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Câmara celebra o  Dia das Mães

Vereador e Presidente da Câmara, Bernardo Vaccaro Fachinello homenageou todas as mães pelo seu dia. O 
Presidente da Câmara Municipal de Cristalina, emitiu na manhã de quinta-feira (9) uma mensagem para 
homenagear todas as mães, em especial a sua mãe.

"Eu gostaria de expressar meu carinho e admiração por essas guerreiras, que simultaneamente exercem 

várias funções, gostaria de parabenizar todas as mães do mundo, do Brasil, de Goiás e em especial as mães 

da nossa amada Cristalina. Feliz dia das mães!". Disse o Vereador Bernardo Fachinello!

Da redação

Governador de Brasília, 
Ibaneis Rocha e
Presidente da Câmara 
de Cristalina Bernardo 
Vaccaro Fachinello
na AgroBrasília 2019
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Prefeitura sorteia 
dezenas de prêmios na
festa do Garimpeiro

Pág. 6
MASSACRE EM PARACATU: HOMEM MATA A EX-NAMORADA
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DISPONIBILIDADE DE VAGAS PARA 
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Obra: São Bartolomeu / Zona 
Rural à 28 km do acesso a Br-050, 

Km 106 / Cristalina - Goiás
Escritório: Rua 14, Qd 14, Lt 06, 
Setor Oeste Novo / Cristalina - 

Goiás
Contato: (61) Escritório:

 3612 - 1617

Em atendimento aos termos do Art. 
2º, inciso III, alínea “d”, da Lei 
7.853/89 disciplinado peloart. 93 da 
lei 8.213/91, combinada com o 
art. 36 $5º do decreto 3.298/99 e 
IN/TEM n.98/2012que tratam da 
obrigatoriedade do preenchimento 
do quadro funcional com pessoas
habilitadas, reabilitadas ou com 
d e f i c i ê n c i a  c a p a c i t a d a s ,  o  
C o n s ó r c i o  Ta m b o r i l  v e m  
atravésdeste disponibilizar vagas 
para pessoas com deficiência.

CONSÓRCIO TAMBORIL

CNPJ:29.509.351-04

Vagas:

Auxiliar Administrativo - 1
Auxiliar de Almoxarifado - 1
Serviços Gerais - 5

(Interessados comparecer neste local)

prefeitura de Cristalina reali-
zou mais uma festa em come-Amoração ao dia das Mães e ga-

rimpeiros. Uma data para ficar na his-
tória do governo municipal, onde a 
festa começou quinta-feira (16) de 
maio 2019 às 9hs da manhã e encer-
rou-se no início da noite.

O evento contou com grande 
público e uma programação voltada 
para as Mães e Garimpeiros, ficando 
assim, o dia todo. O espaço da Festa 
do Divino ficou lotado com muitas 
atrações, deixando mães e garimpei-
ros satisfeitos. 

Compareceram o prefeito, 
funcionários público, vereadores e 
secretários. Na oportunidade, a festa 
teve a apresentação da Orquestra de 

Violeiros, cantores da terra, apresen-
tações de dança, campeonato de tru-
co e espaço infantil para as crianças. 

O evento contou também 
com sorteios de vários itens que pre-
sentearam mães e garimpeiros, co-
mo: ventilador, jogo de panelas, cafe-
teira elétrica, fogão, geladeiras, bici-
cletas, forno micro-ondas e vários 
outros brindes. 

Ao meio-dia, foi servido um 
delicioso almoço e bolos de copi-
nhos acompanhados de refrigerante 
para todos que estavam presentes.

Através de uma parceria com 

o comércio local e empresários, foi 

possível proporcionar muita alegria 

à comunidade.

