
O JORNAL MAIS POPULAR DA CIDADE 

correiodecristalina@gmail.com / facebook / jornalcorreiodecristalina / whatsapp: tribuna livre do motta / www.toklista.com / topcopias10@gmail.com

CORREIO DE CRISTALINACORREIO DE CRISTALINA
CRISTALINA-GOIÁS, FEVEREIRO DE 2018 / ANO XII / DESDE 05/03/2005 / EDIÇÃO 192  

Roubo em fazenda na 
região de Cristalina, 
não para          Pág. 6

Praça da Vitalidade é
alvo de vandalismo
                            Pág. 4

Médico acusado de 
assédio sexual em 
Goiânia pode ter 
cometido crimes 
desde 1994       Pág. 6

Balneário das Lajes teve grande 
movimentação no feriado de carnaval
                                                       Pág. 5

Jornal do Motta

61 3612-4933
9 9365-1779

Daniel do Sindicato e o governador Marconi 
Perillo inauguram duas escolas Padrão Século XXI 

Mau uso do dinheiro público em 
obra eleitoreira da futura UBS 

Três dias de festa durante o 
carnaval em Domiciano Ribeiro 
                                                     Pág. 5

Presidente da Câmara,  Marquinho Abrão 
devolve 44 mil aos  cofres do município
                                                              Pág. 4



Cristalina,  
Fevereiro de 20182  CORREIO DE CRISTALINAGERAL

E X P E D I E N T E

Diretor e Jornalista Responsável:
Elio Pereira Motta Reg. DRT: 4232/DF - JP Desde 2005 

Redação e Diagramação: Elio Motta / Rafaela Lima
E-mail: correiodecristalina@gmail.com

Tiragem: 3.000 exemplares - Periodicidade: Mensal
Contato: 3612-4622 / 9 8529-6967 / 9 9983-7371

Correio de Cristalina 
CNPJ: 24.442.611/0001-58

Redação: R A qd. 103, lt16 - Bairro St. Aguiar - Cep: 73-850-000 - Cristalina - Goiás

EDITAL DE CONVOCAÇÃO nº 2/2018

O vereador MARCO AURÉLIO RIBEIRO – 
“Marquinho Abrão”, Presidente da Câmara Municipal de Cristalina, 
Estado de Goiás, Gestão 2017, 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 fevereiro de 
2018, da seguinte forma:

20/02/18............ às ............ 9h. (Terça-feira)
22/02/18............ às ............ 9h. (Quinta-feira)
28/02/18............ às ............ 9h. (Quarta-feira)

Convoca, também, todos os assessores desta Casa de Leis.

Comunica ao público em geral, deixando o convite em 
expresso.

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de 
Cristalina, Estado de Goiás, aos 24 dias do mês de janeiro de 2018.

Ver. MARCO AURÉLIO RIBEIRO – “Marquinho Abrão”
Presidente

Certifico haver publicado o presente edital 
no placar da Câmara Municipal de Cristalina,
em 24 de janeiro de 2018, às 10 horas.

Renato Correia de Oliveira
Secretário Legislativo

CÂMARA MUNICIPAL 
DE CRISTALINA

Gazin presenteia Guarda 
Municipal de Cristalina 

m forma de agradecimento pela segurança prestada 
ao comércio, a gerente da Gazin entregou um Epresente a nossa querida equipe da Guarda 

Municipal. “Todas as vezes que precisamos, sempre 
fomos atendidos com rapidez e muita eficiência, disse a 
gerente”. Parceria sempre!

Assistência técnica especializada
Av. Caiapós - Feira Municipal  

9 8469-0877 / 9 9683-0877

Funcionários públicos sofrem 
com os prejuízos nas aplicações
do Funcistal. Até hoje o 
caso continua abafado! 

ão é de hoje que o 
F U N C R I S T A L -  NFundo que garante a 

aposentadoria dos funcioná-
rios de Cristalina, vem sen-
do questionado pela popula-
ção e servidores.

Segundo denuncias 
a instituição fez investimen-
tos desastrosos, suspeitos de 
fraudes.

Foi feito investimen-
tos com valores altos e resga-
tados posteriormente com 
valores bem inferiores cau-
sando uma perda de R$ 
655.000,00 em apenas uma 
das aplicações, que é o caso 
do Fundo Eslovênia.

Em outra aplicação 
foi percebida uma perda de 
R$ 739.000,00 constatada 
no Fundo Ypiranga.
A policia federal investiga a 
relação do fundo Adivest 
com Cristalina.

