atendimento ao cida-
dão às mudanças. E um ano para con-
solidar os cadastros e as bases de da-
dos a partir do número do (CPF).

Órgãos federais aceitam 
CPF como documento 
de identificação

Câmara Municipal realizou no dia (8), sessão 
solene em comemoração ao Dia 
Internacional da Mulher
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CMEI em São Bartolomeu, é totalmente recuperado após 
lamentável ação de vândalos

epois de noticiado nesta 
página, meses atrás, o in-Dcêndio e o furto de vários 

objetos e materiais pedagógicos 
ocorridos no Centro Municipal de 
Educação Infantil - CMEI Mundo 
Encantado, situado no povoado de 

São Bartolomeu, a unidade de ensino 
foi totalmente recuperada pela 
Administração Municipal e já foi en-
tregue à comunidade.

No mês de fevereiro o ex-
administrador de São Bartolomeu e 
atual vereador Eduardo Rodrigues de 

Souza estiveram no CMEI para visi-
tar o local junto com a coordenado-
ra geral Sandra Santos Rocha 
Baggio.
“Toda a comunidade de São 
Bartolomeu está feliz e agradecida 
pela qualidade do serviço e a pron-
ta ação do prefeito Daniel do 
Sindicato e da secretária de 
Educação Nilda Gonzatti, afirmou 
o quanto restabeleceremos o con-
forto e a dignidade para as funcio-
nárias e as crianças que são recebi-
das diariamente”, disse o vereador 
Eduardo.

D e  a c o r d o  c o m  a  
Secretária, a obra de restauração só 
não foi mais rápida porque teve 
que obedecer os trâmites legais do 
processo licitatório.

“Mas o que importa é que já está 

funcionando normalmente e tanto 

as professoras, monitoras e as cri-

anças já tem condições de estarem 

normalmente em suas atividades”, 

falou Dona Nilda.

Assessoria da prefeitura

Fabricação de 
briquetes não tem 
interrupção

Prefeito Daniel 
consegue frota de 
ônibus rural e 
urbanos

A prefeitura de Cristalina, não para 
de fazer investimento fabricando 
briquetes para a colocação de 
urgência em varias ruas e pontos 
estratégicos da cidade.

Na semana passada os trabalhos da 
equipe da prefeitura continuaram a 
todo vapor no bairro Rio de Janeiro, 
onde as ruas Méier e Santo Cristo 
receberam o benefício.

Em 1º março, segundo informação a 
secretaria municipal de obras, os 
trabalhos com o briquete continuam 
na cidade e começam no distrito de 
Campos Lindos, com prioridade para 
os trechos em frente às escolas. 

Para realização do serviço, no 
distrito, já foi concluído o devido 
processo licitatório, enquanto na 
cidade, é bom frisar, a fabricação e o 
assentamento dos br iquetes 
continuam sendo feitos por equipes 
da própria Prefeitura.

O prefeito Daniel do Sindicato 
esteve em Goiânia no 
emblemático dia 08 de março, na 
sede da Secretaria de Estado da 
Agricultura, para receber dois 
caminhões que passam, a partir 
de agora, a fazer parte do 
maquinário utilizado nos serviços 
urbanos e da zona rural.

CIDADE

GGIM lança projeto que exalta civismo 
e cidadania

través de iniciativa do 
Gabinete de Gestão Integrada AMunicipal – GGIM, começou a 

ser desenvolvido nas escolas do muni-
cípio o projeto “Resgatando o Civismo 
e Valores da Cidadania”. 

A primeira escola a receber o 
projeto foi a Adalardo Tiradentes 
Bispo, onde teve hasteamentos das ban-
deiras do Brasil, de Goiás e de 
Cristalina, cântico dos hinos nacional 
e do município e uma palestra minis-

trada por integrantes do Corpo de 
Bombeiros Militar de Cristalina.
Comandante da Guarda Civil Municipal 
e secretário executivo do GGIM, Santos 
Alves explicou que o projeto irá até ao fi-
nal do ano letivo, mas continuará no pró-
ximo ano, porque o objetivo é que a ação 
seja permanente e alcance todas as esco-
las.
 “Esse projeto será desenvolvido uma 
vez por mês pelo GGIM com todos os ór-
gãos colegiados e, com o total apoio e par-

ceria da Secretaria Municipal de 
Educação, queremos ir a todas as esco-
las municipais”, afirmou o comandan-
te. 

