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Presidente 
da Câmara 
Bernardo 
Fachinello
participa 
da abertura 
da 30ª 
Expoagro de 
Cristalina [3]

Projeto Cine-Câmara 
é sucesso absoluto 
e conquista grande 
público 
cristalinense [5]

Bernardo Fachinello 
conquista patrulha 
mecanizada 
para a comunidade 
de Vista Alegre [6]

Mulheres ganham 
importante espaço 
na administração 
municipal [4] 

O presidente da Câmara Bernardo Fachimello 
compareceu à 30ª expoagro de Cristalina, junto 
aos demais vereadores e em companhia do 
Prefeito Daniel do Sindicato, onde prestigiaram 

a abertura do evento que contou com o show do 
cantor sertanejo Eduardo Costa. O presidente 
Bernardo Fachinello sempre se faz presentes 
nos eventos que envolvem a comunidade por se 

considerar um homem do povo e por este 
motivo se orgulha em fazer parte deste meio. É 
um grande incentivador de ações populares 
sejam elas festivas, esportivas ou sociais. Foi um 

grande apoiador da festa agropecuária, como 
também as demais atividades oferecidas para a 
comemoração dos 103 anos da cidade.

Parabéns Cristalina 
pelos seus 103 anos



CORREIO DE CRISTALINACRISTALINA, JULHO  DE 20192  

E X P E D I E N T E Diretor e Jornalista Responsável:
Elio Pereira Motta (Reg. DRT: 4232/DF - JP  2005) 

  Diagramação e Colaboradora: Rafaela Lima
E-mail: correiodecristalina@gmail.com

Tiragem: 3.000 exemplares - Periodicidade: Mensal
Contato: (61) 3612-4622 / 9 8529-6967

Correio de Cristalina 
CNPJ: 24.442.611/0001-58

www.correiodecristalina.com.br

Redação: Rua A, qd. 103, lt 16 - Bairro St. Aguiar Cep: 73-850-000 - Cristalina - Goiás

O jornal não se responsabiliza por conceitos, ideias ou 
opiniões expressas em matérias assinadas ou pagas, 
por não condizerem com o pensamento deste jornal, 
contudo, às publica, por serem manifestações da 
liberdade de expressão e de responsabilidade de seus 
idealizadores .

CÂMARA MUNICIPAL 
DE CRISTALINA

R. Aymorés - Setor Oeste, Cristalina - GO - CEP: 73850-000
3612-291972

anos

CÂMARA MUNICIPAL 
DE CRISTALINA

GERAL

DROGARIAS
PAGUE MENOS

3612-1522
9 9168-9077

R 7 DE SETEMBRO, 1830, CENTRO
ESQUINA DA CÂMARA MUNICIPAL

Aberto todos os dias até às 22hs. 
Inclusive domingos e feriados.

]

Visite Cristalina.  A cidade 
do agronegócio e do turismo

Cachoeira do Arrojado - a 13 km do centro, um paraíso das águas Conheça a maior área irrigada da América Latina.

Praia das Lages - Piscinas naturais num lugar todo preparado para você.



CORREIO DE CRISTALINA CRISTALINA, JULHO DE 2019 3  CIDADE

As comemorações aconteceram na XXX Expoagro de Cristalina

A cidade dos Cristais e do Agronegócio 
completou 103 anos. Parabéns, Cristalina!

oi um sucesso a abertura da 
Expo 2019 em Cristalina. A Fentrada para o show de 

Eduardo Costa em comemoração 
aos 103 anos de Cristalina foi um 
1 kg de alimento. Mais de 15 mil 
pessoas compareceram ao evento 
deixando o espaço superlotado. 
Além dos cristalinenses, muitas 
pessoas de cidades vizinhas, co-

mo Luziânia, Ipameri, Brasília, 
Paracatu se divertiram muito com 
o show sertanejo do fenômeno 
Eduardo Costa. 

Durante a semana teve tam-
bém outras atrações com o sensa-
cional show de Marco Brasil apre-
sentando o rodeio, Marcos Paulo e 
Marcelo, Jad e Jefferson e grande 
show do Trio Parado Dura. 
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CONHEÇA O TRABALHO DO SEU VEREADOR

Inaugurada a Coordenadoria Municipal de Políticas 
para Mulheres 

na onda das inaugurações a 
Câmara Municipal de Cristalina Erepresentada por seu presidente 

Bernardo Vaccaro Fachinello, o vice-
presidente vereador Silvano Da Silva 
Leite, o 1º. Secretário e líder do prefeito 
na câmara Marquinho Abrão, o vereador 
Eduardo Rodrigues, o vereador Pablo 
Rocha Magela, o vereador Marcelo 
Enfermeiro, a vereadora Cirlene De 
Paula Côrtes e por fim a vereadora 
Luciana Cândida que foi a grande res-
ponsável por esta importante conquista 
que é a criação da Coordenadoria  
Municipal de Políticas para Mulheres 
que funcionará como ponto de apoio e de-
fesa da mulher cristalinense. Esta con-
quista foi possível através do apoio do 
Deputado Federal João Campos (PRB) 
também presente que destinou emenda 
parlamentar para nossa cidade a pedido 
da vereadora que ainda conseguiu em ou-
tra investida outra emenda de 500 mil rea-

is para a reforma do hospital Chaud 
Salles. 