O investimento de 
R$6.000.000 do dinheiro de 
Cristalina neste fundo prevê 
uma perda de aproximada-
mente R$ 1.600.000,00.

Segundo denuncias 
são 11 milhões de prejuízo 
em investimentos, perdidos, 
o que nos leva a crer que o 
FUNCRISTAL existe apenas 
no papel.

Em uma das sessões 
da Câmara em 2011, quando 
Olivar Caetano era o presi-
dente, o professor Nelson te-

ve direito ao uso da tribuna 
p a r a  q u e s t i o n a r  o  
FUNCRISTAL, principal-
mente a mudança repentina 
d a  s u a  d i r e t o r i a .
Segundo o Presidente da 
Câmara, na época,Olivar 
Caetano as questões levanta-
das pelo professor Nelson 
e m  r e l a ç ã o  a o  
FUNCRISTAL,como a mu-
dança supostamente ilegal 
da diretoria anterior da insti-
tuição, não passou de uma 
acusação infeliz.

Professor Nélson não 
concordou com o nome de 
José Carlos (financeiro da 
Prefeitura) acumulando o 
cargo na diretoria do 
FUNCRISTAL.

“A mudança da dire-
toria é legal juridicamente, 
de responsabilidade do 
Prefeito a gestora atual da 
Instituição, Sra. Rosimeire 
Attié, é uma funcionária 
exemplar, compromissada 
com o município, próxima 
aos funcionários públicos, 
portanto, uma representante 
legítima da categoria. Disse 
Olivar.

Ainda indignado, o 
Presidente da Câmara Olivar 
Caetano, apresentou uma no-
tificação do Ministério da 
Fazenda onde o município 
de Cristalina fica condenado 
a  p a g a r  
R$11.000.000,00(onze mi-

lhões de reais) dívidas com a 
previdência.

O montante corres-
ponde ao não recolhimento 
da contribuição em gestões 
passadas tanto do executivo 
quanto do legislativo.

“O dinheiro sumiu e 
quem vai pagar mais uma 
vez é o povo de Cristalina” 
afirmou o Presidente.

A opinião da maioria 
dos funcionários é de que a 
instituição está abalada uma 
vez que a mesma deveria ser 
gerida por funcionários de 
carreira do Município.
 Voltando a sessão da 
Câmara citada acima o ex-
vereador Sálvio Santin elo-
giou os trabalhos prestados 
pela ex-diretoria através do 
Sr. Dijalma e o Sr. Geani que 
conseguiram elevar em pou-
co tempo os valores do fun-
do em quantias consideráve-
is.

No uso da palavra o 
Professor Nélson combateu 
duramente aos cargos que a 
cada dia são oferecidos a pes-
soas que vem de fora, uma in-
cógnita com o comprometi-
mento junto ao Município.

“Não se sabe de onde 
veio e nem para onde vão e 
que, portanto assumem car-
gos e mais cargos e até mes-
mo secretarias como a de 
Educação, Finanças e agora 
o FUNCRISTAL”.

O vereador Sálvio 
Santin questionou a inclu-
s ã o  d a  f u n c i o n á r i a  
Rosimeire Attié no quadro 
da instituição que para ele 
não passa de decisões arbi-
trárias como o nepotismo.

“Quem garante que o 
FUNCRISTAL vai realmente 
receber os repasses?”.  
Finalizou

Resta saber agora da 
nova gestão da real situação 
do FUNCRISTAL. 

Fonte: Jornal Gazeta Cristal
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m dos maiores can-
teiros de obra na Uárea da educação 

fo i  inaugurado  pe lo  
Governador de Goiás, 
Marconi Perillo nesta quin-
ta-feira 22/02. O evento te-
ve a presença de várias au-
toridades políticas de 
Goiás e a presença do Pre-
feito de Cristalina, Daniel 
do Sindicato, vice-prefeito 
Luiz Henrique, Deputado 
Estadual Diego Sorgatto, 
Deputado Federal Célio 
Silveira, Presidente da 
Câmara Marquinho Abrão, 
Vereador e líder do prefeito 
na Câmara, Bernardo 
Fachinello, autoridades po-
liciais do estado, mães e 
professoras, além de em-
presários e comerciantes 

que acompanharam de per-
to a inauguração de duas es-
colas padrão século XXI, 
sendo a primeira no bairro 
Marajó, distrito de Campos 
Lindos e a segunda no bair-
ro Rio de Janeiro, em 
Cristalina.

