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AUTO PEÇAS LUIZ
Todos os tipos de peças e
acessórios para veículos

das marcas
Rua 7 de Setembro,131

 Cristalina - GO

Tel: 3612-6535
    9 9676-2477

Correio de Cristalina

ÓTICAS

PRADO
VALORIZANDO SUA IMAGEM

Qualquer armação 
com 20% de desconto

Tel: 61 3612-3531
zap 9.9840-9021 vivo
zap 9.9548-4768 claro

Rua Goiás, 1.307 - Centro - Cristalina GOBRCARD

Aceitamos todos os cartões de crédito

R. 21 de Abril, 361 - CentroTels: 3612-4199 / 99867-4186
www.petshopsantiago.com

MÉDICO VETERINÁRIO 
BANHO E TOSA

TÁXI DOG
AQUÁRIO E RAÇÃO 

Prefeito tem rejeição de 
78%, segundo ver. Osório 

Foto de arquivo

vem fazendo com a nossa cida-
de, são muitas reclamações de 
vários bairros, e ele sozinho 
não tem condições de resolver 
se a empresa e o Estado não co-
laboram. A cobrança serve pa-
ra o Bairro Cristal e Marajó que 
também não tem água tratada. 

A c o n t e c e  q u e  a  
SANEAGO faz a cobrança da ta-
xa de esgoto sendo que ela não 

faz o tratamento”. Disse o vere-
ador.

Foi necessário o Verea-
dor entrar com uma ação para 
saber por qual motivo a 
SANEAGO não faz a captação 
do esgoto em nosso município.

Mas isso só corre frou-
xo em nossa cidade porque não 
temos um prefeito de punho 
que cobra e fica em cima das 
empresas responsáveis pelos 
serviços de água e luz.

Segundo o vereador 
Osório, hoje, a rejeição do atual 
prefeito chega a 78%, uma reje-
ição nunca vista. E segundo 
grande parte da população, es-
se é o pior governo da história 
de Cristalina.

Visite o Facebook: petshopsantiago

Da redação

vereador Osório defen-
de os moradores pela Ofalta de interesse da 

SANEAGO e ENEL em relação 
à falta de água tratada e rede de 
energia que não atinge as resi-
dências do setor Minervino 
Gusmão.

Segundo informações 
do vereador, que está indigna-
do e triste, não é justo o que 

MAKS APOIA 

E PEDE VOTO 
DEPUTADO FEDERAL

DEMÓSTENES 

1444

SÃO 12 AÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO  EM 1 ANO E 4 MESES CONTRA O PREFEITO. VERGONHA! 

DISK BEBIDAS: 
3612-5665 / 9 9928-4050

CARVÃO - GELO - ÁGUA 
MINERAL- BEBIDAS EM GERAL

MUNDO
DAS

BEBIDAS

MUNDO
DAS

BEBIDASACEITAMOS CARTÃO DÉBITO E CRÉDITO

Horário de funcionamento:
Domingo a Quinta: das 8:00 as 00:00
Sexta e Sábado: das 8:00 as 2:00 da manhã

Tabacaria

R. Getulio Vargas, QD 54, LT 06 - Centro
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ste ano, temos uma im-
portante tarefa e res-Eponsabilidade, a de ele-

ger o Candidato a Deputado 
Estadual e Federal da nossa ci-
dade. 

Para termos bons 
relacionamentos políticos, 
precisamos de bons eleitores, 
por isso escolha um candidato 
ético e comprometido.

Prepare-se para votar 
com consciência naqueles 

A importância de saber escolher 
bem os seus candidatos
Da redação / Rafaela Lima / Correio de Cristalina

que vão representar você na 
Assembleia Legislativa de 
Goiás e Câmara dos deputa-
dos, em Brasília. 

Seu voto pode fazer a 
diferença, então pense bem, 
pesquise bem o seu candidato 
e vote consciente. 

 A política é responsa-
bilidade de todos os cidadãos 
e os candidatos eleitos são os 
responsáveis por elaborar e 
executar as leis que interfe-

rem diretamente na vida de to-
dos. 

Nesse expiatório polí-
tico sentimos que há 20 anos 
não elege um Deputado 
Estadual por nossa cidade.

O país tem uma esti-
mativa de 5.570 cidades e de-
pendendo do seu estado e mu-
nicípio os eleitores elegem 
um deputado federal disposto 
a defender o povo a frente da 
Câmara dos Deputados. 

Por isso que devemos 
ter união e valorizar a política 
local escolhendo seu candida-
to preparado para nos repre-
sentar e ser a favor do municí-
pio em todas as esferas e ques-
tões relacionadas ao nosso 
País. 

Nesta eleição muitas 
águas vão rolar, mesmo  con-
tra ou a favor acreditamos no 
potencial do município e nos 
candidatos. 

