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Chefe do executivo 
nacional, Jair Messias 
Bolsonaro visita  
Cristalina (GO) 

Tentativa de roubo no 
assentamento 
Manacá acaba em duas 
mortes

Obras da Prefeitura estão em 
andamento 
A reforma e a ampliação do Hospital prosseguem a todo vapor. Primeira etapa está quase pronta e a 
segunda já começou em ritmo acelerado. Prefeito Daniel do Sindicato autorizou retomada de todas 
as obras.

Segunda etapa já começou e terá dois pisos, com cozinha, refeitório, sala para 
funcionários e lavanderia na parte de baixo e setor administrativo na superior. Pág. 3

Orientações e ações contra 
o Coronavírus não param 
em Cristalina. 

Verba do Governo federal não 
chegou ainda

5 vereadores criam CPI 
eleitoreira, inoportuna e 
que vai gastar dinheiro do 
contribuinte

Operação apura esquema 
de corrupção  envolvendo 
hospitais particulares 
em Goiás

Farmácia é flagrada 
vendendo amostras grátis 
e remédios vencidos, 
em Goiânia Pág.5
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SÚMULA DE 
RECEBIMENTO DE 

LICENÇA DE 
OPERAÇÃO

Cristalina Mineração e 
Transportes Ltda, CNPJ nº 

81.244.253/0001-02, Endereço: 
Rod BR 040 - km 108 s/n° - Zona 

Rural- Cristalina. torna público que 
requereu a Secretaria de Meio 

Ambiente de Cristalina - GO, a 
renovação da Licença de 

Funcionamento, para a atividade 
de extração de areia em cavas, a 

ser realizada no local denominado 
Fazenda São Pedro dos Cristais - 

Cristalina - GO.

EDITAL

Da Redação: Jornal Correio de
Cristalina

pós o fim das eleições de 2018 
no Brasil para Presidente da ARepública, Governador, 

Senador, Deputado Federal e Estadual. 
Chegou à vez da municipal, a qual irá 
eleger prefeitos e vereadores. Em todas 
as cidades do Brasil já se nota as articu-
lações para formação de chapa para a 
disputa eleitoral, e em Cristalina como 
não é diferente já começa a revelar vári-
os nomes que pretendem disputar a pre-
feitura de Cristalina. 

São vários nomes que podem 
surpreender os eleitores, e outros des-
conhecidos que podem ganhar força e 

se consolidar uma das opções 
dos eleitores na hora de escolher seu pre-
ferido nome para um pleito que irá con-
correr nas eleições de outubro 2020. 

Ainda é cedo para o povo opi-
nar quem será melhor, mais preparado e 
experiente politicamente para adminis-
trar a prefeitura em 2021. Pois a cada 
eleição e a cada nome escolhido, pode-
mos ter uma base do futuro de 
Cristalina. 

Existem vários nomes a disposi-
ção dos eleitores para analisar quais se-
rão os objetivos benéficos de cada can-
didato com suas prerrogativas política e 
propostas eleitoreiras, milagrosas. 

Os nomes mais comuns para concorrer à 

eleição deste ano, além do atual prefeito 

Daniel Vaz, que tentará reeleição, são: o 

Vereador Dr. Osório, Delegado Rafael 

Pareja, Empresário Cabo Mendes e o 

ex-prefeito de Cristalina Luiz Carlos 

Attié. É possível que novos nomes pos-

sam surgir até o registro no cartório elei-

toral. Haja fôlego!

Articulação política à tona 
para 2020

VISTA PANORÂMICA DE CRISTALINA - GO

O número de casos 
confirmados não 

sofreu alterações e 
continua com três. 

Um destes, inclusive, 
já curado e de alta de 

todos os 
procedimentos 

clínicos..

CORONAVÍRUS

A questão da gestão 
municipal. Bons gestores 
são aqueles que aliam a 
busca da eficiência à 
capacidade de 
experimentar a cidade
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Obras para motivar a vida 
e a população

momento é de tristeza e an-
gústia, mas o trabalho não po-Ode parar e a população precisa 

de motivação para prosseguir a vida. E 
por isso, contratos que já estavam assi-
nados pela administração, precisam 
ser executados para que não haja pre-
juízos maiores. Com cautela, e de olho 
nos recursos escassos por causa da cri-
se, o prefeito Daniel do Sindicato de-
terminou a retomada de diversas 
obras.

E, sem sombra de dúvidas, a 
do Hospital é a que mais chama aten-
ção neste momento, com a primeira 

etapa praticamente concluída, onde 
vai funcionar a internação, com uma 
estrutura e visual jamais vistos pelos 
profissionais de saúde e também pelos 
futuros pacientes; e a segunda etapa, 
já em ritmo acelerado, com dois pavi-
mentos, onde funcionará na parte de 
baixo a cozinha, o refeitório, a lavan-
deria e a sala de estar para funcionári-
os, e, na parte de cima, o setor admi-
nistrativo, compartimento que nunca 
existiu nem de forma precária. O tra-
balho foi planejado e pensado desde a 
elaboração do projeto, para corrigir fa-
lhas históricas e trazer uma nova reali-

Uma caixa d'água de 60 mil litros de água 
potável e para ajudar no combate a 
incêndio já foi instalada. O reservatório 
anterior, além de arcaico e inadequado, 
um funcionário tinha que desligar 
manualmente quando enchia, para parar 

A primeira etapa da ampliação e reforma 
do hospital será entregue nas 
próximas semanas

Estação elevatória, que vai beneficiar o 
bairro Lustosa, será entregue até o mês de 
julho

Calçadão da Praça na Vila Santa Clara, 
onde, além da moderna praça, também 
será construído um campo society 
sintético

Ciclovia está ganhando calçamento total, 
alambrado novo da 3ª Brigada e 
iluminação de led.