No distrito de Cam-
pos Lindos o evento ocor-
reu por volta das 08:00 da 
manhã e logo em seguida fo-
ram ent regues ,  pe lo  
Governador Marconi Peri-
llo, pelo prefeito Daniel do 
Sindicato e pelo vice prefe-
ito Luiz Henrique Trolle de 
Barros, a reconstrução da 
GO 436 que liga Brasília a 
Campos lindos.

Daniel do Sindicato e o governador Marconi 
Perillo inauguram duas escolas Padrão Século XXI 

Da Redação

Presidente da Câmara, 
Marquinho Abrão devolve 
44 mil aos cofres do município

endo concluído o 
mandato de Presi-Tdente da Câmara no 

exercício de 2017, e agora 
reeleito em 2018, o verea-
dor Marquinho Abrão, 
após honrar todos os com-

Da Redação

promissos contabilizou a 
sobra de recursos e numa 
atitude de respeito para 
com o dinheiro público e 
para com o povo de 
Cristalina, devolveu aos co-
fres do município, como 

manda a Lei, o valor de 
44.000,00 (quarenta e qua-
tro mil reais) para que o che-
fe do poder executivo apli-
que este dinheiro para a fa-
bricação de briquetes.

INCAPAZES DE GOVERNAR

Os incapazes são o mesmo que 
inaptos, inábeis ou ineptos.

ncapaz de governar com 
senso de desenvolvimento Ie com visão de longo prazo, 

esse incapaz não se acha em es-
tado de fazer alguma coisa e, pi-
or, é incapaz de governar tendo 
o futuro como prioridade.

Estamos em um mo-
mento extremamente compli-
cado, com crise econômica, a 
maior recessão de todos os tem-
pos, crise política, crise insti-
tucional e uma crise moral.

É um quadro causado 
por um grupo que tomou conta 
do poder e que escolheu um 
modelo de gestão ruim e se 
apropriou do público em bene-
fício próprio e os problemas 
têm se mostrado resistentes a 
tratamento.

Nosso governo está do-
ente e os sinais estão aí: cor-
rupção, violência, desordem, 
populismo e isso assusta um 
pouco.

Disse o poeta que a 
multidão incapaz de se governar 
colocou o poder que tinham num 
único homem e este levou a todos 
para a morte.

A metáfora da morte se 
aplica à falta de segurança, aos 
desvios de dinheiro público, 
ao sistema de saúde precário, 
aos buracos das ruas, à falta de 
saneamento básico e até mes-
mo à falta de vergonha na cara.

Mesmo passado tão 
pouco tempo dele no poder e 
até parecer que não enxergam 
nem mesmo o que fazem, pode-
mos afirmar que nós já não 
aguentamos mais; fora "Te-
mer"!!!

Castelo Branco é advogado, cidadão cristalinense, foi suplente 
de vereador e candidato a prefeito de Cristalina em 2016



Marconi 
Perillo assume 
presidência 
do PSDB 
nacional

overnador de São 
Paulo,  Geraldo GAlckmin, se afas-

tou temporariamente para 
se dedicar ao processo das 
prévias para escolha do 
candidato do partido à 
Presidência.

O  g o v e r n a d o r  
Marconi Perillo assume in-
terinamente a presidência 
do PSDB nacional para co-
mandar o processo das pré-
vias para escolha do can-
didato do partido à 
Presidência da República.

O governador de 
S ã o  Pa u l o ,  G e r a l d o  
Alckmin, presidente da le-
genda, se afastou tempora-
riamente do cargo para po-
der participar da disputa.

As prévias tucanas 
estão marcadas para o dia 
18 de março. Favorito, 
Alckmin disputará a indi-
cação para candidatura 
com o prefeito de Manaus, 
Arthur Virgílio.

O vice-presidente 
do PSDB, o governador de 
Goiás, Marconi Perillo, as-
sumiu a presidência da le-
genda interinamente e co-
mandará o processo das 
prévias, junto com o secre-
tário-geral,  deputado 
Marcus Pestana, presiden-
te do Comitê Eleitoral 
Partidário.
Por Marcelo Gouveia

Praça da Vitalidade foi alvo de 
destruição dos assentos e lixeiras

raça Apolônio Ma-
chado da Silva, co-Pnhecida como Praça 

da Vitalidade, foi uma obra 
importante do governo ante-
rior, construída e dada de 
presente para a cidade que 
não tinha uma linda praça 
para os casais de namorados 
com parquinhos, brinque-
dos e lazer para as crianças. 