 Prefeitura homenageia Mães e
Garimpeiros com festa e presentes

Aumenta insatisfação 
de empresários e 
produtores com 
desempenho da 
Adial, Faeg e Fieg

Os tempos mudaram, 
mas parece que os dirigentes da 
Adial, Faeg e Fieg não 
entenderam o furacão que varre 
o País desde 2018 e continuam a 
adotar a mesma prática do 
peleguismo patronal que 
sepultou antigas lideranças. Não 
é só na política partidária que se 
reclama mudança, mas na 
classista também. 
Assim, Sandro Mabel, Otavinho 
Lage e Zé Mário Scherneir não 
mostram sintonia com o setor 
produtivo goiano. Os três estão 
longe de atender a demanda da 
classes empresariais e por isso 
cresce a insatisfação com o trio.
Fonte / Goiás 24 horas

20 de maio de 2019
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Ministério Público exige fim da taxa de 
esgoto por serviços não prestados pela Saneago
Na liminar é pedido a suspensão imediata da tarifa aos moradores desses
bairros, até que a empresa comprove a instalação e funcionamento dos 
interceptores de esgoto, sob pena de multa diária de R$ 5 mil

 Ministério Público de Goiás 
(MP-GO) propôs ação civil Op ú b l i c a  c o n t r a  a  

Saneamento de Goiás S/A (Saneago) 
com intenção de proibir a cobrança 
pelo serviço de coleta, afastamento 
e tratamento de esgoto dos consu-
midores dos bairros Vila Clemente, 
Setor Perim, Residencial Itamaracá, 
Jardim Petrópolis, Bairro Ipiranga, 
Vila Regina, Condomínio Santa Rita 
e Bairro São Francisco.

Na liminar é pedido a sus-
pensão imediata da tarifa aos mora-
dores desses bairros, até que a em-
presa comprove a instalação e fun-
cionamento dos interceptores de es-
goto, sob pena de multa diária de R$ 
5 mil. 

A promotora de Justiça 
Maria Cristina de Miranda, autora 
da ação, relata que, no ano passado, 
o MP começou a investigar supos-
tas cobranças irregulares de serviço 

de coleta e tratamento de esgoto pe-
la Saneago em Goiânia. Assim, por 
requisição da promotora, a 
Coordenação de Apoio Técnico-
Pericial Ambiental do MP-GO ela-
borou laudo de avaliação da co-
brança irregular, constatando algu-
mas irregularidades, conforme tabe-
la de dados da Região do Ribeirão 
Anicuns.

O estudo identificou 18 pon-
tos de lançamento do esgoto na mar-
gem esquerda do ribeirão, o que es-
tá sendo objeto de ação pela compe-
tente promotoria de Justiça da área 
ambiental. "Confrontando as infor-
mações com o traçado da rede de es-
goto da cidade e verificadas as in-
formações contidas em edital de 
concorrência sobre o projeto do in-
terceptores, o laudo constatou as in-
consistências no âmbito de defesa 
do consumidor. Os técnicos tam-
bém realizaram uma vistoria, con-
cluindo que a instalação do equipa-
mento não foi finalizada e, por ou-
tro lado, que vários moradores es-
tão sendo cobrados pelo serviço, 
motivando a propositura da ação 
em relação a oito bairros listados pe-
la área técnica", explica o MP. 
Em nota a Saneago informou que:

A Saneago informa que não 
vai se pronunciar sobre o assunto 
pois ainda não foi citada pela ação. 

Ação do MP exige fim da taxa de esgoto por serviços 
não prestados pela Saneago em bairros  de Goiânia. 
Foto: Reprodução/Saneago

Fonte / O Hoje - 20-05-2019

A falta de segurança na pista de 
ciclismo em torno do quartel é 
lamentável. Já fazem três meses que 
os “ladrõezinhos” de fios vêm 
atuando no pedaço. 
Toda noite roubam um trecho, mas 
como é dinheiro público é só colocar 
os fios novos, eles voltam a 
roubarem. Assim dá prejuízo ao bolso 
dos contribuintes. 