É inacreditável, mas até poucas semanas 
atrás, o oxigênio utilizado no Hospital era 
comprado em "balas". Hoje, é em metro 
cúbico. Veja na foto como é o 
armazenamento, hoje.

dade para Cristalina em termos de tra-
balho e atendimento hospitalar. 

Mas, Além do hospital, existe 
uma grande movimentação de obras na 
cidade, como a da pista, alambrado e 
iluminação da ciclovia em torno da 3° 
Brigada, no gramado, calçada e coloca-
ção de novo alambrado do Estádio 
Municipal Salvador Amado, no campo 
de futebol e nas ruas do São 
Bartolomeu, na obra do centro admi-
nistrativo de Campos Lindos, na cons-
trução da estação elevatória de esgotos 
do Bairro Lustosa, nas praças construí-
das, na pista de skate, nas ruas brique-
teadas pela cidade e em muitos outros 
lugares, onde estão acontecendo coisas 
boas.

A esperança é que logo após a 
pandemia, tudo volte ao normal, e to-
dos possam correr novamente nos cam-
pos de futebol, caminhar pela ciclovia e 
avenidas e praticar seu esporte favorito 
para cuidar da saúde. E com obras co-
mo essas e outras mais, a cidade vai es-
tar  preparada para quando o 
Coronavírus for embora. O que espera-
mos que aconteça muito breve. 

O momento é de tristeza e angústia, mas o trabalho não pode pa-
rar e a população precisa de motivação para prosseguir a vida. 

CIDADE
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Crea Goiás terá eleição 
para presidente

Conselho Regional de En-
genharia e Agronomia de OGoiás, o Crea Goiás, elegerá 

seu presidente para o triênio 2021/2023 
no dia 3 de junho próximo, das 8h às 
19h, na sede do Crea em Goiânia e nas 
inspetorias da autarquia em 28 municí-
pios goianos. Os profissionais enge-
nheiros e agrônomos residentes no 
Estado também vão eleger o presidente 
do Conselho Federal das categorias e os 
diretores da Mútua, a Caixa de 
Assistência dos Profissionais do siste-
ma em Goiás. Em Goiás participam das 
e l e i ções  o s  p ro f i s s i ona i s  r e-
gistrados/vistados no Crea-GO e que es-
tiverem em dia com suas obrigações. 

No Estado são candidatos os en-
genheiros eletricistas Jovanilson 
Faleiro Freitas e Petersonn Gomes 
Caparrosa Silva e os engenheiros civis 
Idalino Serra Hortêncio e Lamartine 
Moreira Júnior. Para presidente do 
Conselho Federal concorrem os enge-
nheiros civis Diogo Mesquita Aguiar, 
Alexandre Magno Santos Cruz, Joel 
Kruger, Paulo Roberto de Queiroz 
Guimarães, Rizomar Rodrigues da 
Silva e Marcos Moliterno. Para diretoria 
da Mútua Goiás são candidatos, para 
Diretor-Administrativo, os engenheiros 
eletricistas Bruno dos Santos Aguiar e 
Urias Luís Silva Fleury e o engenheiro 
mecânico Fábio Souza Gomes e, para 
Diretor-Geral, o engenheiro civil Luiz 
Soares de Queiroz.

“Ao longo dos anos os profissi-
onais das diversas engenharias do siste-
ma Confea/Crea estão sendo preteridos 
diante da importância que possuem para 
a sociedade”. A opinião é do engenheiro 
eletricista Jovanilson Faleiro Freitas, 
candidato a presidente do Crea Goiás 

Candidato Jovanilson Freitas 
propõe uma engenharia forte

que, caso eleito, vai mover ações para 
que o sistema tenha uma “engenharia for-
te”. Segundo ele outros segmentos têm 
créditos e são valorizados, ocupando os 
espaços destinados às engenharias. 
“Nosso sistema é o último a participar 
das discussões das engenharias. Obras 
são embargadas e interditadas sem nós 
manifestarmos, as empresas de enge-
nharia estão desacreditadas e destruídas 
e postos de trabalho são eliminados sem 
posicionamento do sistema”, ressalta.
Por outro lado, o candidato Jovanilson 
Freitas afirma que o Crea Goiás não pos-
sui cronograma de planejamento e ges-
tão de médio prazo. Para tanto, se for ele-
ito presidente objetiva estabelecer um 
plano plurianual para gestão e planeja-
mento da autarquia. “Vamos dar vitali-
dade e dinamismo à entidade, buscare-
mos a valorização das engenharias”, en-
fatiza. É pretensão dele também mostrar 
à sociedade e aos profissionais a impor-
tância do sistema e o quanto eles são fun-
damentais para o desenvolvimento de co-
munidade. Para a efetivação deste cená-
rio, o candidato a presidente anuncia 
que sua gestão atuará na valorização pro-
fissional e no reconhecimento das enti-
dades de classe, das instituições de ensi-
no e empresas de engenharia. 
Perfil

O candidato a presidente do 
Crea Goiás, Jovanilson Freitas, enge-
nheiro eletricista, é pós-graduado em 
Engenharia de Segurança do Trabalho, 
Gestão em Auditoria, Perícia Ambiental 
e Engenharia da Qualidade. Atuou como 
conselheiro do Crea-GO e foi coordena-
dor da Câmara Especializada de 
Engenharia Elétrica. Presidiu a 
Associação Brasileira de Engenheiros 
Eletricistas de Goiás em 2011/2013 e 
atua como professor de cursos de Pós-
Graduação da RTG e cursos profissiona-
lizantes do INPEG. 