É importante que os 
eleitores observem a necessi-
dade e o quanto a cidade de 
Cristalina necessita urgente-
mente de alguém para repre-
sentar o município; como cita-
mos a cima, a chance é agora.  

Não desfazendo de ou-
tros candidatos da região do 
entorno que colocaram os no-
mes na disputa eleitoral que 
também vem se destacando 
com a maior chance de ser elei-
tos.

Foto / Internet

3612-2709 
 98536-3291
99836-1705 

 

Tels 
(61)E-mail: aguiaambiental2013@gmail.com
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LICENCIAMENTO AMBIENTAL, PROJETOS, OUTORGAS, CAR - CADASTRO AMBIENTAL
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“LEVANTANDO VÔO ECOLOGICAMENTE CORRETO”

Águia Ambiental 

Gás de cozinha deve 
ficar R$ 3 mais caro em Goiás

Por: www.dm.com.br
 gás de cozinha (GLP) 
vai ficar mais caro Onos próximos dias, 

segundo divulgado, nesta 
s e x t a - f e i r a ,  2 1 ,  p e l o  
Sindicato das Empresas 
Revenderas de Gás da Região 
Centro-Oeste, por conta de 

um reajuste entre 3,6% a 
4,4% no preço do produto 
nas distribuidoras.

Até o momento, algu-
mas revendedoras ainda não 
repassaram o reajuste para o 
consumidor final, mas o pre-
ço do botijão de 13 quilos, co-
mercializado em média entre 

R$ 75 e R$ 80, pode passar a 
custar entre R$ 78 e R$ 83.

Segundo o presiden-
te do sindicato, Zenildo Dias 
do Vale, o aumento ocorre 
por causa do pagamento da 
data base dos servidores do 
setor. “Todo ano, esses traba-
lhadores tem reajustes salari-
ais e isso é repassado para as 
revendedoras”, explicou.

A entidade pontua 
que por conta da liberdade 
de preços e o livre mercado, 
cada revendedor tem auto-
nomia para decidir sobre o re-
passe dos custos ao consumi-
dor final. De acordo com o 
sindicato, por enquanto, não 
há previsão de desabasteci-
mento e nem motivo para 
que a população se desespe-
re e faça estoque de gás em ca-
sa.

Zenilto destaca que o 
consumidor que encontrar al-
guma revendedora pratican-
do preços abusivos pode de-
nunciar no Procon através do 
telefone 151.

- As eleições terminam em 7 
de Outubro em todo territó-
rio Brasileiro. Para ficarmos 
atentos com as metamorfo-
ses política nacional e de 
nossa cidade, em dezembro 
haverá nova eleição para 
escolher o novo Presidente 
da Câmara Municipal. 
- Analisando a expectativa 
de quem vai ser o novo 
presidente, ainda não temos 
uma confirmação do nome. 
Provavelmente será o 
mesmo.
- No observatório político a 
gente vem observando a 
capacidade de cada verea-
dor pelo seu estilo e pelo 
grandioso trabalho que vem 
fazendo em prol da popula-
ção.

Em dezembro 
haverá eleição 

para escolha da 
nova mesa 
diretora da 

Câmara 

Segundo  popu la res ,  que  
presenciaram o fato.
Confira os comentários do 
whatsapp:

- O que está acontecendo em 
Cristalina que ninguém de 
nenhum grupo comenta nada. 
Nesta quarta feira o irmão do 
Luiz Henrique, vice - prefeito e 
atual candidato a deputado 
estadual, senhor Luiz Fernando, 
foi preso quando trabalhava em 
sua peixaria na feira, mesmo sem 
maiores esclarecimentos foi 
preso, dormiu na cadeia, seus 
advogados conseguiram sua 
liberdade depois de pagar fiança 
mas está com restrição de 
l iberdade em a  de  suas  
residência até conclusão do 
inquérito. O que pode levar uma 
decisão desta, as pessoas 
roubam, assalta mão armada, a 
polícia leva para Luziânia, 
quando chega aqui, o ladrão  está 
roubando de novo. 

-Injustiça mesmo!! Segundo a 
pessoas que declarou. Compro 
do Luis Fernando ah muito 
tempo e ele sempre selou pela 
qualidade!! 
-Tudo fresquinho!! Pessoa 
honesta, trabalhadora!!
- Defendendo não.... Queremos 
justiça...
- Na logística teria que apreender 
a mercadoria, multar e fechar a 
banca se estiver não tiver 
regularizada....mas prender na 
cadeia como se fosse bandido?
- O rapaz não bebe ...  Não é 
desonesto... Um cara íntegro....E 
está impedindo de sair pra 
trabalhar...
- Mas já estamos sabendo o 
porque disso tudo.... É só porque 
e l e  é  i r m ã o  d o  L u i z  
Henrique...Querem tirar o foco 
da campanha....
- Mas Deus é mais....
- Fazer uma campanha limpa e 
honesta é muito melhor... vamos 
fazer justiça...
- Os feirantes estão revoltados 
pois nunca viu isso acontecer... 
- Tem gente que faz política com 
sujeira.