Inovação
É só chegar na Câmara Municipal de 
Cristalina e perceber que ali os 
funcionários trabalham de verdade. 
Projetos e inovação são os 
ingredientes para tanto sucesso. 
Cinema, aulas de civismo, sessões 
diferentes atraem a população. 
Parabéns presidente Bernardo!

Babados 
do Motta

 com muita alegria que recebemos 

a 72ª festa em honra ao Divino ÉEspírito Santo. A festa terá gran-

des atrações, como os cantores Di 

Paullo & Paulino, Forró Boys, Forró 

Tornado, Bruno & Barretto, Manutti, 

Bruno & Mateus, Sandro & Fabiano e ou-

tros. Um ano que será marcado na histó-

ria de nossa cidade. Acompanhado do 

Imperador Fábio Lopes e a Imperatriz 

Camyla Donega, a expectativa durante 

os dias de festa é que mais de 15 mil 

pessoas passarão pelo local. A partir 

do dia 31 de Maio a 9 de junho os cris-

talinense poderão desfrutar do mais 

tradicional evento de nossa cidade.

Cristalina vai sediar a partir do dia 31 a 9 de junho a 
tradicional festa em honra ao Divino Espírito Santo 

Olha o Babado nos contrato da 
Saneago no Tribuna Livre do 
Motta
Situação da Saneago em Cristalina é 
lamentável. Os políticos não se 
importam com a cidade, defendem 
interesses próprios trocando o 
interesse da população por seus 
interesses. Cabide de emprego no 
Estado, e ficam sem forças para lutar 
pela municipalização da água. 
Catalão há mais de 10 anos tem a 
água municipalizada.
O problema é que Cristalina quando 
teve a oportunidade de mudar 
acabou renovando o contrato com 
Saneago, onde o ex-prefeito não 
pensou duas vezes e assinou o 
contrato renovando por mais 20 
anos. Mas tem que levar em 
consideração que a Saneago estava 
nas mãos de Marconi e se não assina 
com certeza, haveria retaliação por 
parte do Estado, ainda mais 
Marconi!

O que aconteceu com o grupinho de 

empresários detidos pela Polícia Civil 

de Cristalina acusados de sonegação de 

impostos e ouvidos pelo Ministério 

Público. Alguém tem informações 

sobre o paradeiro deles? Será que estão 

soltos por aí SONEGANDO impostos. 

Que justiça é essa?



CRISTALINA,  DE 2019MAIO 4  GERAL

 mais alunos participaram  
do Projeto Cidadania na ECâmara criado pelo presi-

den te  Be rnardo  Vacca ro  
Fachinello com total apoio de to-

Alunos participaram do Projeto  Cidadania na Câmara

Bernardo coloca a inteira disposição para ajudar Escola

Vereadora Janete do Marajó 
participou da sessão de quinta-feira 
(9) em especial ao “Dia das Mães”. 
Em comemoração a data, a 
vereadora Janete faz e enfatiza as 
mulheres do Brasil. 

Em especial, homenageia suas 
assistentes de gabinete a Srª 
Marlúcia e Emanuella e também 
com carinho  especial a senhora 
Erica mãe de Manu e todas as 
mulheres e mães do Distrito do 
Marajó, Alfafaville e Campos 
Lindos.   

Assessoras de gabinete
são homenageadas 

em especial ao 
Dia das Mães

dos os vereadores, do Prefeito 
Daniel Vaz e da Secretaria de 
Educação, para levar e esclare-
cer aos alunos como funcionam 
uma casa de leis e também os 
princípios básicos dos 3 poderes 
que regem o Brasil. A palestra 
contou com as presenças do 
Vereador Valdson Tolentino 
Filho, o Vereador Marquinho 
Abrao, o Vereador José Orlando 
de Paiva e a Vereadora Cirlene 
De Paula Côrtes que dedicaram 
um pouco de seu tempo para 
compartilhar suas experiências 