Candidato Jovanilson Freitas 

O pleito ocorrerá 
no dia 3 de junho 

de 2020 em 
Goiânia e 28 
municípios 

goianos

Fonte:Eduardo Rocha

rojeto prevê repasse fe-
deral de R$ 60 bilhões a Pmunicípios brasileiros, 

mas verba ainda não chegou 
porque existe impasse entre o 
G o v e r n o  F e d e r a l  e  o  
Congresso Nacional sobre al-
guns tópicos da lei.

A expectativa é que 
Cristalina receba pouco mais 
de R$ 8 milhões, em quatro 
parcelas. A finalidade da aju-
da é socorrer os municípios 
nesta época de pandemia, 
quando estão todos em situa-
ção calamitosa, inclusive a ci-
dade dos cristais.

O Município, é bom in-
formar, está cumprindo todos 
os seus compromissos com os 
servidores, inclusive os médi-
cos e todos os demais profissi-
onais da saúde, que estão na li-
nha de frente de combate ao 
Coronavírus.

A população precisa fi-
car atenta às informações ver-
dadeiras e tomar cuidado com 
notícias falsas de pretensos 
candidatos a prefeito e verea-
dor, como a de que o dinheiro 
do Governo Federal já tinha 
chegado. Não chegou. E co-
mo as fake news de políticos 
da oposição, falando que fo-
ram cortados salários de pro-
fessores contratados em 50%. 

A informação verídica 
é de que nunca houve isso por 
parte da atual administração, 
ao contrário de outras cidades, 
como a própria capital goiana, 
que rescindiu contrato de 
3.100 professores temporári-
os.

R$ 8 milhões de 
ajuda federal a 
municípios não 
chegou a Cristalina
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Farmácia é flagrada vendendo amostras grátis 
e remédios vencidos, em Goiânia
Foram encontrados também medicamentos adulterados, alguns que custam mais de R$ 3 mil, utilizados no 
tratamento de doenças graves, como esclerose múltipla. Duas pessoas foram presas.

m farmácia foi flagrada venden-
do remédios vencidos e produtos Ude amostras grátis, no setor Leste 

Vila Nova, em Goiânia. Duas pessoas fo-
ram presas. A ação, coordenada pela 
Delegacia Estadual de Repressão a 
Crimes Contra o Consumidor (Decon), 
ocorreu nesta terça-feira (12/5).

De acordo com a corporação, po-
liciais civis e fiscais da Vigilância 
Sanitária estiveram no estabelecimento, 
localizado no setor Leste Vila Nova, onde 
foram encontrados inicialmente diversos 
medicamentos vencidos.
Farmácia alterava rótulos de “amos-
trar grátis” para vender 
Bolsonaro chegou ao nosso município em 
carro presidencial no estacionamento do 

O presidente 

posto JK que fica na BR 040 no munícipio 
de Cristalina – GO.

A sua presença causou uma gran-
de aglomeração de pessoas que desres-
peitou a quarentena do coronavírus em 
nossa região para receber e abraçar exce-
lentíssimo presidente da República do 
Brasil, Jair Messias Bolsonaro. “Vamos 
tomar cuidado e usar máscara”. Disse o 
Presidente. Muitos cristalinenses senti-
ram orgulho de nossa cidade, pois pela 
primeira vez um chefe de Estado e de go-
verno visitou a Serra dos Cristais na ma-
nhã de sábado (02/05/20). 

De carro aberto, Bolsonaro ace-

nou para povo e comerciantes e seguiu 

em direção do Batalhão da 3ª Brigada de 

Infantaria Motorizada de Cristalina, onde 

foi recebido com muito aplausos acom-

panhado pela segurança do Palácio do 

Planalto. 
Decon flagra supermercado e outra far-
mácia com produtos vencidos, em 
Goiânia

No último mês, um supermercado 
e uma farmácia de Goiânia também foram 
autuados após fiscais flagrarem produtos 
vencidos e produtos impróprios à venda. A 
fiscalização foi feita por policiais civis da 
Decon e por agentes do Procon Goiás.
Desde o início da situação emergencial cau-
sada pelo coronavírus, os servidores têm 
atuado investigando aumentos abusivos de 
preços e fabricação e comercialização irre-
gular de insumos e equipamentos de prote-
ção individual, os EPI's. Durante as ações, 
dois estabelecimentos foram flagrados co-
mercializando produtos fora do prazo de 
validade.

Os flagrantes ocorreram em um su-
permercado no Setor Forteville e em uma 
drogaria na Vila Rizzo, em Goiânia. Foram 
apreendidos produtos alimentícios, bebi-
das, cremes, repelentes entre outros. 
Alguns destes produtos estavam vencidos 
desde outubro do ano passado.
Segundo informações da Polícia Civil, do-
is inquéritos policiais foram instaurados pa-
ra apurar detalhadamente as responsabili-
dades. Fonte: DiaOnline

Foto: Reprodução/Decon

Chefe do executivo nacional, Jair Messias 
Bolsonaro visita Cristalina 
No início de maio (02)  sábado a população cristalinense foi surpreendida com a visita do excelentíssimo 
senhor Presidente da República, Bolsonaro. 

presidente Bolsonaro che-
gou ao nosso município em Ocarro presidencial no estaci-

onamento do posto JK 
que fica na BR 040 no 
munícipio de Cristalina 
– GO.