O prefeito Daniel Vaz pronta-
mente abraçou a causa e colocou em prá-
tica a construção e tornar realidade esta 
grande conquista que certamente irá be-
neficiar e proteger o futuro das mulheres 
de nossa cidade. O presidente da Câmara 

Bernardo Fachinello em nome de todos 
vereadores tem a honra de parabenizar á 
vereadora Luciana Cândida pelo belíssi-
mo trabalho, também ao Deputado 
Federal João Campos por acreditar em 
nossa Cristalina, e tenha a certeza que 
seu nome ecoará pela voz do nosso povo 
como forma de agradecimento por este 

grande ato e não menos ao nosso Prefeito 
Daniel do Sindicato que se empenhou na 
construção desse sonho que agora é uma 
realidade, favorecendo milhares de mu-
lheres do município que agora contam 
com um suporte digno. A todos nossos 
sinceros parabéns.

Venha participar do mega aulão 
de ritmos com o professor 
NEGOTCHAN e convidados... 
Vamos comemorar os 10 anos 
da EQUIPE SENSAÇÃO e fazer 
aquela aula da saudade do 
projeto DANÇANDO NA PRAÇA.

LOCAL: Praça da Liberdade
DIA: 11/08 
HORÁRIO: 16:00 às 20:00

VENHA E TRAGA SUA FAMÍLIA, 
IREMOS SORTEAR DIVERSOS 
BRINDES. UM DOMINGO 
DIFERENTE DE LAZER E 
SAÚDE PARA VOCÊ E TODA A 
FAMÍLIA.
  
Apoio: Presidente da Câmara  
Bernardo Vaccaro Fachinello

não
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DISK-ENTREGA

Rua 21 de Abril,628Centro - 
Cristalina - GO  (61) 3612-4925     

  9.9614-5326 

Aceitamos todos os 
cartões de crédito

DROGARIAS

Mais Saúde. Menos Preço.

Klemilson 
Refrigeração

CONSERTOS E MANUTENÇÃO 

DE: GELADEIRAS, FREEZERS, 

FILTROS, MÁQUINAS DE 

LAVAR E AR CONDICIONADO

Klemilson 
Refrigeração

61 9.9624-7474 vivo 
9.8674-4257 Oi  / 9.8320-4184 Tim

AV. INÁCIO JORGE DOS SANTOS, QD. 84 LT. 11, ST. SUL I, 

AO LADO DA CERCA DO QUARTEL,  

EM FRENTE AO POSTO DE SAÚDE

Projeto Cine-Camara é sucesso!!!

projeto Cine-Câmara criado 
pelo presidente Bernardo OFachinello com o apoio de to-

dos os vereadores trouxe para 
Cristalina, sessões gratuitas de cine-
ma a cada 15 dias no plenário da câ-
mara, com direito a pipoca e refrige-
rante. A ideia agradou a toda comu-
nidade que sempre comparece em 
peso e desfruta de filmes da atuali-
dade e dublados. A iniciativa tem o 

objetivo de levar as famílias carentes 
sem condições de irem até as cidades 
vizinhas mais próximas onde estão 
as salas de cinemas também trazer la-
zer e cultura para o povo cristalinen-
se. 

Nestas férias as sessões fo-

ram aumentadas para três por fim de 

semana, porém será normalizada no 

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

Fachinello em parceria com o de-
putado Roberto Balestra e o  depu-
tado José Mário Schreiner, conce-
dem ao assentamento vista alegre 
uma Patrulha Mecanizada para be-
neficiar as ruas e lavouras. A ação 
se deu quando o vereador 
Bernardo Fachinello conseguiu 
através de seu amigo e algoz o 
Deputado Federal  Roberto 
Balestra (PP) uma emenda parla-
mentar para a aquisição do ma-
quinário, o deputado prontamen-
te atendeu o pedido do então vere-
ador e concedeu a emenda. Após 

Vista Alegre é contemplada com Patrulha mecanizada 
a

 
través dos esforços do Prefeito Daniel do Sindicato 

e sua equipe e do Presidente da Câmara Bernardo Fachinello 

a derrota nas eleições o deputado 
não conseguiu se reeleger e assim 

não pode dar prosseguimento na 
já aprovada emenda que necessi-

tava somente de uma liberação. 
Não intimidado, o presidente da 
Câmara Bernardo Fachinello saiu 
em busca de tal deputado, onde de-
pois de bater em diversas portas 
encontrou o apoio do deputado 
José Mário Schreiner (Democra-
tas) que prontamente cuidou dos 
trâmites da liberação, e assim dei-
xando a disposição da comunida-
de a verba para tal aquisição. 

Em dia de festa em Vista 
Alegre o equipamento foi entre-
gue à comunidade que hoje conta 
com este grande passo que certa-
mente irá beneficiar todas as famí-
lias em suas lavouras e na manu-
tenção das estradas.
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PÂMELA FACHINELLOPÂMELA FACHINELLO

FOTO: LÉO RIBEIRO

ANIVERSARIANTE DO MÊS

Cada dia você cresce, fica mais madura e cria suas asas para voar e ganhar o mundo. E 
eu seu pai, sempre estarei ao seu lado para te apoiar nas suas decisões. Feliz 
aniversário minha filha. Eu te amo muito. Uma homenagem do seu pai, Bernardo Fachinello.
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DROGARIA
PLANALTO

Saúde ao 
alcance 

de todos!

Rua da Saudade, Qd.61 Lt.14 

Sala 2, Setor Noroeste

   TELE ENTREGA

3612-1312
61 9.9974-1796

AREGRAIA

Areia, Cascalho, Entulho,  Aterro, 
Pedras, Terra, Tapiocanga e outros.

Serviço com Carregadeira 
Frete com Truck e Carreta

Graia

Av. Inácio Jorge dos Santos, 
Qd 86 Lt. 02 A  St. Sul Novo 

(Próximo ao Posto de Saúde)
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