como representantes do povo. 
Desta vez os alunos das 

escolas Municipais Valdete dos 
Santos Abadia, Eduardo de 
Paiva Rezende e Escola 
Paroquial São José comparece-
ram no plenário para assistir a 
aula. E todos ficaram satisfeitos 
com os novos conhecimentos 
que levaram pra casa. Câmara 
Municipal Cristalina agradece 
a todos os professores que se fi-
zeram presentes e tornar possí-
vel mais esta tarefa do saber. 
Asse. da Câmara

 presidente Bernardo Vaccaro Fachinello recebeu em seu gabinete 
a Coordenadora da Escola Municipal Alfredo Paes Landin do OPovoado de São Bartolomeu, Iara Landin para traçar estrategias 

para melhorar o atendimento escolar. O Presidente em nome de todos os 
vereadores se colocou a inteira disposição para ajudar no que for 
necessário. Obrigado Iara pela agradável visita e conte sempre conosco!
Ass. da Câmara

omeçou na última terça-
f e i r a  ( 1 4 )  a  1 2 ª   CAgroBrasília – a Feira 

Internacional dos Cerrados  e con-
tou com a presença do Presidente 
da Câmara Municipal Cristalina 
Bernardo Vaccaro Fachinello 
que representou todos os verea-
dores no evento e participou da 
abertura oficial junto das maiores 
autoridades dos estados de Goiás, 

Minas Gerais e Distrito Federal. 
Destaque para o Governador do DF 
Ibaneis Rocha que em conversa pri-
vada com o presidente Bernardo 
Fachinello reconhece Cristalina co-
mo modelo do agronegócio e que 
seu plano de governo se inspira no 
sucesso de nosso município para me-
lhorar os investimentos na agricul-
tura no Distrito Federal, bem como o 
Ministro Interino da Agricultura 

Marcos Montes que prometeu fazer 
uma visita à Câmara Municipal de 
Cristalina e conhecer os sistemas in-
tegrados de irrigação de nosso mu-
nicípio. O Chefe de Gabinete Joy 
P e n a  e  o  S e c r e t á r i o  d e  
Comunicação Sandro Da Rocha 
que acompanharam o presidente 
nas visitas nos standes de máqui-
nas e tecnologias em busca de no-
vos e modernos recursos para 
Cristalina no quesito Maquinários. 

Muitos convites foram fei-
tos aos grandes representantes para 
visitarem nossa cidade para apre-
sentarem seus modernos equipa-
mentos e produtos. Ainda houve 
tempo para visitar o Stand no 
Sicred onde foi recebido pelo 
P r e s i d e n t e  d o  S I C R E D I  
PLANALTO CENTRAL Pedro 
Jaime de Araujo Caldas que fez 
questão de afirmar ao Presidente 
Bernardo Fachinello que pretende 
uma parceria com a Câmara para de-
senvolver projetos sociais para a co-
munidade, e o presidente de pronto 
se colocou a disposição para que se 
dê o quanto antes a realização des-

tes. Parabéns ao presidente 
Bernardo pelo empenho de sempre 
buscar alternativas melhores aos 
cristalinenses.  Ass. da Câmara

Governador de Brasília, I Presidente da Câmara de Cristalina
 Bernardo Vaccaro Fachinello

baneis Rocha e o 

presidente da Câmara 
Municipal de Cristalina OB e r n a r d o  Va c c a r o  

Fachinelloe juntamente com os ser-
vidores da casa participaram da ca-
minhada faça bonito proteja nos-
sas crianças e adolescentes.  Esta 
companha tem como objetivo com-
bater o abuso e exploração sexual 
de crianças e adolescentes em nos-
so município e do resto do brasil.

O evento tem o apoio do 
CREAS coordenado por Higor 
L i b a n o ,  C o n s e l h o  t u t e l a r  
Coordenado por Elza Resende, 
Secretaria de Assistência e 
Promoção Social Coordenado por 
Marleide Fernandes de Barros, 
Cras Cristalina Coordenado por 
Henrique Ajala e Prefeitura de 
Cristalina.