- Compreendo o que está escrito 
e tais revoltas,  mas não 
devemos julgar A ou B, a 
autoridade competente fez o que 
tinha q fazer houve apresentação 
de um cidadão ao Ciops, a 
denuncia tem que ser averiguada 
veio de algum lugar, um 
denunciante enfim, .. Colocaram 
uma fiança e os advogados 
tiveram que informa a família e 
depois foi regularizado, agora e 
responder na justiça.. Cada um 
com sua responsabilidade seja 
comerciante , seja quem for, 
agora se houve algum erro , ache 
o denunciante e resolva dentro 
da lei.. 

-Todos estamos sujeito a um erro 
o nosso município e grande, 
qualquer um está sujeito a 
compra algo que não está dentro 
regulamentação da vigilância. 
Esse tipo situação e complicada.

Irmão do candidato 
a Deputado Estadual 

Luiz Henrique foi preso 
por descumprir a 

colocação
do SELO no produto
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Conheça os benefícios 
de valorizar e comprar no Comércio Local

o comprar no 
Comércio Local, Apromovemos o de-

senvolvimento do municí-
pio, contribuindo para o 
aumento de novos postos 
de trabalho, recolhendo 
impostos municipais e ge-
rando mais investimentos 
em diversas áreas.

Assim como os 
Empreendedores que acre-
ditaram e continuam acre-
ditando no potencial de 
nossa cidade, nós deve-
mos fazer a nossa parte e 
ter consciência de que o 
consumo em nossa região, 
só nos traz benefícios, po-
is estamos investindo na 
valorização de nossos 
bens.

As opções são di-
versas e vale a pena dar-
m o s  p r i o r i d a d e  a o  
Comércio Local. Quando 
falamos em preço, é neces-
sário também rever gastos 
com viagens e frete, além 

disso, o pós-venda é bem 
mais acessível quando 
compramos em nossa cida-
de.

Como consumido-
res, podemos ajudar tam-
bém sendo exigentes. Ao 
pesquisar melhores pre-
ços, opções e ouvir suges-
tões, nós estimulamos a 
competitividade entre as 

empresas locais, que a par-
tir disto irão buscar solu-
ções para se destacar no 
mercado e priorizar a qua-
lidade em seus produtos, 
serviços, preços e princi-
palmente, atendimento.

O  C o n s u m i d o r  
consciente saberá analisar 
todas as vertentes que in-
fluenciam no preço final e 

julgar se o produto oferta-
do é condizente com a rea-
l i d a d e  e c o n ô m i c a .  
Lembrando que, muitas ve-
zes, o barato pode sair caro 
e em diversas situações es-
tar mascarado com proce-
dência duvidosa e não ofe-
recer garantias, por isso, ao 
investigar mais sobre o pro-
duto você também pode 

ajudar a diminuir a indús-
tria do crime. Sempre peça 
a Nota Fiscal.

O Empresário, por 
sua vez, precisa estar aber-
to para as necessidades de 
seus clientes e sensibiliza-
do sobre a importância dos 
Consumidores. É como se 
fosse uma troca, entre 
Consumidores e Comér-
cio. 

Os Consumidores 
devem mostrar suas ex-
pectativas, enquanto o 
Comércio, a partir delas, 
tem que oferecer as melho-
res opções de acordo com 
cada necessidade.

Porém, fica a certe-
za de que comprar no 
Comércio Local ajuda no 
desenvolvimento econô-
mico de nossa cidade e por 
sua vez, na melhoria de 
nossa qualidade de vida.
Compre no Comércio 
Local, valorize sua cidade! 
Texto extraído: A C l A L

Foto / Rua Goiás - Centro

p o p u l a ç ã o  d e  
Cristalina está fican-Ado descrente com as 

autoridades capazes de solu-
cionar o quesito nepotismo 
que aumenta a cada dia no mu-
nicípio, estando em via de ter 
o desagradável título de cam-
peã do Nepotismo, para acom-
panhar os títulos de adminis-
tração campeã em fraudes em 
licitações e improbidade ad-
ministrativa.

Até o presente mo-
mento não se vê autoridades e 
nem os vereadores arregaça-
rem às mangas para combater 
essa grave irregularidade no 
município.