Santos Alves destacou que o in-
tuito é trabalhar com as crianças os te-
mas civismo e cidadania, para que elas 
saibam o significado e a importância de 
cultivar valores nobres para a constru-
ção de uma sociedade digna, que respe-
ita a Pátria e o cidadão. 
“Na data de (18/03) quem ministrou a 
palestra foi o Corpo de Bombeiros, das 
próximas vezes serão a Polícia Militar, 
Polícia Municipal, 3ª Brigada, 
Conselho de Segurança e assim por di-
ante.

O foco é formar o cidadão, ensi-
ná-lo a viver em sociedade e em família, 
respeitando valores morais e éticos”, 
concluiu Santos Alves, que comandou 
as ações ao lado da secretária Nilda 
Gonzatti, da professora Terezinha de 
Jesus Carvalho, da diretora da Escola, 
membros do Conselho Comunitário de 
Segurança, Polícia Militar, Polícia 
Municipal, Secretários da Prefeitura, 
professores e centenas de alunos, além 
de bombeiros militar, evidente.
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Deputado Estadual
visita Câmara de 
Cristalina para unir 
forças  e ajudar no
crescimento 
da cidade.

Câmara Municipal de Crista-
lina recebeu no último dia 22 Ade fevereiro a ilustre visita do 

excelentíssimo Deputado Antônio 
Gomide (PT) que veio a cidade para 
tratar de assuntos que são de suma 
importância para o desenvolvimento 
do nosso município. 

Na ocasião o deputado foi re-
cebido pelo Vice-presidente da 
Câmara Silvano Da Silva Leite, pelo 
Vereador Eduardo Rodrigues, pela 
Vereadora Cirlene De Paula Côrtes e 
pelo Chefe de Gabinete Joy Pena on-
de todos representaram o Presidente 
da  Casa  Bernardo  Vaccaro  
Fachinello e os demais vereadores. 

O Deputado recebeu das 
mãos dos vereadores diversos pedi-
dos de indicações de emendas de in-
teresses da comunidade, e por sua 
vez o deputado fez o compromisso 
de não medir esforços para levar a 
êxito os pedidos.

Presidente Bernardo Fachinello
recebe alunos das Três Barras

s alunos da escola José 
Rodrigues de Queiroz loca-Olizada nas Três Barras, 

professoras Rafaela Resende e Lara 
Moreira, onde atra

com-
pareceram na Câmara Municipal 
de Cristalina juntamente com suas 

vés do projeto A 
União Faz a Vida coordenada pelo 
Sicred e pela Secretaria Municipal 
de Educação e Cultura, para ensi-
nar aos alunos como trabalha um ve-
reador e como funciona a Câmara 
Municipal. 

O Presidente da Câmara 
Bernardo Vaccaro Fachinello rece-
beu em nome de todos os vereado-
res, todos os participantes do proje-
to e se colocou à disposição dos or-
ganizadores para apoiá-los no que 
for possível para que se dê continu-
idade ao belo trabalho, e na ocasião, 
ainda houve a oportunidade de ou-
vir o jovem aluno Vitor Hugo cantar 
uma bela canção.

Câmara participa da reunião para 
renovação dos convênios da prefeitura

ealizada 19/02 no gabinete 
do Prefeito Daniel Vaz, reu-Rnião para renovação dos 

Convênios com AME - Associação 
Mãe da Esperança, Apae Cristalina 
GO e Fundação Georgea Cristina, 
que apoia doentes de câncer em tra-
tamento. 

