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Pré-candidato a Deputado Estadual Edivâneo Resende participou da Comitiva 
do Capão no bairro Belvedere e entregou ovos de páscoa para as crianças

Comitiva do Capão distribuiu ovos de 

Páscoa para algumas crianças no bairro 

Belvedere. O evento contou com a 

participação do pré-candidato a 

DEPUTADO ESTADUAL Edivâneo 

Resende, que tem intensificado sua pré-

campanha nos últimos 30 dias. O pré-

candidato, também tem mostrado ser 

conhecedor e participativo nas tradições 

e cultura da nossa região.

Jornal
Correio

de
Cristalina

também no
Facebook

ELEIÇÕES 2018

Em Cristalina, possíveis pré-candidatos
a deputado estadual e federal começam 
a surgir nos bastidores políticos

ossíveis candidatos 
a Deputado Estadual Pe Federal começam a 

surgir no campo eleitoral 
para representar a cidade 
com menos de 60 mil habi-

tantes. Esse  é o maior nú-
mero de pré-candidatos na 
h i s tó r i a  po l í t i ca  de  
Cristalina.  

As movimentações 
nos bastidores da política 
cristalinense já tratam das 
pré-candidaturas a cargos 
de deputado estadual e fe-
deral. 

Para a Assembleia 
Legislativa do Estado de 
Goiás, alguns nomes já apa-
r e c e m  c o m o  p r é -
candidatos. Confirmados, 
v i c e - p r e f e i t o  L u i z  

Henrique Barros, ex-
v e r e a d o r  M a r c e l o  
Henrique Vieira Neves, 
Zeni da Gráfica, Edivâneo 
Resende, administrador 
de empresas, empresário 
Cabo Mendes, Vereador 
Silvano da Silva Leite, ve-
reador Zé Orlando de 
Paiva,  Delegado Dr. Rafael 
Pareja e o vereador e advo-
gado Osório que é pré-
candidato a Deputado 
Federal.

3612-2709 
 98536-3291
99836-1705 

 

(Tels 
(61)E-mail: aguiaambiental2013@gmail.com

Simony Côrtes: Ambientalista Rua 21 de Abril, 408,
 Loja 02 - Centro - 
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“LEVANTANDO VÔO ECOLOGICAMENTE CORRETO”

Águia Ambiental 

Primeira Festinha 
do Scooby-doo na 

Praça da Liberdade´
foi um sucesso [3]

Cristalinense 
foi atração no 

Programa 
do Ratinho [7]

Eleições 2018: 
Título de eleitor deve

 ser regularizado 
até 9 de maio 

Menor é apreendida 
em flagrante após 
roubar celular em

 uma loja. [6]

Vereador Osório 
Pré-candidato Dep. Federal

Edivâneo Resende
Pré-candidato Dep. Estadual

Ver. Silvano da Silva Leite
Pré-candidato Dep. Estadual

Empresário Cabo Mendes
Pré-candidato Dep. Estadual

Marcelo Henrique (Pezão)
Pré-candidato Dep.  Estadual

Zeni da Gráfica
Pré-candidato Dep. Estadual

Vereador Zé Orlando
Pré-candidato Dep. Estadual

O vereador Marcelo Pezão, no uso da palavra 
na Tribuna da Câmara Municipal de Cristalina, há semanas 
atrás, denunciou toda corja de vereadores da oposição. 

Segundo declaração do vereador, a vereadora 
Luciana Cândida e presidente da Comissão Especial de 
Investigação, elaborou o relatório contra o FUNCRISTAL e per-
mitiu a participação do Dr. George Bortoli. “Na gravação de um 
vídeo o Dr. declarou sua participação nesta operação”. 

Ainda de acordo com Pezão, quando uma CEI 
é criada, são escolhidos três vereadores, e nenhum dos outros 
vereadores podem ter acesso a CEI; mas o presidente do (PSB) 
teve acesso a CEI no relatório do FUNCRISTAL; segundo 
Pezão, para fazer falcatruas e tentar desarticular o vice-prefeito 
João Fachinello da política de Cristalina.
 

O vereador Pezão quer saber por que houve a 
interferência de uma pessoa que não é da Câmara dos vereado-
res na CPI do FUNCRISTAL? Relatório esse, que foi reprovado 
pelo Tribunal de Contas do Município. Espertões! Fato ocorri-
do / 2ª edição de Abril de 2016

O povo pede explicação à vereadora 
Luciana Cândida sobre a interferência 
de Dr. George na CEI contra o 
FUNCRISTAL

Da redação

Direito de resposta:   

 

A presente matéria destina-se à discipli-
na do Direito de Resposta, exercitado pela Vereadora 
Luciana Cândida Ribeiro de Aquino, oriundo de acordo 
d o s  a u t o s  d e  P r o c e s s o  C í v e l  n º  
5122214.09.2016.8.09.0037, que tramitou pelo Juizado 
Especial de Cristalina-GO, em relação à matéria inverí-
dica sobre a Comissão Especial de Inquérito-CEI/2014, 
para apurar possíveis irregularidades no FundCristal, 
que veiculou na página de capa desse Jornal, 

Cumpre esclarecer  que a matéria veicu-
lada não continha a verdade dos fatos, uma vez que a ve-
readora Luciana Cândida Ribeiro de Aquino, era 
Presidente da Comissão Especial de Inquérito-CEI, e nes-
ta função coordenava as diretrizes dos trabalhos.