Não bastasse empre-
gar os amigos, o prefeito 
Municipal faz vistas grossas 
quanto ao nepotismo, mesmo 
porque não tem moral para coi-
bir tal prática pois além de no-
mear parentes, ainda tem con-

tratos de caminhão munck pa-
ra energia elétrica e outros veí-
culos em nome de parentes.

S e u  v i c e ,  L u i z  
Henrique (PDT), não tem na-
da de bobo e de uma só tacada 
empregou a família inteira: a 
esposa Marleide, o Cunhado 
Emerson, uma outra cunhada, 
o irmão Diogo, dentre outros. 
Além disso, os companheiros 
de campanha se nomeiam, co-
mo anteriormente, Vitor 

Simão, a esposa Leila e a cu-
nhada Nayara Sadin, e filhos 
de empresário, que já presta 
serviços na prefeitura atuando 
no executivo e no legislativo.

O vereador para hon-
rar seu mandato poderia re-
querer ao executivo quais fo-
ram as contratações realiza-
das pelos poderes executivo e 
legislativo em Cristalina. Pelo 
que parece não fazem por ter, 
como se diz no popular o “ra-
bo preso”.

O  pedido do vereador 
“herói” teria como objetivo a 
fiscalização e a possível con-

firmação do nepotismo no 
Município, o que poderia vir a 
beneficiar parte da população 
desempregada.

A manifestação já é 
grande pelas Redes Sociais 
com vários internautas reque-
r e n d o  a  p r e s e n ç a  d o  
Ministério Público nas inves-
tigações.

 O nepotismo existe 
em grande escala e  pode dar 
para Cristalina mais este triste 
título de campeã Goiana do 
Nepotismo!
Povo pede agilidade nos inú-
meros de processos na justiça.

Extraído / Autor: 
Jornal Gazeta Cristal

Prefeito de Cristalina pode ganhar título de recordista em nepotismo em Goiás GO

Escândalo na Prefeitura!
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É UMA GESTÃO QUE NÃO RESPEITA  84% VOTOS  DE  Vergonha, vergonha!DOS SEUS ELEITORES..

DEPUTADO FEDERAL
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Mercado brasileiro pode ficar sem óleo 
diesel nos próximos meses
Novas regras de precificação do combustível estão prejudicando a importação do produto

consultoria INTL 
FCStone revelou que Apode faltar diesel no 

último trimestre de 2018. 
Após a greve dos caminhone-
iros, o sistema de tabelamen-
to de preços do combustível 
ao consumidor final e a sub-
venção aos fornecedores tem 
gerado problemas para remu-
nerar os importadores do pro-
duto.

Além disso, até o mo-
mento não foi paga a grande 
maioria dos valores devidos 
aos  fornecedores  pe la  
A g ê n c i a  N a c i o n a l  d o  

Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP), mui-
tas empresas estão sem liqui-
dez para realizar novas ope-
rações e têm incertezas se a 
subvenção ocorrerá de fato.

“A importação priva-
da está paralisada e a 
Petrobras é praticamente o 
único agente a trazer produto 
para o Brasil, salvo raras exce-
ções”, explica Thadeu Silva.
Estoques

Em relação à oferta do-
méstica do óleo diesel, que se 
agravou após a explosão da 
Refinaria de Paulínia (Re-

plan), no interior de São 
Paulo, durante agosto e redu-
ziu sua capacidade em cerca 
de 50%, a INTL FCStone pro-
jeta que o Brasil precisará im-
portar cerca de 5,5 milhões 
de m³ durante os próximos 4 
meses para equilibrar o ba-
lanço de oferta e demanda do-
méstico em 2018.

“Comparando com o 
volume importado no mes-
mo período de 2017, as aqui-
sições de diesel no mercado 
internacional precisarão ex-
pandir 12,2%, realçando que 
no passado, 24,2% do diesel 

ofertado no mercado domés-
tico teve origem fora do 
Brasil, o maior volume já re-
gistrado para o produto”, diz.
Procura

Os últimos meses do 
ano costumam apresentar o 
pico da demanda por diesel 
no Brasil e 2018 não será dife-
rente, segundo a consultoria. 
A maior procura pelo com-
bustível fóssil nesse período 
está relacionada ao setor agrí-
cola brasileiro. Em meio à 
evolução da safra de grãos, es-
pera-se que o consumo anual 
de diesel no Brasil apresente 

evolução de 0,32% em rela-
ção ao volume total deman-
dado em 2017.

“Caso não haja mu-
dança na política de precifi-
cação de diesel por parte da 
ANP e o início do pagamento 
da subvenção teremos desa-
bastecimento de diesel nos 
últimos meses do ano ou a 
Petrobrás terá que arcar sozi-
nha com o prejuízo de suprir 
a totalidade do mercado bra-
sileiro com arbitragem nega-
tiva”, avalia Silva.