A sua presença 
causou uma grande aglo-
meração de pessoas que 
desrespeitou a quarente-
na do coronavírus em 
nossa região para rece-

ber e abraçar excelentíssimo presi-
dente do Brasil, Jair Messias 
Bolsonaro. “Vamos tomar cuidado e 

usar máscara”. Disse o Presidente. 
Muitos cristalinenses sentiram orgu-
lho de nossa cidade, pois pela primei-
ra vez um chefe de Estado e de gover-
no visitou a Serra dos Cristais na ma-
nhã de sábado (02/05/20). 

De carro aberto, Bolsonaro 
acenou para o povo e comerciantes e 
seguiu em direção do Batalhão da 3ª 
Brigada de Infantaria Motorizada de 
Cristalina, onde foi recebido com mui-
to aplausos acompanhado pela segu-
rança do Palácio do Planalto. 
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Uma Luta de todos os cristalinenses
Prefeitura, Secretaria de Saúde e Comissão  de Enfrentamento ao Coronavírus estão 
trabalhando com muito empenho para que a  cidade sofra o menos possível as 
conseqüências dessa pandemia.

 Covid-19 vai deixar rastros ina-
pagáveis, mas Cristalina tem lu-Atado bravamente para resistir, 

com união de forças e dedicação de pro-
fissionais que estão se doando ao máxi-
mo, arriscando as próprias vidas para pro-
teger a população com ações e orienta-
ções baseadas em estudos e conhecimen-
tos científicos.
Casos em Cristalina

Até o momento foram três casos 
confirmados, dos quais, um está em 
acompanhamento domiciliar com sinto-
mas leves e outro que nem de Cristalina é 
mais, porque se mudou daqui no ano pas-
sado e, na hora de se internar, ao invés do 
caso ser contabilizado para o local da co-
leta do exame, contou para o local do en-
dereço. Ou seja, na realidade esse caso 
não é de Cristalina, mas já que o 
Ministério da Saúde conta, paciência.

O terceiro, infelizmente, mor-
reu. Trata-se do produtor rural Darci 
Nohatto, de 63 anos e que contraiu o ví-
rus fora do estado de Goiás, vindo a fale-
cer de forma muito rápida pela doença. 

Toda a cidade sentiu e chorou a sua morte, 
principalmente familiares e amigos que 
dele eram bem próximos.
Envolvimento

Embora as previsões de mortes 
sejam assustadoras para o Brasil, 
Cristalina está resistindo e lutando muito, 
com a liderança da Prefeitura e o compro-
metimento da Comissão, que é estrita-
mente técnica e recebe o apoio de igrejas, 
entidades classistas, instituições filantró-
picas, associações, Polícia Militar, 
Guarda Municipal, Corpo de Bombeiros, 
3ª Brigada de Infantaria Motorizada, em-
presários, produtores rurais e muitas ou-
tras pessoas, todos unidos e envolvidos 
com o único objetivo de ajudar a salvar vi-
das.     
Flexibilização

A flexibilização do funciona-
mento do comércio e demais estabeleci-
mentos em Cristalina, depois de fechados 
por um mês, só se tornou possível porque 
a grande maioria está contribuindo, se-
guindo as orientações e protocolos. Se 
não fosse isso, o comércio não estaria fun-

cionando.
A Comissão lembra que a luta é 

de todos e que a conscientização e a res-
ponsabilidade são de cada cidadão que, ao 
obedecer as regras, como uso de másca-
ras, higienização das mãos, não sair de ca-
sa e evitar qualquer tipo de aglomeração, 
dentre outros cuidados, vai fazer com que 
a cidade saia vencedora desta terrível situ-
ação.
Teste rápido

Uma importante orientação da 
Comissão quanto aos testes-rápidos, que 
estão sendo comercializados em alguns es-
tabelecimentos da cidade, é que eles são 
usados para detectar os anticorpos, que 
são células de defesa produzidas pelo or-
ganismo para combater os antígenos: ví-
rus, bactérias e outros, que são células de 
defesa produzidas após um certo período.

Assim sendo, uma pessoa pode es-
tar contaminada e ainda não ter produzido 
os anticorpos. Se ela realizar o exame de 
teste rápido, sem o cumprimento correto 
de todos os protocolos, há grandes chan-
ces do resultado não corresponder à reali-

Priscila e Mayara, da Comissão de Enfrentamento nomeada pelo prefeito Daniel, que já 
levou orientações para Campos Lindos, São Bartolomeu, assentamentos e vários bairros 
da cidade

Para manter a população informada de 
forma transparente, todos os dias são 
divulgados boletins sobre os casos de 
Covid-19 em Cristalina

Os respiradores de Cristalina que estão nos quartos da UPA, foram adquiridos antes da 
pandemia, com preços bem abaixo do que é praticado hoje no mercado

Equipes da Secretaria de Saúde estão 
indo em todos os bairros e irão em 
Campos Lindos e São Bartolomeu na 
ação coletiva de combate ao mosquito da 
dengue.

Plano de ação para combate 
ao mosquito da dengue

dade, o que é chamado de “falso-
negativo”. Assim, a pessoa pode estar 
contaminada e com a falsa impressão 
que não é portadora do vírus.