Delegado Dr. Rafael Pareja
Pré-candidato Dep. Estadual

 Luiz Henrique Barros
 Pré-candidato Dep. Estadual

Veja: Pág. 4 e 5

Delegado Dr.Rafael 
e sua equipe realiza 
várias prisões em 
Cristalina [2]

Pr. DANÚBIO e membros ATUAIS da 
1ª Igreja Batista  de Cristalina  são 

denunciados POR MÁ GESTÃO, 
ABUSO DE PODER E AUTORIDADE,

EXCLUINDO MEMBROS  antigos 
QUE NÃO TIVERAM O DIREITO DE 

DEFESA E NEM O DEVIDO 
PROCESSO LEGAL

2ª Quinzena de Abril de 2016.
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Grileiro

Cristalina terá novo
cemitério

Alguém viu o novo
asfalto?

Relembrando o governo 
anterior
Em recente visita ao 
ministro das cidades, 
Aguinaldo Velloso, o 
prefeito Luiz Attié, 

Relembrando o governo 
anterior
A cidade de Cristalina vai 
passar a contar com um 
novo cemitério nos 
próximos anos. Máquinas
já estão trabalhando a todo 
vapor na área do novo 
cemitério municipal. O 
atual cemitério que fica 
localizado na Rua Pe José 
Borsato, por não 
comportar mais a 
capacidade ganhará
uma nova extensão. A área 
que foi projetada para a 
construção, fica localizada 
na Vila Andrade.
Em breve, a população 
contará com o mais novo 
cemitério de Cristalina 
que desafogará o atual que 
já não tem mais 
capacidade.

Babados de Grileiro 

Tem um ex-secretário que 
teve sua política 
interrompida pela justiça, e 
nesta eleição é pré-
candidato a deputado 
estadual. No governo 
anterior esta mesma pessoa 
tentou invadir terra na 
região do município para 
vender. Au, au!!!

BABADOS
DO MOTTA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

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 Maio de 
2018, da seguinte forma:

03/05/18............ às ............ 9h. ( )
10/05/18............ às ............ 9h. (Quinta-feira)
17/05/18............ às ............ 9h. ( )

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

Quinta-feira

Quinta-feira
24/0518............ às ............ 9h. (Quinta-feira)
29/05/18............ às ............ 9h. ( Terça-feira )

CÂMARA MUNICIPAL 
DE CRISTALINA

acompanhado do senador 
Gim Argello, fechou mais 
um grande convênio.
que beneficiará a população 
de Cristalina. Serão 800 mil 
reais em asfalto para a Vila 
Nova, através do Pró-
Municípios - Programa de 
Implantação, Melhoria, 
Obra e Infra-estrutura.
Urbana do governo federal. 
“A Vila Nova é um bairro 
que merece nossa atenção, 
infelizmente foi construído 
em cima de uma área 
alagada e com incidências 
de minas d'água. Obras 
vultosas que correspondem 
a quase 5 vezes o valor 
gasto na construção das 
casas precisarão ser feitas 
naquele local para que 
solucione a 
irresponsabilidade de 
governos anteriores que só 
pensaram em ações 
politiqueiras. Nesse 
governo trabalhamos para o 
povo, e os resultados serão 
duradouros!”, garantiu o 
prefeito.

Delegado Dr. Rafael e sua equipe realiza 
várias prisões em Cristalina

Da Redação

arece que o delega-
do Dr. Rafael Pareja Pcolocou ordem na 

marginalidade que prati-
cava atos e delitos contra a 
população cristalinense. 
Através dos trabalhos da 
polícia de ter realizado vá-
rias prisões nos últimos di-
as na cidade.

Segundo a popula-
ção, o delegado Dr. Rafael 
Pareja está de parabéns pe-
lo trabalho realizado jun-

tamente com a sua equipe. 
O objetivo princi-

pal do delegando à frente 
da Delegacia de Cristalina 
é a prestação de um servi-
ço de excelência; “já que a 
vida é a constante busca 
pelo aperfeiçoamento, 
buscar atualizar conceitos 
de respeito, urbanidade e, 
sobretudo de profissiona-
lismo”.

O delegado não es-
tá sozinho, pois além da 

ajuda dos valorosos polici-
ais civis que prestam servi-
ços na área da DPCGO, tam-
bém conta com a ajuda das 
instituições e da própria so-
ciedade.
Por isso que Delegado re-
forçou as parcerias exis-
tentes e formalizaram ou-
tras, oportunizando assim, 
que a comunidade partici-
pe cada vez mais de ações 
de Segurança Pública. 
Assim, somando forças pa-
ra melhoria da Segurança 
Pública desta região. 