Fonte:  Canal Rural

Guilherme Castro

9.9847-1297 / 9.8515-9172
Rua Goiás, QD. A LT 07 Nº 102 Centro (Em frente ao Sacolão)

CHAVEIRO 
CÓPIAS, FECHADURAS
SERVIÇO EM GERAL

PRECISOU, CHEGOU!

3612-3742

Produtores do cerrado trocam soja por 
frutas de clima frio em Cristalina
Com irrigação no período da seca, agricultores da cidade de Cristalina 
colhem uvas, maçãs e goiabas.

Por Caroline Dulley 
Globo Rural

o Cerrado de Goiás, 
as grandes lavouras Nde soja estão dando 

lugar ao plantio de frutas de 
clima frio.

Em Cristalina, o agri-
cultor Edson da Silva, que an-
tes só produzia grãos em ter-
ras arrendadas, comprou 
uma propriedade e passou a 
plantar frutas em 2014. Hoje 
ele cultiva maçã, uva e pêsse-
go (frutas de clima tempera-
do, mais ameno) e também 
atemoia (nativa das monta-
nhas dos Andes) e goiaba (ori-
ginária da América tropical).

Com essa quantidade 
de frutas, consegue fazer 
uma programação para ter co-
lheita durante todos os me-
ses do ano.

Cristalina fica a 1.000 
metros de altitude e tem as es-
tações bem definidas, com 6 
meses de chuva e de seca, o 
que torna a irrigação essenci-
al durante metade do ano.

Na propriedade de 
Edson, a irrigação é feita por 
microaspersão, um método 
que molha as fruteiras sem 
exagero nem desperdício. O 
controle da umidade ajuda 
também a evitar o desenvol-
vimento de fungos e diminu-
iu a presença de pragas.

"Você consegue fazer 
a gestão da água melhor. E, 
tendo esse monitoramento, 
por consequência, vai usar 
muito menos defensivo agrí-
cola", conta o agricultor.

Com tanto cuidado, a 
produção cresce. Em 2017, o 
produtor colheu 20 tonela-
das de pêssegos. Mas os pés 
ainda são jovens e não chega-
ram ao potencial máximo de 
produção, o que significa pro-
messa de mais frutas no futu-
ro. A expectativa é de que, 
dentro de 2 anos, cada pé sal-
te dos atuais 200 pêssegos 
produzidos, em média, para 
750.

Já as goiabeiras de-
ram 110 toneladas em 4 hec-
tares e as parreiras produzi-

ram 18 toneladas de uva em 
2 hectares. A produção de 
maçãs somou 44 toneladas 
em 2 hectares – ainda é meta-
de da média nacional, mas es-
tá acima do esperado para 
um pomar de apenas 2 anos.

O sítio de Edson tem 
9 funcionários, todos com 
carteira assinada. Ele espera 
recuperar todo o investimen-
to feito no cultivo até o final 
deste ano. "Depois da minha 
família, essa é minha segun-

da paixão. A fruticultura é 
uma coisa apaixonante", diz.

Inspiração

Inspirados na expe-
riência de Edson, outros 5 
agricultores da região passa-
ram a investir na fruticultu-
ra. Um deles é Marcelino 
Sato, que plantou apenas 
grãos durante 30 anos, mas 
agora tem 8 hectares planta-
dos com tangerina, caqui e 

uva. Ele também cultiva mil 
hectares de soja.

Seu pomar ainda é jo-
vem e não começou a produ-
zir. Marcelino investiu R$ 
110 mil por cada hectare de 
uva e R$ 35 mil por hectare 
de tangerina e caqui, mas não 
se arrepende.
"Vejo o pomar produzindo 
bastante, com frutos de qua-
lidade, que o consumidor fi-
nal sente o gosto, o gosto sabo-
roso da planta", planeja.

9 9693-4562 Rua Goiás, 1.650 - loja 1 - Centro

(Em frente ao Restaurante Paladar)

(61) 9 9834-8333

       9 9967-4141
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Entrevista | advogado Castelo Branco
Nas eleições deste ano o 
primeiro voto será para 
deputado federal. 
Candidato ao cargo de 
Deputado Federal nestas 
eleições, o advogado 
Castelo Branco afirma 
que trabalhará para dar 
segurança para os 
produtores rurais com 
uma ampla reformulação 
do Estatuto do 
Desarmamento e aos 
policiais que agirem em 
legítima defesa a 
proteção jurídica do 
Estado e ainda que 
trabalhará para o fim da 
progressão de penas e as 
saídas temporárias

O advogado Castelo Branco foi Procurador Geral do 
Município, diplomado suplente de vereador em 2012 e 
candidato a Prefeito de Cristalina pelo Partido Verde em 2016

JCC - Este ano o senhor é can-
didato a deputado federal? 
Quais as atribuições deste car-
go?