Combater o abuso e exploração 
sexual de crianças e adolescentes

Embrapa inicia suas atividades na AgroBrasília 2019

CORREIO DE CRISTALINA
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Câmara realiza sessão 
homenagem ao “Dia das Mães”

especial 
em 

 evento aconteceu na manhã de 
quinta-feira dia (9) de maio. A OCâmara Municipal se empe-

nhou em organizar um bonito evento 
com o apoio de funcionários, para ho-
menagear todas as mamães cristalinen-
ses.  A “ideia do presidente da Casa, 
Bernardo Vaccaro Fachinello”, é ofere-
cer um momento de confraternização 
entre mães e como sempre, aproximar 
mais a população do poder legislativo 
municipal. Com um café da manhã, ma-
is que especial, com lanches, bolo, sal-
gados, refrigerante, entre outras delíci-
as, as mães foram recebidas com muito 
carinho por todos os funcionários. Em 
homenagem ao Dia das Mães, o presi-
dente da Câmara, Bernardo Fachinello 
apresentou um grande evento dedicado 
às mulheres de Cristalina com apresen-
tação do coral da Câmara com a música 
ALELUIA e apresentação do comedian-
te e vereador Valdson Talentino, home-
nageando o pilar de uma sociedade que 
são as mães. Elas merecem todas as ho-
menagens.

Da redação

CORREIO DE CRISTALINA
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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 »

Luziânia desencadearam, na madrugada do 
último sábado (18), operação que culminou 
na prisão de investigados pela prática de cri-
mes de homicídio qualificado, tráfico de dro-
gas, associação para o tráfico e posse ilegal 
de munições calibre .40.

Foram presos, durante a Operação 
Alvorada, os investigados Kaique Tavares 
da Silva, 29 anos, e Ingrid Izabel da Silva 
Santiago, 21 anos, por força de mandado de 
prisão temporária expedido durante a trami-
tação de inquérito policial que apura a práti-
ca de crime de homicídio qualificado. O ho-
micídio aconteceu no início do ano passado, 
no centro da cidade.

Apurou-se que, no dia dos fatos, 
Ingrid, Kaique e uma terceira pessoa já 
identificada ingressaram na residência da 
vítima Marcus Rogério de Sousa, de 44 
anos, e violentamente o agrediram com gol-
pes de facas e pauladas.

O crime bárbaro teria sido moti-
vado por dívidas de drogas que a vítima, 
em tese, possuía com os executores. Os po-
liciais descobriram que Ingrid estaria resi-
dindo com um traficante de drogas no bair-
ro Parque Alvorada I.

Diante das informações, a Polícia 
Civil representou decretação de busca e 
apreensão no local, que foi prontamente de-

ferida pelo Poder Judiciário.
Durante a operação, a equipe do 

GIH localizou na residência 380 gramas de 
cocaína (avaliada em R$ 21.000,00), porções 
de maconha e crack, balanças de precisão, 
além de dez munições calibre .40 e um artefa-
to aparentando ser explosivo, o qual foi enca-
minhado para análise pericial.

Ingrid e seu namorado Jeferson 
Paulo Câmara Souza, 25 anos, foram autua-
dos em flagrante pela prática de crime de trá-
fico de drogas, associação para o tráfico e pos-
se ilegal de munições. Os presos foram reco-
lhidos na Casa de Prisão Provisória.

Operação Alvorada;
Dois são presos por homicídio 
qualificado em Luziânia

CORREIO DE CRISTALINA

Os policiais civis do Grupo de 
Investigação de Homicídios (GIH) de 

m homem entrou em uma igreja 
evangélica da cidade de UParacatu, na Região Noroeste 

do estado, e disparou vários tiros de ar-
ma de fogo na noite de terça-feira (21). O 
ato aconteceu na Igreja Batista Shalom, 
situada no Bairro Bela Vista. Ele foi iden-
tificado como Rudson Aragão 
Guimarães, de 39 anos, apontado como 
ex-militar das Forças Armadas. No total, 
quatro pessoas foram mortas pelo atira-
dor.