Infelizmente virou 
palco de destruição, onde 

na noite de quinta-feira para 
sexta-feira 16/02, vândalos 
revoltados que passavam pe-
lo local destruíram seus ban-
cos e lixeiras. Com a força 
da brutalidade lançou boa 
parte dos assentos deixando 
a linda praça em total aban-
dono que chamou atenção 
de boa parte da população 
cristalinense.

A falta de consciên-
cia e ética das pessoas faz 

com que relembramos a épo-
ca da escravidão no Brasil, 
uma época de muita tristeza 
conforme está mostrando as 
fotos dos assentos esparra-
mados pela brutalidade. A 
ignorância dessas pessoas 
mau caráter significa que fu-
giram da escola. Essa praça 
não tem câmeras para ver 
quais foram os vândalos que 
quebraram esses bancos?
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Corpo de Bombeiros abre concurso 
com remuneração de R$ 5 mil
As inscrições 
podem ser 
feitas entre os 
dias 9 de abril 
a 9 de maio.

corpo de Bombeiros 
de Minas Gerais lan-Oçou concurso públi-

co para contratação de 30 
profissionais para o cargo de 
oficial. A remuneração inici-
al dos cadetes é de R$ 
5.769,42, mais auxílio farda-

Da Redação

Mau uso do dinheiro público 
em obra eleitoreira 

inheiro público des-
perdiçado em obra ele-Ditoreira para aumentar 

interesses particulares, dei-
xou moradores em dúvida 
com uma obra inacabada da 
Unidade Básica de Saúde, no 
bairro Rio de Janeiro que apa-
rentemente se encontra aban-

donado desde 2016. 
Onde foi parar tanto 

dinheiro se a obra não foi con-
cluída?

A placa que foi colo-
cada já não existe mais para 
que os moradores tenham 
consciência do valor da obra e 
qual foi a finalidade de não 

concluir a UBS. 
Um monumento des-

troçado e uma infeliz lem-
brança do governo anterior 
que não chegou a ficar pronto  
antes mesmo da chegada das 
eleições. 

Parece que ficou mes-
mo na saudade de muitos mo-

radores próximos a região que 
se encontra até hoje paralisa-
da no tempo devido à irres-
ponsabilidade da gestão ante-
rior que começou e não con-
cluiu. Será que faltou mesmo 
força de vontade na conclusão 
do prédio da UBS que iria be-
neficiar o bairro inteiro!

O prédio apresenta 

um orçamento desnecessário 

que daria para construir um 

belo centro e a qualquer mo-

mento pode vir a baixo por fal-

ta de continuidade da obra 

que vem sendo saqueada por 

vândalos ou servindo de es-

conderijo da marginalidade 

ou de quebra galho para quem 

necessita de material de graça 

para construir um barraco.

Estas foram as informações 

de moradores do setor.

mento e assistências médi-
ca, psicológica e odontológi-
ca.

O concurso será com-
posto de quatro fases, dividi-
das conforme.
Inscrições

Para participar, é pre-
ciso ter mais de 18 anos e me-
nos que 30, possuir ensino 
médio completo, ser brasile-
iro nato e ter no mínimo 
1,60m de altura. Os interes-
sados podem fazer a inscri-
ção, entre os dias 9 de abril e 
9 de maio. A taxa é de R$ 
177.

Fonte: Metrópoles - DF
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Três dias de muita festa durante 
o carnaval em Domiciano Ribeiro

ma grande estrutura 
foi montada para pro-Uporcionar alegria e 

diversão aos moradores do 
distr i to de Domiciano 
Ribeiro. Onde todo ano é rea-
lizado o carnaval de rua que 
atrai milhares de pessoas de 
cidades vizinhas, principal-
mente Cristalina, que vai em 
peso.

A primeira noite de 
folia aconteceu sábado à noi-
te com a Banda Young que bo-
tou os foliões pra quebrar ao 
som das músicas carnavales-
cas. Na tarde de Domingo foi 
realizado uma matinê com 
concursos de fantasias e apre-
sentações, onde a criançada 
curtiu e brincou. E a noite a 
Banda Scalla Especial ani-
mou o público tocando gran-
des sucessos. 

O Carnaval que foi or-
ganizado pelo secretário de 
articulação, Nazareno, con-
tou com o apoio da prefeita 
Daniela que não mediu es-
forços ao colaborar com toda 
estrutura e bandas. 