CB - Os deputados federais são 
os representantes do povo na 
esfera federal e a sua atribui-
ção principal é fazer leis de 
abrangência nacional e fiscali-
zar os atos do presidente da 
República. Além de outras atri-
bu ições ,  os  Deputados  
Federais apresentam projetos 
de lei, emendas à Constituição 
e podem criar CPI's, além de 
discutir e votar medidas provi-
s ó r i a s  e d i t a d a s  p e l o  
Presidente da República. 
Como se vê, são questões com-
plexas e que demandam aten-
ção e competência e eu conhe-
ço bem as leis, sou advogado 
há quase 25 anos e dediquei 

minha vida profissional a de-
fender os direitos das pessoas. 
Sei bem o que fazer no 
Congresso Nacional.

JCC - A possibilidade é de mu-
danças no cenário político na-
cional. Qual a sua opinião so-
bre as eleições deste ano?

CB - A mudança no país come-
ça pelo voto. Somente o eleitor 
consciente pode reverter a situ-
ação delicada que o país en-
frenta, com caos na saúde, se-
gurança pública, corrupção de-

senfreada, altos impostos e fal-
ta de políticas públicas em to-
dos os setores. Quem paga o 
preço da corrupção no final 
das contas é a população, a 
classe mais baixa, mais desfa-
vorecida. Nestas eleições te-
mos a chance de eleger o novo 
candidato e não votar mais na-
queles que já estão no poder e 
nada fizeram pela população. 
Precisamos tentar fazer o máxi-
mo de renovação dentro do 
Congresso Nacional e a res-
ponsabilidade da mudança é 
nossa, pelo voto.

JCC - E quais as principais pro-
postas que está levando à po-
pulação?

CB - Estou distribuindo nos-
sos panfletos onde listo as prin-
cipais propostas e dentre elas 
destaco que vou lutar por uma 
REFORMA POLÍTICA E 
ELEITORAL para garantir sem-
pre a renovação de deputados 
e senadores e vou promover 
um amplo combate contra a 
corrupção, com o projeto de-
fendido por procuradores que 
atuam na Operação Lava Jato. 
Além disso é imprescindível a 
proteção jurídica do Estado pa-
ra policiais que agirem em legí-
tima defesa e vou trabalhar pa-
ra isso no Congresso Nacional. 
Além disso, aqui precisamos 
dar segurança para os produ-
tores rurais com uma ampla re-
formulação do Estatuto do 
Desarmamento e vou tratar dis-
so com afinco, bem como bus-
car uma alteração na lei penal 
para acabar com a progressão 
de penas e as saídas temporá-
rias. Vou trabalhar pela ampli-
ação e rapidez para programas 
da CASA PRÓPRIA e obras de 
infraestrutura e saneamento 
básico, pois a construção civil 
gera milhares de empregos e 
vou lutar pelo reinício das 
obras públicas que estão para-
das pelas mais diversas razões 
burocráticas para gerar em-
prego e renda para a popula-
ção. Vou defender com ênfase 
o SAÚDE DA FAMÍLIA como 
um pilar da consolidação do 
SUS e lutar pela valorização 
dos profissionais de saúde e 
educação, com direito a carre-
ira digna e valorizada no siste-
ma público e trabalhar para 

ampliar a oferta de educação 
infantil. Tudo isso sem deixar 
de lutar fortemente para 
VALORIZAR A JUVENTUDE 
e lutar pela ampliação de cur-
sos e vagas nas universidades 
públicas federais e mais cur-
sos técnicos federais e o 
Primeiro Emprego.

JCC - Qual a mensagem à popu-
lação da nossa cidade que o se-
nhor gostaria de passar?

CB - Estamos numa coligação 
onde a eleição é viável e possí-
vel. Com 20 mil votos posso 
ser o mais votado na minha co-
ligação e, atingido o coeficien-
te eleitoral, serei eleito. É pos-
sível e factível que aconteça. 
Firmo meu compromisso com 
a democracia no Brasil, pois a 
democracia é importante por-
que permite que a sociedade 
possa evoluir pelo debate de 
ideias, pela troca de informa-
ções e é fundamental para que 
a imprensa seja eficaz, pois im-
prensa deve ser livre para mos-
trar ao povo os vários lados 
que tem uma situação para 
que cada um possa assumir o 
seu posicionamento. Seria im-
possível num país não demo-
crático uma investigação da di-
mensão da Operação Lava 
Jato, que vem mostrando para 
a toda sociedade brasileira um 
esquema gigantesco de cor-
rupção que já é considerado o 
maior roubo da história da hu-
manidade. Seria impossível 
num país sem democracia, 
usar as redes sociais para ma-
nifestar a nossa indignação ao 
que vemos hoje no Brasil. 
Nestas eleições temos a chan-
ce de eleger o novo candidato.