Segundo a Polícia Militar (PM), 

o suspeito foi até a casa da mãe dele, onde 
também estavam sua irmã e sua ex-
namorada, Heloísa Vieira Andrade, de 
59. Lá, desferiu uma facada no pescoço 
da ex-companheira. Depois, o atirador 
correu para o templo onde efetuou os dis-
paros. Inicialmente, ele matou dois ido-
sos com tiros na cabeça. 

Instantes depois, pegou outra mu-
lher como refém. A Polícia Militar (PM) 
chegou ao local da ocorrência e, neste mo-
mento, tentou negociar. Contudo, o ho-
mem matou a refém.

As vítimas mortas na igreja fo-
ram identificadas como Rosângela 
Albernaz, de 50; Marilene Martins de 
Melo Neves, 52; e Antônio Rama, 67, 
pai do pastor Evandro Rama, que cele-
brava o culto no momento da ocorrên-
cia. 

Diante da morte da refém, poli-
ciais militares atiraram na clavícula de 
Rudson. Ele foi socorrido, encaminha-
do para o hospital da cidade em estado 
grave e está internado na Unidade de 
Tratamento Intensivo (UTI). 

Segundo os bombeiros, o atirador 
está entubado e já sofreu duas paradas car-
diorrespiratórias, mas permanece vivo. 

De acordo com o porta-voz da 
Polícia Militar, major Flávio Santiago, po-
liciais que estavam em patrulha próximo 
ao local evitaram um massacre maior. 
“Temos a informação de que ainda haviam 
20 pessoas no local e ele estava com mais 
seis cartuchos intactas, se a PM não tives-
se chegado a tempo, a situação seria muito 
pior”, disse. 

C o n f o r m e  o  C o r p o  d e  
Bombeiros, o pastor da igreja, Evandro 
Rama, fraturou um dos pés enquanto ten-
tava fugir do local. Não há informações so-
bre o estado de saúde dele.

O atirador usou uma garrucha ca-
libre 36 com capacidade para um tiro. 
Rudson tinha outro seis balas à disposição 
quando foi detido.  

Em depoimento ao Estado de 
Minas, um militar que frequenta a igreja 
informou que, esporadicamente, Hudson 
também assistia aos cultos no templo. 

Segundo a PM, ele já teve proble-
mas com drogas e teria deixado a igreja 
por este motivo. Conforme relatos de mo-
radores de Paracatu, o homem reclamava 
de ouvir vozes. “Tudo indica que foi um 
surto (psicótico)”, afirmou o tenente-
coronel Luiz Magalhães, do 45ª Batalhão 
de Polícia Militar de Paracatu.

Populares tentaram invadir o hos-
pital de Paracatu. Por isso, a polícia preci-
sou cercar o local. Um boato de que a mãe 
do autor teria sofrido um infarto foi vee-
mentemente negado pela corporação. 

Massacre 
em 

Paracatu: 
homem 

mata a ex na 
casa dela e 
outros três 
em igreja 

evangélica

Informações ainda são superficiais, mas a 
ex-namorada do atirador está entre as 
vítimas. Ele chegou a fazer um refém no 
templo religioso antes da chegada da polícia
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ais um Sucesso nos 
Projetos Câmara que mais Muma vez lotou a sala com 