Estiveram presentes na assi-
natura dos convênios, o Prefeito 
Daniel Vaz, O Presidente da 
C â m a r a  B e r n a r d o  Va c c a r o  

Fachinello, o Vice-presidente 
Silvano Da Silva Leite, o 1º 
Secretário e líder do prefeito na 
Câmara Marquinho Marquinho 
Abrao, o Vereador Pablo Rocha 
Magela, o Vereador Marcelo 
Enfermeiro, a Vereadora Cirlene de 
Paula Côrtes, a Vereadora Luciana 
Candida, que em conjunto representaram 
os demais vereadores, o Secretário de 
Finanças Wisley Alcântara, a Secretária 
de Saúde Leila Sabadin, a Secretária de 

Educação e Cultura Nilda Gonzatti, o 
Pároco Flávio, a Sra. Ruth Reinaldo 
Lisboa e Maria Cristina Jorge 
Maróstica.

Apesar das dificuldades, o 
Prefeito Daniel Vaz se empenhou em 
manter os convênios ativos, que com to-
tal apoio da Câmara e de todos os verea-
dores por apoiarem as medidas que bene-
ficiarão as creches, asilo e muitos crista-
linenses que necessitam do apoio e re-
cursos destas entidades. 
 

A Câmara Municipal de Cristalina re-
provou no dia 26/02 relatório do 
TCM que trazia as prestações de 
contas no ano 2013 do ex-prefeito 
Luiz Attiê, O relatório previamente 
aprovado com ressalva pelo tribu-
nal foi vetado pelo legislativo crista-
linense por 9 votos a 4. Votaram em 
favor do relatório o Vereador José 
Orlando(PSD), Valter Tomaz(PSD), 
Janete Andrade (PSD) e Marquinho 
Abrão (PRP), os demais vereado-
res votaram contra, não ouve abs-
tenções. (A Sessão foi transmitida 
ao vivo e pode ser vista no facebo-
ok. Assessoria da Câmara

Câmara reprova relatório 
do TCM do Ex-Prefeito 
Luiz Attié
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PRF localiza depósito de cargas 
roubadas em Cristalina
O denunciante teve uma carga de aproximadamente R$ 1,5 milhão roubada
Fonte/ PRF

ato ocorrido na tarde de ter-
ça-feira (12), uma empresa de Frastreamento denunciou à 

Polícia Rodoviária Federal (PRF) a 
abertura do compartimento de car-
ga de um caminhão roubado recen-
temente. A carga estava avaliada 
em aproximadamente 1,5 milhão 

de reais e se encontrava nas proximi-
dades de Cristalina/GO.

Os policiais receberam uma 
denúncia de uma rastreadora com a 
última localização de um veículo de 
carga roubado recentemente.  
Conforme o relato da empresa, o veí-
culo estaria naquele momento com o 

baú aberto. De imediato, os agentes 
imaginaram se tratar de um depósito 
de cargas e mobilizou uma equipe 
para iniciar a busca.

A localização é próximo à 
Cristalina/GO e de difícil acesso, de 
modo que os policiais entraram em 
diversos pontos da mata sem êxito. 
Ao se deparar com o depósito, os 
agentes encontraram parte da carga 
roubada e também outros tipos de 
carregamentos, possivelmente ad-
vindas de outras ocorrências. 
Dentre as cargas encontradas, havi-
am defensivos agrícolas e mantas as-
fálticas. Além disso, refeições e re-
frigerantes estavam sobre a mesa, o 
que indica que pessoas estavam no 
local e fugiram.

A ocorrência está em anda-
mento e a carga será enviada para a 
Polícia Civil. Texto: Priscila Ferreira, 
supervisão Kawamura

Delegado Rafael e
Polícia Civil de 
Cristalina prendem 
3 suspeitos do homicídio 
de Valdir Sachetti.

ais uma ação vitoriosa da 
Polícia Civil de Cristalina Mno comando do delegado 

Dr. Rafael Pareja. Um crime que 
chocou os familiares e a cidade so-

Quem suspeita que esta jovem 
está envolvida no mundo do crime. 
Durante o horário de visita no presídio de 
Cristalina em 28 de fevereiro deste ano, a 
jovem Thamires foi presa em flagrante 
quando tentava levar droga para dentro 
do presídio durante a visita. Mais uma 
ação do Delegado Rafael que contou 
com o apoio dos agentes prisionais! 