Professora Indignada  

estir a bandeira da educação para ganhar 
votos é fácil, difícil é valorizar os Vprofissionais que realmente fizeram a 

diferença  e que investiram na melhoria do IDEB 
do município!!!

Cristalina atingiu a meta do IDEB graças 
ao esforço conjunto dos professores nas escolas, 
professores que sempre se esforçaram e nunca 
tiveram valorização, quanto ao apoio da 
administração municipal essa não teve, houve 
cobranças e não cumpriram a obrigação com a 
manutenção das escolas, materiais pedagógicos 
etc. Não houve sequer o pagamento das 
titularidades dos professores que estão 
arquivadas desde 2009 e que o prefeito ganhou 
votos enganando com essa promessa que até hoje 
não cumpriu ( direito previsto em Lei) mas que 
poderia dizer que houve a valorização profissional. 

Será que essa propaganda para ganhar 
votos é verídica? Será que sabe ao menos quanto 
cada professor gasta com materiais pedagógicos 
que não tem nas escolas para dar uma boa aula? 
Até a internet para lançar a frequência no diário 
cada professor tem que ter a sua.Texto / extrído Facebook

Moda Feminina 
e Masculina

R. Goiás, 81 Centro l 3612-6380 Rua Goiás - Centro  9.9241-0981

Sucessu´s
LanchesLanches

Sucessu´s

Sanduíches na Chapa, Pastéis 10x20 cm 
(quem monta é você), Salgadinhos fritos por apenas 

R$ 1,00, Suco De Laranja Natural, Refrigerantes

Por uma política 
renovada e em favor 
do cidadão, que 
transformará a saúde, 
segurança e educação!

Fabinho, ex-dupla 
Fábio & Fabiano



Cristalina,  
 de 2018Setembro6 CORREIO DE CRISTALINAPOLÍCIA

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 »

Policiais Militares de Cristalina salvam 
criança de engasgamento

fato, que só não se 
tornou uma terrí-Ovel tragédia por 

conta da prontidão da 
Polícia Militar, ocorreu ho-
je, 04/09, no SETOR 
OESTE NOVO.

A Srª TATIANE 
SANTOS ligou para o ser-
viço de emergência da 
PMGO - 190 - e informou 
que seu filho de apenas 
ONZE (11) MESES estava 
engasgado. O socorro foi 
imediatamente providen-
ciado. Uma viatura que es-
tava em patrulhamento pe-
la região foi rapidamente 
designada para prestar o 
atendimento, chegando há 
poucos segundos.

A guarnição, em 
conjunto, realizou os pri-
meiros socorros, conse-

guindo desobstruir as vias 
aéreas da criança, que foi 
aos poucos voltando ao 
normal. Com a chegada do 

Corpo de Bombeiros 
Militar, a mãe e a criança 
foram conduzidas ao hos-
pital. Segundo o médico 

plantonista, as ações preli-
minares adotadas pelos po-
liciais foram fundamenta-
is para salvar a vida da cri-

Polícia Militar prende cinco 
marginais que roubaram uma 
residência em Cristalina

Na madrugada de sexta-
feira (21/09) por volta das 
01:30 hs, cinco elementos 
armados com arma de fogo 
efetuaram um roubo a resi-
dênc ia  na  Rua  São  
Conrado, Qd. 22, Lt 04. 
Segundo relato da Polícia, 

eles subtraíram vários obje-
tos, 1 Fiat Siena e 1 Fiat 
Touro.

Com a chegada da 
Polícia, os marginais em-
preenderam fuga, mas lo-
go foram abordados na es-
trada da Praia das Lajes, 

que fica a 3 km centro, on-
de os 5 indivíduos capota-
ram o veículo e após troca 
tiros com a guarnição da 
PM foram capturados, to-
dos com passagens pela 
justiça.

PC e PM de Cidade Ocidental 
apreendem quase 100 quilos 
de drogas em operação
Três pessoas foram presas 
em Cidade Ocidental por 
tráfico de drogas nesta quin-
ta-feira (20). As capturas se 
deram como resultado de 
uma operação integrada 
em conjunto com a Polícia 
Militar com o objetivo de 
combater os crimes de trá-
fico de Drogas e receptação.

Após investiga-
ções, constatou-se que 
Daiana Moreira Corte, Iris 
Mayane Gonçalves Neri e 
J a n a í n a  d o s  S a n t o s  
Carolina eram associadas 
para a prática do crime na 
região. A venda da Droga 
era efetuada por elas a trafi-
cantes de médio porte do 
Município, os quais efetua-
vam a revenda nos bairros 
periféricos.