A Polícia Civil, co-
m o  q u a l q u e r  o u t r a  
Instituição, não é, e não po-
de ser uma ilha. Ela preci-
sa da ajuda de todas as pes-
soas dignas, honestas e tra-
balhadoras.
Só nos últimos meses a 
PCGO já capturou vários 
fugitivos, traficantes e as-
saltantes.

s Jogos Estudantis são 
uma competição rea-Olizada pela Secretaria 

de  Educação,Cultura  e  
Esporte (Seduce), por meio da 
S u p e r i n t e n d ê n c i a  d o  
Desporto Educacional, que vi-
sa mobilizar a juventude estu-
dantil em torno do esporte e 
contribuir para a formação in-
tegral do aluno/atleta, moti-
vando a aprimorar sua vivên-
cia esportiva, além de propici-
ar a descoberta de novos ta-
lentos e oportunizar a integra-
ção entre os participantes de 
diversos municípios e unida-
des escolares.

Em 2017, a competi-
ção envolveu cerca de 27 mil 
estudantes que disputaram 13 
modalidades entre individua-
is e coletivas.

A competição é divi-
dida em quatro fases, sendo 

elas: municipal, intermunici-
pal, regional e estadual. Nas fa-
ses municipal, intermunici-
pal e estadual são disponibili-
zadas as competições indivi-
duais e coletivas. Somente na 
fase regional não são realiza-
das as modalidades individu-
ais.
A inscrição para a edição 2018 
dos Jogos Estudantis poderá 
ser feita pela escola acessando 
o site:
http://seduc.go.gov.br/jogoses
tudan-
tis/visao/termo_adesao.asp
Modalidades:
Coletivas – basquetebol, fut-
sal, handebol e voleibol.
Individuais – atletismo, bad-
minton, ciclismo, judô, luta 
olímpica, natação, tênis de me-
sa, vôlei de praia e xadrez.
Fonte:
https://site.seduce.go.gov.br/

Jogos Estudantis 2018
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Linda Homenagem Feita pelo 
Vereador Bernardo Fachinello ao 
Deputado Federal Roberto Balestra, 
e sua Querida Mãe Garcita Balestra!

"Eu sou aquela mulher
a quem o tempo muito en-
sinou.
Ensinou a amar a vida
e não desistir da luta,
recomeçar na derrota,
renunciar a palavras
e pensamentos negativos.
Acreditar nos valores hu-
manos
e ser otimista." Cora 
Coralina
“Homenagem a meu ami-
go Roberto Balestra, e sua 

mãe dona Garcita 
Balestra, pela sua histó-
ria, e o que representa pa-
ra o povo goiano. 
Tenho muito orgulho de 
fazer parte de momentos 
emocionantes na vida de 
pessoas que aprendi a ad-
mirar.
Deputado Roberto 
Balestra você é um exem-
plo de caráter e dignida-
de e companheirismo, 
conte comigo.”

Primeira Festinha 
do Scooby-doo na 
Praça da Liberdade

ábado e Domingo (14 
e 15 de Abril) na SPraça da Liberdade, 

as crianças brincaram e pu-
laram na “Primeira Festinha 
do Scooby-doo”.

Um evento voltado 
para as crianças que apro-
veitaram ao máximo os dois 
dias de muito lazer.

O evento organizado 
pelo jovem Bruno teve mui-
tas atrações, além de pula-
pula e brinquedos infláveis, 

os pais das crianças pude-
ram apreciar a praça de ali-
mentação que contou com 
cachorro quente, pastel, cre-
pe, maçã do amor, doces e 
bolos.

Que outros eventos 
assim aconteçam mais ve-
zes em nossa cidade. 
Evento voltado para o lazer 
da família e diversão para 
as crianças. Parabéns ao or-
ganizador do evento!

Da Redação

Cristalina ganhará sede com instalações 
modernas e adequadas para o 
Corpo de Bombeiros

prefeito Daniel do 
Sindicato e o Capitão OBruno Alves Ferreira, 

juntamente com o secretário 
de obras e serviços urbanos, 
Fábio Barreto, estiveram na 
manhã desta quarta-feira, 11 
de abril, vistoriando a obra 
onde será instalada a sede da 
Companhia Independente 
B o m b e i r o  M i l i t a r  d e  
Cristalina.
 O Capitão Alves, 
acompanhado de vários cole-
gas de profissão, afirmou que 
o local terá condições para 
treinamento, alojamento 
compatível com a necessida-
de da guarnição e melhores 
condições para o atendimen-
to público. “Estamos confi-
antes de que brevemente a 
obra será entregue para a co

munidade, pois estamos ven-
do um esforço grande por 
parte do Prefeito”, ressaltou.
Atualmente com 30 bombei-
ros e 10 viaturas (sete opera-
cionais e três administrati-
vas), a companhia se destaca 
atendendo resgate pré-
hospitalar, ocorrência de 
busca, salvamento e incên-
dio.