capacidade para 200 pessoas no pro-
jeto Cine-Câmara, e o mais novo 
evento da Câmara que reuniu mais 
de 300 pessoas no estacionamento 
da casa de leis para um sensacional 
aulão de Zumba e Pilates que uniu 
funcionários e vereadores à popula-
ção. E como era de se esperar todos 
compareceram, desfrutaram de óti-
mas horas de exercícios e diversão 
que deixaram toda a galera fitness sa-
tisfeita, sem contar que houve distri-
buição de brindes sorteados para a 
parte sortuda. A iniciativa partiu da 
parceria da Clínica Fisio&Terapia e o 
Presidente Bernardo Vaccaro 
Fachinello que em comum acordo 
com todos os vereadores decidiram 
criar o evento em comemoração ao 

dia das mães 12 de Maio.
As imagens falam por si co-

mo foi grande o sucesso deste ines-
quecível dia de lazer que pode se tor-
nar uma constante para a comunida-
de. Fiquem de olho! Parabéns  
Karine dos Reis Soares e sua grande 
equipe da Fisio&Terapia pela dedi-
cação à saúde e bem estar social, tam-
bém ao presidente Bernardo 
Fachinello e vereadores que não me-
diram esforços para que o evento 
acontecesse e não esquecendo dos le-
ais servidores da casa e de todos os 
presentes que tornaram esta noite 
mais brilhante. Destaque para a nos-
sa Vereadora Cirlene De Paula 
Côrtes, o Presidente Bernardo e do 
VereadorValter Tomaz que se mistu-
raram à galera e botaram pra que-
brar. Parabéns! 
Assessoria da Câmara

Cine Câmara
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Servidora é morta pelo marido, policial civil, dentro 
da Secretaria de Educação do DF

Logo após o crime, ocorrido na manhã desta segunda-feira (20/5), o homem tirou a própria vida.

ma servidora pública foi 
morta a tiros pelo marido Udentro  do  prédio  da  

Secretaria de Educação do 
. Logo após o crime, ocorrido 

na manhã desta segunda-feira 
(20/5), o homem, identificado preli-
minarmente como Sérgio Murilo do 
Santos, um , tirou a pró-
pria vida.

Distrito 
Federal

policial civil

Conforme relatos de teste-
munhas, o homem entrou no prédio 
e, momentos depois, o casal come-
çou a discutir. Ele sacou a arma ati-
rou contra a mulher e em seguida 
disparou um tiro em sua boca.

Por meio do perfil no 
Twitter, o secretário de Educação, 
Rafael Parente, confirmou o crime 
ocorrido no local. “Houve um homi-

cídio agora na nova Sede II, na 511 
norte. Estou a caminho. A Caravana 
da Educação da Regional do Núcleo 
Bandeirante está suspensa. O pri-
meiro relato é de que um homem ma-
tou a esposa e se suicidou”, escre-
veu.
Suspeito de matar servidora da 
Educação do DF disse que precisa-
va usar serviço no local

Ao , 
Isabel Helena Rabelo, 47 anos, tam-
bém uma servidora da Secretaria, 
contou que a mulher morta pelo ma-
rido trabalhava no serviço de aten-
dimento ao público, que foi aberto 
recentemente no local. Ainda de 
acordo come ela, para conseguir en-
trar no prédio, Sergio disse na porta-
ria que precisava de um serviço pres-
tado na área de trabalho da mulher. 
O  chegou a ser 
acionado, mas ao chegar no local as 
duas pessoas já estavam sem sinais 
vitais.

O crime ocorreu no terceiro 
andar do prédio da Secretaria. A uni-
dade é nova e estava em funciona-
mento há apenas uma semana. 

Correio Braziliense

Corpo de Bombeiros

Todas as atividades no local foram 
suspensas.
Mulher morta pelo marido era ser-
vidora desde 2001

A vítima, identificada como 
Débora Tereza Correia, 43 anos, era 
servidora da Educação desde 2001; 
ela ja atuou em escolas e na Escola 
de Formação Eape. Atualmente 
Débora trabalhava na Subsecretaria 
de Gestão de Pessoas, na diretoria de 
cadastro da pasta.

Fonte / Portal Dia Online / 20/05/2019
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