Da Redação

O evento teve a presença do 
Corpo de Bombeiros, SAMU, Polícia 
Militar, Polícia Civil, Conselho Tutelar e 
Segurança Particular que contribuíram 
para oferecer uma festa segura e acolhe-
dora para todo público presente. 

Balneário das Lajes teve grande 
movimentação no feriado de carnaval
Balneário das Lajes teve grande 
movimentação no feriado de carnaval

uita diversidade e 
tranquilidade com Magitação de grande 

número de pessoas que 
visitaram as lajes nos dias de 
carnaval. O Balneário das 
Lajes não ficou pra traz onde 
foi palco de muitas atrações 
com a presença de cristali-
nenses e turistas que se 
divertiram ao som automoti-
vo e banho de cachoeira. 

O balneário das Lajes 
conta com uma boa estrutu-
ra e continua em ritmo de 
mudança pela empresa 
Gerontur Administradora de 
Hotéis para melhorar as 
condições de uso e acomo-
dações para os visitantes de 
fora e da cidade. 

O Balneário que é 
considerado a mais impor-
tante área de lazer de 
Cristalina é composta pelas 
cachoeiras  e  piscinas  
naturais, quedas d'água, 
quiosques, parquinho para 
criança, camping e seguran-
ça 24 horas com excelente 
estrutura necessária para 
proporcionar instantes 

Da Redação

inesquecíveis e agradáveis a 
todos os frequentadores do 
local. 

O balneário das Lajes 
fica localizado aproximada-
mente 12 quilômetros do 

centro da cidade. O acesso 
ao balneário se dá pela 
Avenida  da  Praça  da  

Liberdade, a maior parte do 
trajeto é feito em estrada 
vicinal. 



Tarado de 61 anos 
que molestou enteada 
foi preso em Ipameri

homem que moles-
tava a enteada de 12 Oanos, flagrado em ví-

deo feito pela mãe da meni-
na, foi preso numa força tare-
fa das Polícias Civil e 
Mil i tar,  por  meio do 
Batalhão Rodoviário e o 
Grupo de Patrulhamento 
Tático. 

O homem de 61 

anos, que abusava há dois 
anos da enteada, estava es-
condido numa fazenda de 
amigos dele na cidade de 
Ipameri. Ele vai ser levado à 
Delegacia de Proteção a 
Criança e ao Adolescente de 
Aparecida de Goiânia.

Fonte :  Facebook /GCM 
Vogado

Menor de 13 anos é 
apreendido ao furtar 
residência na 
Vila Andrade

polícia Municipal 
foi acionada via Afuncional para ave-

riguar denúncia de furto a 
residência na rua 50 da vila 
Andrade, na noite no dia 
11/02/18.

Ao chegar ao local a 
equipe composta por GCM 
Araújo, GCM Pantoja, GCM 
W.  C a m p o s  e  G C M  
Wanderley foram informa-
dos que um indivíduo ha-
via arrombado a janela da 
residência e furtado alguns 
equipamentos eletrônicos. 
Diante das informações e 
características, as guarni-
ções conseguiram localizar 
R.J.S de 13 ANOS nas ime-
diações do local.

Durante entrevista, 
o mesmo confessou ser o 
autor do ato infracional aná-
logo ao crime de Furto art. 
155 CP. e se dispôs a levar a 
equipe no lote baldio onde 
teria escondido os objetos 
furtados.

Por ser menor, foi 
necessário entrar em con-

tato com a mãe do autor 
que juntamente com a víti-
ma e os objetos furtados fo-
ram conduzidos ao CIOPS 
para ser tomada as provi-
dências que requer o caso.

Policia Municipal
 *PATRULHEIRO
PROTETOR E AMIGO*

Informações: Gcm Borges 

Cristalina

Médico acusado de assédio 
sexual em Goiânia pode ter 
cometido crimes desde 1994
Ele é acusado pelo crime de 

estupro praticado contra três 

vítimas e de violação sexual 

mediante fraude contra 

outras cinco pacientes.

j u í z a  P l a c i d i n a  
Pires, da 10ª Vara ACriminal da comar-

ca de Goiânia, recebeu, na 
sexta-feira (9/2), denúncia 
oferecida pelo Ministério 
Público contra o médico 
Joaquim de Souza Lima 
Neto, de 58 anos, que aten-
dia na especialidade de gine-
cologista no Hospital São 
Lucas, em Goiânia.