Daniel elogiou o tra-
balho da Companhia e falou 
que antes de assumir a 
Prefeitura, embora já tivesse 
sido feito o contrato pela ges-
tão passada, não havia sido 
pago um centavo sequer da 
contrapartida que o municí-
pio se comprometeu a hon-
rar com a construtora. 
Somente o Estado havia fei-
to pagamentos, porém, depo

is de conversar com a ganha-
dora da licitação, o prefeito 
entendeu a necessidade da 
obra continuar e estabeleceu 
um cronograma para o paga-
mento.

“Quem trabalha tem 

que receber e não nos esqui-
vamos de compromissos, 
principalmente quando se 
trata de uma obra tão impor-
tante para a cidade, como es-
sa. Nossos bombeiros mere-
cem a melhoria em sua estru-

tura de trabalho, por isso esta-
mos nos empenhando ao má-
ximo para o término”, falou, 
informando que já foram re-
passados por sua gestão cer-
ca de 2/3 do valor acordado 
para a empreiteira.

Com a construção, 

que fica próxima ao trevo da 

BR-050, outros benefícios 

chegam ao local, como parte 

das ruas Álvaro Ribeiro e 14, 

as quais ladeiam a obra e que 

estão sendo briqueteadas. 

Briquete, diga-se de passa-

gem, que será utilizado em 

dezenas de ruas de todos os 

bairros de Cristalina e do dis-

trito de Campos Lindos, a par-

tir de agora, com a estiagem.

Fonte: Assessoria de impren-

sa - Prefeitura Municipal

Atual gestão entrou com contrapartida de R$ 330 mil
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Igreja Batista de Cristalina. Parabéns 
pelos seus 94 anos

1º templo da 1ª Igreja Batista de Cristalina

Retrospectiva:
g r e j a  B a t i s t a  d e  
Cristalina - acolhedora, Imãe, guardiã de seus 

fiéis, dirigida e presidida 
por pastores verdadeira-
mente vocacionados, cha-
m a d o s  p a r a  o  s a n t o  
Ministério, igreja que sem-
pre buscou a felicidade dos 
seus membros,

No dia 21 de abril de 
1924, foi instituída Igreja, 
conforme se vê a foto do seu 
primeiro templo Evangélico 
construído em agosto de 
1933. (foto n° 01) à frente do 
templo - vê o grupo de cri-
anças e jovens da igreja (sau-
dades de nossos irmãos).

No dia 21 de abril é o 
aniversário da igreja, relem-
bramos com saudades, pois 
era uma igreja tão abençoa-
da e repleta de pessoas ama-
das, queridas obedientes ao 

Santo Evangelho de Nosso 
Senhor Jesus Cristo, que pre-
gava o verdadeiro e genuíno 
Evangelho - o amor ao próxi-
mo, uma igreja que visitava, 
orava por todos, pastores tão 
amáveis e que desfrutavam 
de um chamado para pastore-
ar o rebanho batista de 
Cristalina, efetuavam batis-

mos, festas, comemorações. 
As fotos abaixo provam que a 
1ª Igreja Batista de Cristalina 
sempre fora uma igreja res-
peitada, amorosa, acolhedo-
ra, receptiva.

A foto n° 02 mostra a 
nossa querida e saudosa Dra. 
AMÁLIA MOHN - primeira 
mulher a ser nomeada 

Batizado de:

Ida Mohn
Angelo Aguia
Carlos R Molin (Carretinho)
Otto Mohn
Maria Coelho
Anita Aguiar
Iracema Mohn
Leandro de G Brasil

Amanda Aguiar
Joaquim Coelho
Pedro Aguiar
Georgina Aguiar
Minervina Aguiar (Fiotinha)
João Crisostemo
José Aguiar (Zeca)
Marciano Aguiar 
(Marcianinho)
José de Goiás Brasil

Sociedade 
Juvenil da 

Igreja batista 
de Cristalina 

em 1933.
Organizada e 
dirigida por 

Amália Mohn

Carretinho Mohn, Cordelino 
Lopes e Minervina Aguiar
Membros Fundadores que se 
mantiveram firmes e leais a 
Igreja Batista de Cristalina

1982Promotora de Justiça no 
Brasil - A família Mohn res-
peitada, ética, pacificadora. 
Otto Mohn - General do 
Exército Brasileiro, médico, 
e presidente e fundador da 
Academia Cristalinense de 
Ciências, Letras e Artes de 
Cristalina-ACCLA.

A foto n° 03 - mostra 
a primeira diretoria da igre-
ja, composta pelos membros 
fundadores Carlos Mohn, ca-
rinhosamente cognomina-
do  Carr i t inho ,  i rmão  
Cordelino Lopes, e nossa tia 
Fiotinha, como era chama-

Drª Amália mohn
Membro Fundadora 

Primeira mulher a ser 
nomeada promotora no 

Brasil.