Delegado Rafael e equipe 
autuam em flagrante por 
tráfico de drogas

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 »

A PRF apreendeu na tarde deste 
domingo (17) na BR 153, município de 
Jaraguá, cerca de 18 toneladas de queijo 
mussarela, sem documentação fiscal. A 
carga que era transportada em um 
caminhão baú com refrigeração, saiu de 
Campinaçu, cidade localizada no norte 
de Goiás, com destino a Goiânia.
Ao fiscalizar o veículo, os agentes 
solicitaram a nota fiscal da carga e o 
motorista do caminhão informou que 
estava sem o documento.

A Receita Estadual foi acionada 
e confirmou que o autocarga transportava 
cerca de 4.550 barras de queijo 
mussarela, cada barra com cerca de 4 kg, 
totalizando mais de 18 toneladas de 
laticínio, mercadoria avaliada em torno 
de 270 mil reais.
Por estar descoberta de documentação 
fiscal, a receita estadual foi acionada e 
notificou o proprietário da carga que 
deverá recolher cerca de 40 mil reais em 
multa por sonegação fiscal.

PRF apreende quase 
20 toneladas 
laticínio irregular                

 18/03/2019 Nucom.GO 

Dr Rafael e policiais civis de 
Cristalina cumprem mais 
um mandado de prisão por 
crime de homicídio.

Na data 19/03 por volta das 17 horas 
os policiais civis sob a coordenação 
do Delegado Rafael efetuaram a pri-
são de Elionaldo de Souza Silva 
por prática de homicídio no Distrito 
de Dominicano Ribeiro .

bre o homicídio praticado por bandi-
dos na entrada da fazenda que após se-
te meses de intensa investigação, os 
policias civis de Cristalina, coordena-
dos pelo Delegado, cumpriram três 
mandados de prisão em face de ABP, 
FBP e APB suspeitos da autoria do ho-
micídio do idoso Valdir Sachetti ocor-
rido em Agosto de 2018. 

Com a prisão dos suspeitos os 
familiares não alivia a dor da perda, 
mas pedem que a justiça seja feita para 
que estes elementos não fiquem impu-
ne! 
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GATA CRISTALINENSE
 Jackeline da Silva Gonçalves

- Linda, atraente, charmosa e sorriso encantador. Filha de 
Cristalina, Jackeline da Silva Gonçalves, 25 anos, sonha em um dia 
representar nossa cidade no concurso Miss Goiás.
Frase: Enquanto Deus for meu chão não há quem me derrube!

CORREIO DE CRISTALINA

www.correiodecristalina.com.br

61 3612-4622 / 98529-6967

Ligue facebook.com/jornal
correiodecristalina

twitter.com/JornalMotta

13 anos

ENTRETENIMENTO



A MAIOR QUALIDADE COM O MENOR PREÇO DA CIDADE
CALÇADOS, CONFECÇÕES, CAMA, MESA, BANHO E RECÉM-NASCIDO

PARCELAMOS SEM JUROS NOS CARTÕES

Rua 7 de Setembro, 169 - Centro - Cristalina - Goiás                                                                    3612-3741

A GIGANTE DE GOIÁSA GIGANTE DE GOIÁS

Porque usar a palavra 
“feminicídio” é tão importante.

eminicídio é um crime 
de ódio, baseado em gêne-Fro, que consiste na con-

duta de um homem matar in-
tencionalmente mulheres sim-
plesmente porque elas são mu-
lheres. A grande maioria desses 
crimes são cometidos por par-
ceiros atuais ou ex parceiros, 
mas, às vezes, podem ser come-
tidos por outros membros da fa-
mília da própria vítima.

Nem todo assassinato 
de mulher é motivado por sua 
condição de mulher, não sendo 
assim todo homicídio de pes-
soa do sexo feminino que pode 
ser definido como feminicídio. 
Para que se configure a classifi-
cação, é necessário que ele seja 
praticado em situações especí-
ficas: violência doméstica e fa-
miliar, ou motivado por menos-
prezo ou discriminação à con-
dição de mulher. Ou seja, quan-
do há violência baseada no gê-
nero e tenham como motivação 
a opressão à mulher.

Texto: Alice Follow