Então, aconselha a Comissão, an-
tes de resolver fazer o teste-rápido, pro-
cure a orientação correta e a real necessi-
dade de realização desse exame.
Apoio psicológico

A pandemia veio assolar o mun-
do de forma muito abrupta e terrível. Já é 
da natureza humana ter medo de tudo 
que é desconhecido, por isso os profissi-
onais da saúde, que estão na linha de fren-
te e não recuam diante das dificuldades, 
estão ficando sobrecarregados e tensos, 
o que pode trazer um sentimento de an-
gústia e medo.

Diante disso, a Comissão de 
Enfrentamento, juntamente com a equi-
pe de profissionais relacionados com a sa-
úde mental, criou um projeto de acolhi-
mento, que visa tranquilizar os servido-
res, com orientações em grupo e indivi-
duais, se necessário, oferecendo orienta-
ções para lidar da melhor forma possível 
com os sentimentos de ansiedade, angús-
tia e depressão.

Os profissionais de saúde não es-
tão sozinhos e, juntos, sairão mais fortes 
e unidos, vitoriosos frente a esse pesade-
lo que tem apavorado a população mun-
dial.
Dia do Enfermeiro

No Dia Mundial do Enfermeiro, 
a Prefeitura, o próprio prefeito Daniel do 
S i n d i c a t o  e  a  C o m i s s ã o  d e  
Enfrentamento ao Coronavírus envia-
ram mensagens aos profissionais que es-
tão se doando ao máximo para combater 
a Covid-19, enaltecendo o trabalho e o 
exemplo de entrega na missão de cuidar 
de vidas. Expressando carinho e grati-
dão, a Comissão publicou a seguinte men-
sagem:
“Quando o abraço se torna um perigo en-
tre nós, se afastar até dos pais vira um cui-
dado. E o tempo vai ajustando os passos 
bem no dia que o mundo parou, para en-
frentar a guerra onde todos se tornam 
iguais. E bem nessa hora surgem os heer-

róis para defender com a própria vida os 
grandes e pequenos. Posso ler no rosto de 
cada enfermeiro e cada enfermeira, ges-
tos que não cabem nos jornais. Alguns tro-
cam de lugar com quem já pode respirar 
em paz. Seus campos de guerra são hos-

tais e, quando a ciência não pode ir mais, 
seus braços se arriscam, seus olhos não 
piscam, a fé traz de volta os sinais. Deus 
abençoe nossos heróis, que transpiram e 
inspiram. Depois da guerra, muitos mi-
lhares de abraços esperam por vocês!”

m meio à pandemia do 
Coronavírus, a Prefeitura e a ESecretaria de Saúde começa-

ram no mês de maio uma ação com o 
intuito de fortalecer trabalhos já reali-
zados no combate ao Aedes Aegypti, 
mosquito transmissor da dengue.

As principais atividades que 
estão sendo executadas são a cons-
cientização da população e a coleta 
de lixo para evitar a formação de no-
vos criadouros.

O movimento teve início pelo 
DNER, mas todos os bairros recebe-
rão a ação, bem como Campos lindos 
e São Bartolomeu. A preocupação e a 
vigilância maior são os pontos estra-
tégicos, os quais necessitam de aten-
ção especial, como borracharias, lo-
tes baldios, entre outros, mas sem dei-
xar de lado as residências e os esta-
belecimentos comerciais.    
“Iremos bairro a bairro, através de 
uma mobilização coletiva para envol-
ver toda a comunidade, porque a luta 
contra a dengue também é de todos”, 
informou Neuza Bacelar, coordena-
dora epidemiológica da Secretaria de 
Saúde.
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Uma CPI política e inoportuna

m plena crise do Coronavírus, 
que está assolando o mundo, Ecinco vereadores de Cristalina 

optaram por abandonar a ética e 
escancarar seus interesses políticos 
diante de um momento tão sério, que o 
Brasil atravessa.
O  quinteto, com interesse eleitoral 
neste ano, propôs a CPI justamente para 
investigar as causas do vírus em 
Cristalina, já que eles acham que estão 
perdendo espaço na política local por 
causa do trabalho dos profissionais de 
saúde e da Comissão de Enfrentamento 
ao Coronavírus, quando deveriam estar 
pensando nas pessoas e no combate à 
pandemia no âmbito municipal, já que a 
cidade perdeu no início de maio um 

ilustre cidadão, que era produtor 
rural.

Veja porque os interesses 
são políticos: faltam menos de 
cinco meses para a eleição, é a 
primeira coisa. Outra coisa, dos 
cinco, cada um tem seu interesse 
político particular: Dr Osório já 
se declarou candidato a prefeito; 
Janete Andrade, também se 
declarou candidata; Waltinho é 
l í d e r  d e  L u i z  A t t i é ,  
declaradamente candidato a 
prefeito; Valdson assinou o 
documento pressionado pelo 
PDT, seu partido, que tem a Dra 
Eliane já declarada como Heitor 

candidata; Heitor Benatti está tentando 
ganhar espaço, já que assumiu a Câmara 
há um mês.

Durante as discussões plenárias 
para compor os membros da CPI foi 
proposto que se investigasse desde 2017, 
quando iria se descobrir porque médicos 
e outros profissionais de saúde estavam 
com o salário atrasado há mais de três 
meses naquele ano e muitos fornecedores 
sem receber, além de muitos pagamentos 
estranhos. A turma não aceitou e só quer o 
período da pandemia, para tirar os 
profissionais do seu trabalho para irem lá 
prestar seus depoimentos, quando 
deveriam estar trabalhando, já que a 
jornada diária deles é em torno de 12 
horas diárias.