26 XII 1932

da, seu nome correto é 
Minervina Aguiar; como se 
veem na foto n° 03; Sr. 
Carritinho é pai de Otto 
Mohn, Fritz Mohn, Amália 
Mohn ,  I r acema  Mohn  
Canêdo, serventuária da 
Justiça, Oficial e tabeliã do 
Cartório do 1º Ofício e 
Registro de Imóveis de 
Cristalina , nossa querida vó 
Iracema como era chamada; 
também Ida Mohn Lopes, ca-
sada com Cordelino Lopes, 
com quem tivera 03 lindos fi-
lhos: Edna ,Yone e Nei, nos-
sos amados irmãos; Fritz, elei-

to prefeito municipal de 
Cristalina por quatro legisla-
turas, homem íntegro, hones-
to, sério, diácono da igreja, fa-
lecera no dia 27 de abril de 
2014; cuidou da igreja até es-
se dia; Fritz foi Escrivão do 
Cartório do Crime desta cida-
de; Todos esses irmãos sem-
pre pertenceram à 1ª Igreja 
Batista de Cristalina; Hoje, vi-
vos, somente Edna Santiago 
e Silva e Yone Lopes, nossas 
amadas e mui queridas irmãs 
que tanto ajudaram a Igreja.
Fotos do Coral Salomão Luiz 
Ginsburg, fundado em 1963 - 

por seu primeiro e único re-
gente-Luiz Sérgio Veríssimo 
dos Santos, que à época, con-
tava-se com 12 anos de ida-
de. Era só festas e alegrias, 
sempre com muita harmo-
nia, paz, amor fraternal e aju-
da mútua e recíproca.

Como se pode apreci-
ar e retomar os idos de 1963, 

Fritz Mohn, prefeito por 4 
Legislaturas, em Cristalina

 Cristalina - 24 de Março de 1924

Por Dr. Luiz Sérgio Veríssimo

PARABÉNS

Pr. Antenor confirma as benções do casamento 
 a meu pai e minha mãe bodas de prata 1974

1ª Parte
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para constatar que desses e 
vários que poderiam ter sido 
apresentados, e só não o fize-
mos, por falta de espaço nes-
te jornal, para lembrar com 
saudades, respeito e carinho 
à obediência desses irmãos 
e suas doações à igreja, até 
partirem desta vida para a 
outra, ao encontro de Nosso 
Senhor Jesus Cristo, pois fo-
ram obedientes, amaram o 
Evangelho, pregaram-no 
com amor, não com ódio, 
rancor, como ultimamente.

em-se visto e com-
provado na 1ª Igreja TBatista de Cristalina, 

que está sob a direção de um 
pastor que instiga ódio, ran-
cor, agressão e provoca tu-
multos por onde passa, co-
mo é o caso desse pastor que 
hoje está à frente da igreja, e 
o pior de tudo isso é que os 
membros que ali estão não 
querem ver isto, preferem es-
tar subjugados a esse dita-
dor, perseguidor, manipula-
dor de opiniões e, aqueles 
que não o obedecem, ele ex-
clui e põe fora da igreja, co-
mo é o caso de nós os excluí-
dos da Igreja que não con-
cordamos com as suas mano-
bras maquiavélicas; seus 
olhos estão voltados para o 
dinheiro, a venda do patri-
mônio da Igreja, que esses 
membros que aí estão junta-
mente com ele nunca deram 
um centavo para a aquisição 
do templo sede da praça José 
Adamian e os terrenos e 
construções do CEBASC, 
aquele que esse pastor e um 
minguado grupo de segui-
dores seus, agrediram pais 

Lembrança 
da posse do 

Pastor 
Feliciano 

na Igreja de 
Ipameri 

para o Côro 
de 

Cristalina.
Ipameri 28/02/1972

de crianças que estudaram lá 
no CEBASC; tem um número 
mínimo de crianças ali, e o pi-
or de tudo é que o CEBASC 
hoje, não é dirigido pela 1ª 
Igreja Batista, mas por uma 
professora membro de outra 
Igreja, que só está ali por um 
período, e ainda mais é que a 
Igreja Batista, não quer ver is-
to, sabem por quê ? povo de 
Cristalina, a Igreja não tem 
mão de obra de qualidade, es-
pecialidade na área do ensi-
no e da educação religiosa, 
contrariando o próprio 
Estatuto do CEBASC. Este di-
tador e maquiavélico pastor, 
só pensa na verba da 
Prefeitura, nunca no bem es-
tar das crianças que dali pre-
cisam, mas o seu ódio, raiva, 
rancor de nós os excluídos 
da Igreja, que não nos sub-
metemos às suas imposi-
ções, não aceitamos a venda 
do templo, não aceitamos a 
mudança de rumo dos desti-
nos do CEBASC; esse pastor 
ditador, atrevido e audacioso 
afirma para muitos na cidade 
que veio para Cristalina, pa-
ra umas famílias que queri-
am mandar na igreja e por is-
so não quer nenhum mem-
bro antigo e nem aqueles que 
não aceitam os seus mandos, 
e o pior é que esse energúme-
no, tem o aval da Ordem dos 
Pastores Batistas do Distrito 
Federal, da qual ele faz parte, 
mas a Justiça tomará conhe-
cimento de tudo, das atroci-
dades, abusos e desrespeito à 
Constituição Federal e ao pró-
prio Estatuto da Igreja. Nós 
os excluídos da Igreja não 
descansaremos até ver nosso 
direito atendido e respeita-
do. Imaginem povo de 
Cristalina, ele é uma pessoa 
aposentada por invalidez e 
está recebendo da igreja salá-
r i o  e  r e c e b e n d o  d a  
Previdência Social; é um pas-
tor que burla a Lei, e lesa a 
Previdência. É um pastor 
mentiroso, ele sabe porque 
estamos publicando isso. (Se 
quiser tem o direito de res-