O cumprimento aos 
mandados se deu na resi-
dência de Janaína. Foram 
apreendidos aproximada-
mente 100 quilos de produ-

to suspeito de se tratar de 
maconha, além de signifi-
cativa quantidade de mate-
rial assemelhado a crack, di-
nheiro, balança de precisão 
e outras fontes de prova da 
prática dos delitos investi-
gados.

No momento do 
cumprimento da diligên-
cia, estavam presentes ape-
nas Dayane e Iris. Em segui-
da, Janaína fora abordada 
por policiais civis e milita-
res em posse de um veículo 
produto de roubo. As inves-
tigadas serão indiciadas pe-
los crimes de tráfico de dro-
gas, associação para o tráfi-
co e receptação.

A operação contou 
com a participação de poli-
ciais militares e civis lota-
dos no município e fora co-
ordenada pelo delegado 
Daniel Marcelino e pelo ma-
jor Chrisóstomo.
Fonte: PC GO

ança.
Polícia Militar, você pode 
confiar! Ligue 190!
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PALAVRAS 
CRUZADAS

DIRETAS 
         
                              

Matemático aponta 
Palmeiras com mais 
chances de ser campeão 
brasileiro do que São 
Paulo e Inter
Nas contas de Tristão Garcia, novo vice-líder 
está vantagem sobre os rivais pelo título

ovo vice-líder 
d o  NCampeonato 

Brasileiro, graças à 
vitória por 1 a 0 sobre o 
Spor t ,  no  ú l t imo 
domingo, o Palmeiras 
tem mais chances de 
ser campeão do que o 
próprio São Paulo, 
primeiro colocado. 
Pelo menos nas contas 
do Tristão Garcia.

Segundo o Infobola, 
site de projeções do 
matemático gaúcho, o 
time treinado por Luiz 
Felipe Scolari, que 
soma um ponto a 
menos do que o líder, 
tem 36% de chances 
de conquistar o título, 
contra 22% do São 
Paulo.

Veja as chances de 
título

Palmeiras: 36%
Internacional: 33%
São Paulo: 22%
Flamengo: 4%
Grêmio: 4%
Atlético-MG: 1%

Terceiro colocado, 
com os mesmos 50 
pontos do Palmeiras 
(mas em desvantagem 

no saldo de gols), o 
Internacional também 
aparece com chance 
maior do que o próprio 
líder: 33%.
O cálculo leva em 
consideração o bom 
momento do vice-
líder, dono da melhor 
campanha até aqui no 
segundo turno do 
campeonato, com 17 
pontos (contra 12 do 
Inter e dez do São 
Paulo).

L e v a  e m  c o n t a  
também que ainda 
haverá um confronto 
direto entre Palmeiras 
e São Paulo, daqui a 
duas rodadas, em 6 de 
outubro. A partida 
será no Morumbi, mas 
a equipe de Felipão é a 
melhor visitante do 
Brasileirão, com 21 
pontos ganhos.

No domingo, depois 
da vitória sobre o 
Sport, o treinador 
disse que, com três 
c o m p e t i ç õ e s  e m  
disputa (também a 
Copa do Brasil e a 
Libertadores), 

Fonte:
globoesporte.com



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

PARCELAMOS SEM JUROS NOS CARTÕES

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

A GIGANTE DE GOIÁSA GIGANTE DE GOIÁS

6º Moto Cristal movimentou Cristalina 
ristalina recebeu 
nos dias 1 e 2 de CSetembro  o  6º  

Encontro Nacional de 
Motociclistas, que foi con-
siderado, o melhor dos últi-
mos anos. O evento que foi 
promovido pelos moto clu-
bes de Cristalina, contou 
com a participação de mo-
to clubes de cidades vizi-
nhas, como Brasília, 
Goiânia, São Paulo e de vá-
rias outras do Brasil.

Os motociclistas 
desfilaram pela Praça e ru-
as com suas máquinas du-
rante os dois dias, deixan-
do as pessoas presentes fas-
cinadas com a beleza e os 
detalhes minuciosos pre-
sentes em cada moto. 
Durante todo o dia, a cul-
tura sobre duas rodas foi 
exaltada e admirada por to-
dos.

No evento ocorreu 
exposição de motos, praça 
de alimentação, feira da fa-
mília, pula-pula, churras-
co exótico, moto passeio e, 
também, shows musicais 
com apresentações de ban-
das de Rock. Além da pre-
sença da Polícia Militar, 
Polícia Municipal e Corpo 
de Bombeiros.

Parabéns aos orga-
nizadores, Prefeitura, 
Associação Comercial e do 
Conselho Municipal de 
Turismo que apoiaram o 
evento.

Assistência Técnica 
Especializada

Av. Caiapós - Feira Municipal  
9 8469-0877 / 9 9683-0877

Acessórios, Baterias 
e Carregadores