A CPI foi formada obedecendo os 
critérios estabelecidos pelo regimento 
interno da Câmara, ficando a vereadora 
Luciana como presidente, Cirlene como 
relatora e Waltinho como secretário. 
Luciana, que já trabalhou em várias 
empresas particulares da cidade, tem forte 
atuação na vida religiosa, já trouxe verbas 
para o município através de emendas de 
deputados e nunca se ouviu falar dela por 
onde passou, juntamente com Cirlene, 
que tem muitos serviços prestados a 
Cristalina como professora, diretora, 
educadora e seis mandatos nas costas, 
foram brutalmente atacadas somente por 
estarem cumprindo o papel que a lei lhes 
faculta. Mais uma prova do interesse 
político eleitoreiro.   

Nas primeiras reuniões a CPI 
definirá a pauta de trabalho e definirá a 
contratação de especialistas em saúde, 
direito e economia, já que uma CPI dessas 
fica cara e a Câmara não tem esses 
profissionais à disposição dentre os seus 
cerca de 70 funcionários. Só a título de 
informação, a última CPI que a Câmara 
realizou ficou em torno de R$ 300 mil. 
Mas isso não deve ser problema para os 
vereadores que propuseram e apoiam a 
atual mesa diretora, que, certamente não 
quis devolver dinheiro para ajudar no 
combate ao Coronavírus para poder 
gastar na CPI. O saldo lá, como é público, 
já beira os R$ 200 mil.
 

Comissão ficará cara, tem pano de fundo a eleição de outubro e não quis investigar 
os gastos da saúde da época de Luiz Attié.

Ronaldo Caiado quer isenção do ICMS nas faturas 
de energia elétrica 

 governador Ronaldo Caiado enca-
minhou, nesta sexta-feira (15/5), à OAssembleia Legislativa de Goiás 

(Alego) um ofício mensagem solicitando a 
homologação do convênio ICMS 42/20, 
do Conselho Nacional de Política 
Fazendária (Confaz), por meio de decreto 
legislativo. Desta forma, o Estado poderá 
conceder, durante o período de emergên-
cia de saúde pública causado pela pande-
mia do novo coronavírus, a isenção de 
Imposto sobre Circulação de Mercadorias 
e Serviços (ICMS) da tarifa de energia elé-
trica a consumidores de baixa renda.

A medida foi anunciada pelo go

vernador na última semana. Na ocasião, 
Caiado defendeu que a medida ajudará a re-
duzir os impactos econômicos que a pan-
demia vem provocando na população em si-
tuação de vulnerabilidade social. “Não tem 
sentido, numa crise como essa, o cidadão 
de baixa renda pagar ICMS na sua conta de 
luz”, ressaltou.

O corte do imposto, destacou o go-
vernador, garantirá dignidade às pessoas 
mais vulneráveis nesse momento de difi-
culdade financeira. Se a isenção for prova-
da pela Alego, terão direito ao benefício os 
consumidores que se encaixam na “sub-
classe Residencial de Baixa Renda”. Nesse 

caso, o consumo deve ser inferior ou igual a 
220 (duzentos e vinte) kWh/mês. “Esses ci-
dadãos terão a tranquilidade de manter sua 
energia”, ressaltou.

O convênio ICMS 42/20 foi cele-
brado durante reunião extraordinária do 
Confaz, em Brasília, quando os secretários 
de Fazenda e Economia do país, dentre eles 
a secretária goiana da Economia, Cristiane 
Schmidt, deliberaram e aprovaram a isen-
ção. Agora, para a isenção passar a vigorar 
em Goiás, é preciso que a Alego edite o de-
creto legislativo, medida que deve ser apre-
ciada na próxima semana.  
Por: Cloves Reges Maia
 

Decisão foi anunciada pelo governador na última semana. Na ocasião, Caiado defendeu que a medida ajudará a reduzir 
os impactos econômicos que a pandemia vem provocando na população em situação de vulnerabilidade social.
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Mais de 11 mil caminhoneiros beneficiados 
nos Pontos de Apoio da Eco050

m tempos de pandemia, o apoio 
aos profissionais do transporte Econtinua a pleno vapor na BR-

050. Mais de 11 mil caminhoneiros 
receberam atendimentos nos Pontos de 
Apoio Avançado da Eco050, até esta 
última terça-feira (12).

Durante os atendimentos, os 
caminhoneiros são orientados pela 
equipe de resgate sobre os sintomas da 
Covid-19 e recebem instruções sobre 
como higienizar o veículo e as mãos. No 
local, a temperatura corporal dos 
motoristas também é avaliada.

A ação teve início no dia 30 de 
março e visa ampliar esforços na 
contenção e prevenção ao coronavírus. 
Nos Pontos de Apoio já foram 
distribuídos 10 mil unidades de álcool 
em gel 70%, 10 mil luvas, 3 mil máscaras 
e 10 mil lanches. A mobilização é 
avaliada como satisfatória por 92% dos 
caminhoneiros entrevistados, que 
classificam a campanha como “nota 10”.

Nos Pontos de Apoio Avançado 
os caminhoneiros recebem também os 
dispositivos de cobranças automáticas 
(tags). Até o momento já foram 
distribuídas 481 unidades. A ação é 
realizada por meio de parceria entre o 
Grupo EcoRodovias, o Ministério de 
Infraestrutura e as operadoras de 
sistemas automáticos de cobrança Veloe 
e ConectCar. 