posta), pode vir e aproveita-
remos para juntar tudo isso e 
levar ao conhecimento do 
Judiciário, do Ministério 
Público e da Previdência 
Social. Esse pastor agride, co-
mo existe um processo crime 
em andamento contra ele e 
seu comparsa, ele sabe quem 
é.Esse pastor quer vender o 
templo e o CEBASC  sabe por 
quê? para colocar o dinheiro 
no caixa da Igreja, porque ele 
manipula o tesoureiro e faz o 
que quer, pois a vultosa quan-
tia, de mais de quatro mi-
lhões de reais, que é a avalia-
ção do patrimônio da igreja, 
irá para o caixa da igreja, e, 
ele pastor, tendo o dinheiro 
em caixa, ele exige o direito 
de receber os 8% (oito por 
cento) a que diz ter direito do 
Fundo Ministerial. Esse dita-
dor é um pastor que não visi-
ta seus membros, fala mal de 
muitos, não tem ética pasto-
ral, não tem administração; 
não responde as correspon-
dências que lhe são envia-
das. Os seus vice moderado-
res são capachos desse pas-
tor ditador, nada fazem, nada 
sabem conduzir, por isso a 
Igreja está na situação de pe-
núria, mas nós, os membros 
excluídos da igreja não dei-
xaremos isso acontecer, ire-
mos até às últimas conse-
quências, iremos até aos 
Superiores Tribunais para 
ver o patrimônio da 1ª Igreja 
Batista de Cristalina, preser-
vado, ninguém lançará mão 
dele para o seu próprio bel- 
prazer; os nossos saudosos ir-
mãos fundadores deixaram 
um legado para que nós os 
membros da Primeira Igreja 
Batista de Cristalina, pudés-
semos zelar, conduzir a 
Igreja como ela sempre foi 
conduzida, em amor ao pró-
ximo, cuidado dos mais ne-
cessitados, suprindo as ne-
cessidades da igreja, tanto é 
verdade que a 1ª Igreja 
Batista de Cristalina não é 
acudida por nenhum órgão 
governamental, nunca dele 

,

precisou, e não é agora que a 
parte social que faz parte da 
igreja irá precisar, porque os 
membros sempre obedece-
ram aos ditames da Bíblia 
Sagrada o contido em 
Malaquias 3v° 10- entregan-
do os dízimos e ofertas para o 
sustento da Igreja. A 1ª Igreja 
Batista de Cristalina terá o 
maior prazer em atender às 
nossas Instituições públicas, 
autárquicas judiciárias para 
estar ao lado delas atendendo 
aos direitos fundamentas e 
sociais da pessoa humana.

A você 1ª IGREJA 
BATISTA DE CRISTALINA, 
nesse dia tão expressivo, de 
tantas felicidades e alegrias 
que você nos proporcionara 
até antes da vinda deste pas-
tor para cá e sua posse em 
2014, até agora só se viu fra-
casso, vergonha, escândalo, e 
derrotas queremos dizer-te 
que estaremos sempre pron-
tos a te defender, lutar pelo 
seu patrimônio e não deixar 
que intrusos e desqualifica-
dos o dilapidem; dispostos a 
arrebanhar todos os nossos ir-
mãos que foram excluídos do 
seu rol de membros por impo-
sição deste lobo devorador 
que só plantou até agora a de-
sunião, trouxe escândalos e 
ignomínia para a igreja; esta-
remos prontos a cantar com 
muita galhardia, fé, e confi-
ança no Deus Todo Poderoso, 
o Senhor da Igreja: "Que ale-
gria neste dia. Nós estamos a 
gozar. Nesse ensejo e bom de-
sejo. Temos só a Deus louvar. 
Oh, cantemos pois com ale-
gria, neste grande e mui festi-
vo dia. Vê. Vê. O que nos fez 

o Rei dos reis.
“Cantaremos nos tri-

bunais, nas ruas e praças, 
onde quer que estejamos, so-
frendo retaliações, hoje, por 
parte dos membros da igreja 
e seu pastor presunçoso, ar-
rogante e motejador:” 
ESTANDARTE DESTA 
IGREJA LEVANTEMOS 
SEM TEMOR. ELA É A 
MUITO AMADA ESPOSA 
D O  B E N D I T O  
SALVADOR..."

Danúbio, e mem-
bros da igreja que o acompa-
nham arrependam-se; dei-
xem de ser presunçosos, ar-
rogantes. Busquem a humil-
dade e seja você um verda-
deiro pastor de almas e não 
semeie discórdias, ódio, di-
visões, agressões, ataque 
em público; o seu ministé-
rio está arrasado. Por onde 
você for, a igreja que irá pas-
torear, ela tomará conheci-
mento de tudo o que você 
tem feito com a Igreja de 
Cristalina.

Na próxima edição 
deste jornal, teremos mais 
espaço e oportunidades pa-
ra maiores comentários so-
bre a vida da 1ª Igreja 
Batista de Cristalina. Até - 
Já. Tchau, tchau.

(Fonte: Nós os membros ex-

cluídos da igreja- represen-

tado pelo advogado - Luiz 

Sérgio Veríssimo dos Santos 

- OAB-GO 18857 - endere-

ço: Rua Goiás. N° 743, salas 

03 e 05 - não somos anôni-

mos, o endereço está à dis-

posição para quaisquer 

eventualidade)

“O 

Primeira 
Igreja batista 

de 
Cristalina 
dirigida 

por um pastor 
ditador, que 

provoca 
agressões, 

planta o ódio, 
rancor, mágoa 

e semeia 
contendas 

entre os seus 
liderados é só 

desastres, 
vergonha, 
derrotas.

(Pastor Edivaldo) Posse da Diretoria para 1963

2ª Parte
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Flagrante: Autor de roubo é 
preso em estabelecimento 
comercial de Cristalina.

a tarde de 19 de 

Abril,  Francisco NMedeiros da Silva 

Filho assaltou a mão armada 

u m  c o m é r c i o  l o c a l .  

Os policiais civis 

Ricardo, Charlon e William 

tiveram êxito na captura do 

meliante que estava na posse 

de dinheiro, celulares e simu-

lacro de arma de fogo que uti-

lizou para aterrorizar as víti-

mas.

 O autor foi autuado 

em flagrante por Roubo qua-

lificado e foi encaminhado ao 

presídio local.

Fonte:

www.facebook.-

com/Delegado-Rafael-PCGO

Traficante é preso com 
diversos tipos de drogas.

a noite de 19 de Abril 
a equipe do Choque NPMGO surpreendeu 

Claudiomir Barden da Silva 
na posse de porções de maco-
nha, crack e cocaína, além de 
cédulas de dinheiro e várias 
cartelas de remédios de uso 
controlado.

A Polícia Civil de 
Cristalina autuou em fla-
grante pelo crime de tráfico 
de drogas.

Fonte:

www.facebook.-

com/Delegado-Rafael-PCGO

Polícia Civil de Cristalina no 
combate ao tráfico de entorpecentes

pós investigação ba-

seada em informa-Ações de que um ra-

paz estaria comercializando 

drogas no bairro Rio de 

Janeiro, foi confirmado o co-

mércio, visto que diante de 

campanas táticas na região o 

fluxo de pessoas no local al-

vo era grande e - no dia 

20/04, a equipe policial da 

DP de Cristalina com o apoio 

da Guarda Municipal, reali-

zou diligências em duas das 

residências levantadas, uma 

ponto de vendas e outra co-

mo local de guarda das dro-

gas, foram localizados: 95g 

de substância vulgarmente 

conhecida como crack, 49g 

de maconha e 85g de ácido 

bórico, esta recorrentemente 

usada na produção da droga, 

balança de precisão, além de 

materiais utilizados para em-

ba lagem dos  ob j e to s .

Feita a apreensão de 

todo material ilícito e do au-

tor Anderson Roberto dos 

Santos, identificado como o 

responsável pelo tráfico, fo-

ram encaminhados ao distri-

to policial para lavratura de 

procedimentos cabíveis. 

P O L I C I A  C I V I L  

COMPRIMISSO COM A 

VERDADE E A JUSTIÇA.

Fonte:

www.facebook.-

com/Delegado-Rafael-PCGO

Menor é apreendida em flagrante após 
roubar celular em uma loja em Cristalina.

a data de 19 de Abril 

de 2018, a menor NB.M.S. entrou em 

um comércio da cidade e sub-

traiu um telefone celular, fa-

zendo ameaças.

A Polícia Militar foi 

acionada e deteve a menor na 

posse do celular roubado.

O Delegado Rafael Pareja de-

terminou a autuação em fla-

grante da menor, recolhendo 

a mesma na delegacia de 

Cristalina.

A menor tem várias passa-

gens de atos infracionais.