A iniciativa vai ao encontro da 
recomendação da Organização Mundial 
de Saúde (OMS) para o incentivo ao 
pagamento eletrônico e visa reduzir a 
interação entre usuários e colaboradores 
no processo de arrecadação manual nas 
praças de pedágio.

Os Pontos de Apoio Avançado 
aos Caminhoneiros funcionam todos os 
dias, das 10h às 16h, em parceria com 
aAgência Nacional de Transportes 

Terrestres (ANTT) e a Polícia Rodoviária 
Federal (PRF), no km 161 em Uberaba 
(MG), e km 286 em Catalão (GO).
Orientações e suporte na rodovia
Os motoristas que trafegarem pela BR-
050 encontram orientações e suporte no 
combate à Covid-19 também nos nove 
pontos de Serviço de Atendimento ao 
Usuário (SAU) distribuídos ao longo da 
via. Os SAUs contam com abastecimento 
de água, banheiro, fraldário e serviço de 
informações.

Diariamente, os usuários podem 
obter informações atualizadas sobre as 
condições de tráfego e postos de serviços 
em funcionamento no trecho por meio do 
T w i t t e r  @ e c o 0 5 0 ,  s i t e  
https://www.eco050.com.br/ ou pelo 
0800 940 0700.
Sobre a Eco050 – A Eco050, uma 
empresa do Grupo EcoRodovias, é a 
nova concessionária da BR-050. São 
436,6 quilômetros de extensão que 
compõem um importante corredor viário, 
passando por nove municípios de Goiás e 
Minas Gerais. O trecho concedido 
contempla uma das principais vias de 
ligação entre o Distrito Federal e São 
Paulo, que se inicia no entroncamento 
com a BR-040, em Cristalina (GO), e se 
estende até a divisa de Minas Gerais com 
São Paulo, no munícipio de Delta (MG) 
Informações: 0800 940 0700. Acesse 
www.eco050.com.br – Twitter @eco050

Sobre o Grupo EcoRodovias – O Grupo 
EcoRodovias é um dos maiores grupos de 
infraestrutura do Brasil. Ao longo de 20 
anos vem expandindo, de forma 
estratégica, sua presença tanto em 
corredores de importação e exportação, 
quanto em relevantes eixos turísticos do 
Brasil. O portfólio da EcoRodovias 
inclui 2.640 km de concessões 
rodoviárias e um ativo portuário 

(Ecoporto). São dez concessões – sete em 
operação, duas em fase de assinatura de 
contrato e a Eco135 em início de 
operação - em sete estados da federação, 
localizados nos principais corredores 
comerciais das regiões Sul e Sudeste do 
país. O Grupo registrou, em 2017, 296 
milhões de veículos equivalentes 
pagantes. 
Acesse www.ecorodovias.com.br 

Concessionária já distribuiu 33 mil itens de higiene e alimentação

 

ean Eustáquio pode ser 
um grande represen-Jtante do povo na políti-

ca de Cristalina.
Sempre fazendo o seu me-
lhor, um militar exemplar 
honrando seu país, um óti-
mo pizzaiolo, foi funcioná-
rio público, atuou como che-
fe de gabinete e secretário 
de saúde. Baseando nessas 
qualidades não tenho dúvi-
das de que será um ótimo re-
presentante do povo na casa 
de Leis.

Continue assim, hu-
milde e sempre competen-
te. Um forte pré-candidato 
a vereador na eleição 2020. 

Jean Eustáquio 
Um forte 

pré-candidato 
a vereador
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Operação apura esquema de corrupção
envolvendo hospitais particulares 
em Goiás

As equipes 
cumprem 53 
mandados de 
busca e 
apreensão em 
Goiânia, 
Anápolis, Ceres, 
Aparecida de 
Goiânia, 
Inhumas, 
Itapaci, 
Jaraguá, 
Caldas Novas, 
Rialma, São 
Patrício e 
também em São 
Paulo| Foto: 
Reprodução/ 
Polícia Civil

Por: Eduardo Marques
 Polícia Civil (PC) realiza na ma-
nhã desta quinta-feira (14) a AOperação BackDoor II. O obje-

tivo é apreender computadores, celula-
res, documentos, contratos, extratos ban-
cários e quaisquer outros elementos de 

informação atinentes aos investigados e 
sua relação com o  Instituto de 
Assistência dos Servidores Públicos do 
Estado de Goiás (Ipasgo). 

Na primeira fase da operação, re-
alizada em julho do ano passado, foi apu-
rado que vários dos servidores envolvi

dos no esquema eram terceirizados de 
uma empresa contratada pelo Ipasgo, mo-
tivo pelo qual se instaurou outro inquérito 
com o objetivo de apurar a relação entre a 
empresa e o instituto.

A ação conta com a participação 
de 236 policiais civis e apoio de 50 peri-
tos. Ao todo, são 53 mandados de busca e 
apreensão, cumpridos nas cidades de 
Goiânia, Anápolis, Ceres, Aparecida de 
Goiânia, Inhumas, Itapaci, Jaraguá, 
Caldas Novas, Rialma, São Patrício e São 
Paulo, em desfavor de 25 pessoas físicas e 
27 pessoas jurídicas. 