Fonte:

www.facebook.-

com/Delegado-Rafael-PCGO

Polícia Civil de Cristalina no combate a 
receptação, posse irregular de arma de
fogo e apresentação de Documento Falso

a data de 16/04/2018, 
foi presa a pessoa de NADAILTON ALVES 

RIBEIRO, pelo crime de recep-
tação.

Os Agentes ALINE, 
WILIAM e REGES, estavam in-
vestigando uma quadrilha de 
roubo de veículos, dentre os 
i n v e s t i g a d o s  e s t a r i a  
ADAILTON, o qual teria parti-
cipado de um roubo, no dia 
04/04/2018, de um veículo 
FORD/ECOSPORT 1.6, con-
forme RAI N:5995550, inclu-
sive tendo os agentes a qualifi-
cação e filmagens desse deli-
to, visto que o autor foi flagra-
do por câmeras de segurança. 

No dia desse delito, os 
autores usaram um veículo 
FIAT/PALIO de placas OZX-
2292/DF. Os policiais, ao in-
terrogarem Adailton, mostra-
ram-lhe as imagens em que 
ele aparecia durante a subtra-
ção do FORD/ECOSPORT, ao 
ver as imagens, o criminoso 
confessou a participação no 
delito e confirmou o local on-
de o veículo estaria escondi-
do, levando a equipe até o lo-
cal. Ao chegar nas proximida-
des da residência, os policiais 
subiram no muro e avistaram 
o veículo FIAT/PALIO de pla-
cas OZX-2292/DF. Diante dos 
fatos, foi feito o adentramento 
na casa e a abordagem do pos-
teriormente qualificado como 
HAILTON ALVES DE LIMA. 
Ao ser indagado sobre o veícu-
lo FORD/ECOSPORT, este ne-
gou dizendo que o veículo 
nunca havia entrado em seu 
quintal, após ser perguntado 

sobre a procedência do veícu-
lo FIAT/PALIO, esse informou 
ser de sua propriedade e apre-
sentou documento CRLV em 
nome da pessoa de Francisco 
de Assis dos Santos, porém, 
ao consultarem o sistema da 
polícia, esse constou como 
sendo de propriedade de 
KARLA AMANTINO. Nesse 
momento, os agentes coloca-
ram Adailton frente à Hailton 
e este falou que já teria confes-
sado o crime e que o veículo 
estaria no local há algumas ho-
ras, pedindo pra Hailton falar 
onde o carro teria sido levado, 
frente a isso, Hailton se diri-
giu ao galpão e pegou a chave 
do veículo FORD/ECOSPORT 
e entregou aos agentes. Ao ser 
solicitada a apresentação dos 
documentos de Hailton, este 
franqueou a entrada na resi-
dência e, ao se deslocarem pa-
ra buscas dos documentos, os 
agentes avistaram na sala 01 
(uma) espingarda calibre .12. 
Em buscas seguidas, foi loca-
lizada mais 01 (uma) espin-
garda calibre .22, além de 39 
(trinta e nove) munições de ca-
libre 12. 
posterior aos fatos citados, 
Hailton levou os policias a um 
matagal no aeroporto da cida-

de, onde o veículo estava es-
condido. Ao localizarem o veí-
culo, foi realizada consulta 
nos sistemas da polícia civil e 
foi confirmado que o veículo 
seria produto de furto/roubo. 
Após os fatos, HAILTON 
ALVES DE LIMA foi conduzi-
do à Delegacia de Polícia local 
onde foi preso pelos crimes de 
receptação, apresentação de 
documento falso e posse irre-
gular de arma de fogo. 
Polícia civil, compromisso 
com a verdade e a justiça!

*Polícia Civil agradece o total 
apoio da Guarda Municipal de 
Cristalina, uma parceria que 
vem dando resultados satisfa-
t ó r i o s  à  s o c i e d a d e  
Cristalinense.*

Fonte:

www.facebook.-

com/Delegado-Rafael-PCGO

NA ROTA POLICIAL
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PALAVRAS 

         CRUZADAS

                               DIRETAS

Cristalinense foi 
atração no Programa 

do Ratinho

cristalinense Lucas 
Soares, que Oatualmente mora em 

Porto Seguro, Bahia, foi 
uma das atrações que 
faturou mil reais no quadro 
de maior sucesso do 
momento Dez ou Mil, 
comandado pelo 
apresentador Ratinho.
Lucas se apresentou na 
noite de segunda 16/04 
como “Negotchan” 
dançando a música “Vai 

Malandra da cantora 
Anitta”

O coreógrafo e dançarino 
além de fazer a plateia 
delirar, foi muito elogiado 
pelos jurados, 
principalmente por Décio 
Piccinini e Arnaldo 
Saccomani, os mais 
exigentes.

Parabéns pela bela 

apresentação, Negotchan!

CORREIO DE CRISTALINA
13 anos 
levando 
NOTÍCIAS 
ao povo 
cristalinense

Anuncie conosco
61 98529-6967

Da Redação
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