Os delegados Maurício Passerini 
e Magda D'Ávila receberão a imprensa às 
10h, na sede do Grupo Especial de 
Combate à Corrupção (Geccor), em frente 
à Secretaria de Segurança Pública para ma-
is detalhes.
Por assessoria de imprensa, o Ipasgo in-
formou que apoia a operação. 
Fonte:O Hoje

Tentativa de roubo no assentamento 
Manacá acaba em duas mortes

egundo informações oficiais, no 
dia 17/05/20, policiais Militares do SGrupamento de ROTAM, estavam 

em patrulhamento pelo Assentamento 
Manacá, Cristalina-GO, quando foram in-
formados pela viatura da Patrulha Rural 
da área, que um VW GOL de cor cinza, 
com 04 elementos armados, tinha tentado 
roubar um veículo de um proprietário de 
fazenda na região.

As equipes de ROTAM intensifi-
caram o patrulhamento na localidade com 
intuito de localizar os indivíduos quando 

visualizaram o veículo com as caracterís-
ticas informadas e tentaram realizar a 
abordagem.

Neste momento, os indivíduos 
abandonaram o carro utilizado na tentati-
va de roubo e correram com as armas em 
punho, as equipes iniciaram o acompa-
nhamento a pé, passado alguns instantes, 
dois dos quatro elementos armados reali-
zaram disparos de arma de fogo contra as 
equipes, o que ocasionou o confronto, ten-
do dois agressores alvejados e socorridos 
a UPA de Cristalina-GO. Os outros dois 

indivíduos armados passaram por dentro 
de um rio e conseguiram fugir.
Os agressores alvejados, por apresenta-
rem sinais vitais, foram socorridos à refe-
rida Unidade de pronto atendimento pelas 
equipes policiais. Com os homens alveja-
dos foram apreendidos duas armas calibre 
.38 e uma carabina calibre .44. O veículo 
utilizado para a tentativa do roubo, e as ar-
mas apreendidas foram apresentados no 
CIOPS de Cristalina.

As informações são do Agente Ribeiro.
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Exclusivo! Futebol 
brasileiro tem previsão de 
retorno para agosto, VAR 
fora do estádio e mais. 
Veja as medidas 
estudadas por CBF e 
clubes

exemplo da Bundesliga, o fute-
bol brasileiro estuda maneiras Ade retomar à normalidade 

após o período do pico da pandemia do 
covid-19. Vagner Martins, repórter dos 
canais FOX Sports, obteve informa-
ções exclusivas a respeito do novo pro-
tocolo de segurança da CBF para o re-
torno do futebol e sobre a reunião reali-
zada entre setores da entidade, como 
doping, serviços médicos e segurança. 
O repórter do FOX Sports teve acesso 
aos detalhes de serviços como VAR e 
exame antidoping, além de como será a 
organização por parte dos atletas para 
evitar a contaminação e propagação do 
vírus. 

As informações ainda são pre-
liminares, mas a ideia da CBF e dos clu-
bes é que o futebol retorne no final de 
julho e início do mês de agosto. A data 
é apenas uma previsão, uma vez que a 
CBF aguardará a autorização do 
Ministério da Saúde e de demais ór-
gãos de segurança do País. Os portões 
seguirão fechados, com uma equipe en-
trando antes da outra. No intervalo, a or-
dem de retorno dos times ao campo se 
inverteria. Todos os atletas passariam 
por testes 48 horas antes das partidas 
para evitar o descontrole de contami-
nação do vírus. 

Sobre as pessoas envolvidas 
na partida de futebol, todas passarão 
por testes de temperatura, em uma espé-
cie de serviço de triagem, com o mes-
mo intuito dos atletas. Com relação a ar-
bitragem, as escalas serão regionais. 
Isso evitará viagens de longas distânci-
as. O árbitro de vídeo não ficará no está-
dio. O serviço será realizado em escri-
tórios fora dos estádios. 

O acesso para a imprensa será 
reduzido ao extremo, com apenas fun-
ções básicas de transmissões tendo 
acesso ao local. No caso dos atletas, as 
regras são ainda mais rígidas. Os joga-
dores serão orientados a não se abraça-
rem após os gols e também não pode-
rão tomar banhos nos vestiários, indo 
para casa imediatamente após a parti-
da, levando as roupas usadas nos jogos 
para serem lavadas em casa. 
Fonte: https://www.foxsports.com.br/
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Prefeito homenageia 
garimpeiros pelas redes sociais

 Prefeito Daniel do Sindicato 
usou as redes sociais para pa-Orabenizar e agradecer os ga-

rimpeiros, já que este ano não pôde 
ser realizada a festa, como em anos 
anteriores. Confira a íntegra da pos-
tagem:

“Neste dia 16 de maio, Dia do 

Garimpeiro, não vamos ter as come-
morações como tivemos em 2017, 
2018 e 2019. É um ano atípico, dife-
rente, repleto de cuidados. Não vai ter 
aquele abraço, o aperto de mão, o sor-
riso, a alegria, o almoço gostoso, a dis-
tribuição de brindes, o torneio de tru-
co, a apresentação dos nossos artis-

tas... Não vai ter nada disso. Mas, o 
que tem e sempre terá, é o respeito, o 
carinho e a gratidão por quem é o nos-
so herói, o nosso orgulho. Porque sem 
vocês, garimpeiros, não existiria 
Cristalina e não teríamos uma história 
tão bonita. Parabéns!
Que Deus abençoe vocês!” 

Em anos anteriores Daniel comandou festas maravilhosas para homenagear os garimpeiros

topcopias10@gmail.com  
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