Ele é acusado pelo cri-
me de estupro (artigo 213 do 
Código Penal) praticado con-
tra três vítimas e de violação 
sexual mediante fraude con-
tra outras outras cinco paci-
entes, segundo artigo 215 do 
Código Penal. Até o momen-
to, os relatos de abuso rece-
bidos pelo Ministério 
Público aconteceram entre 
1994 e janeiro de 2018.

Além dos crimes con-
tra a dignidade sexual, o acu-
sado também foi denuncia-
do por cometer falsidade ide-
ológica, pois na Delegacia de 
Polícia ele relatou ser gine-
c o l o g i s t a  i n s c r i t o  n a  
Federação Brasileira das 
Sociedades de Ginecologia e 
Obstrétrica, especialidade 
que o acusado não possui, 
conforme atestado pelo 

Conselho Regional  de 
Medicina.

Ainda de acordo com 
o relatório do Ministério 
Público, as supostas práticas 
de assédio sexual somente fo-
ram denunciadas após uma 
das vítimas do médico ter 
procurado a 1ª Delegacia 
E s p e c i a l i z a d a  n o  
Atendimento à Mulher (1ª 
DEAM) e ter relatado o crime 
cometido contra ela. Depois 
da difusão dessa denúncia fe-
ita pela imprensa local ou-
tras pacientes também se di-
rigiram a 1ª DEAM relatando 
abusos de natureza parecida 
cometidos pelo médico.

O documento do 
MPGO traz também a infor-
mação que várias vítimas 

compareceram perante à 
Delegacia Estadual de 
Atendimento a Mulher, po-
rém esses casos não foram 
denunciados pelo órgão mi-
nisterial em razão de terem 
se passado mais de seis me-
ses desde a data dos supos-
tos abusos, “de modo que, 
em relação a esses crimes, 
operou-se a decadência.”
As práticas de assédio do 
acusado costumavam ter o 
mesmo padrão. As vítimas 
relataram que, já deitadas no 
leito do consultório médico 
em posição vulnerável e co-
bertas por uma camisola, o 
médico introduzia o dedo 
em suas genitais e cometia 
os abusos, além de ofender 
as vítimas verbalmente. 

Fonte: TJ-GO
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Região das fazendas Fiuza 
foi alvo de terror de assaltantes 

vida dos morado-
res mudou muito Acom o maior assal-

to realizado na madrugada 
das 02h00hs de quinta-
feira 15/02, com a presença 
de vários assaltantes que 
aterrorizaram os morado-
res. 

Na noite de terça-
feira 19/02 após um grande 
trabalho em equipe, a 
Polícia Militar conseguiu 
prender três suspeitos de es-
tarem participando de as-
saltos a fazendas na região 
de Cristalina e Domiciano 
Ribeiro. Segundo a PM, 
eles confessaram que 08 fa-
zendas foram roubadas por 
eles. 

Com eles foram en-
caminhadas várias armas ti-
po espingardas revólver, e 
uma pistola 765 e um veí-
culo que estava escondido 
no mato. Infelizmente, dois 
suspeitos conseguiram fu-
gir pelo mato. 

Após receber infor-
mações sobre os acusados, 
a s  v i a t u r a s  d e  
P A T R U L H A M E N T O  

RURAL se deslocaram para 
Domiciano Ribeiro, onde a 
todo o momento as infor-
mações eram colhidas, com 
isso foi possível chegar nos 
acusados. 

A Polícia Militar es-
tá solicitando as vítimas 
que foram assaltadas para 
que procurem o CIOPS de 
Cristalina para reconhecer 
os objetos recuperados e 
até mesmo, que possa aju-
dar na identificação dos 
acusados, fazendo assim 
com que a justiça possa co-
loca-los na cadeia.

Comandante  da  
Po l í c i a  n a  o p e r a ç ã o  
Subtenente  Denison ,  
Sargento Antônio, Cabo 
Rogério e Soldado Nonato.
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Luan e Vinícius Jr. 
são os mais caros 
da Libertadores; 
Brasil domina lista 

m tem 24 anos, já foi 
medalhista de ouro Un o s  J o g o s  

Olímpicos, venceu a última 
edição da Libertadores e foi 
eleito o craque da competi-
ção. O outro é um
adolescente de 17 anos, que 
está dando seus primeiros 
passos como profissional e 
já tem transferência certa pa-
ra um dos gigantes da bola.

Luan (Grêmio) e 
Vinícius Júnior (Flamengo) 
são os dois jogadores mais 
valiosos da Libertadores-
2018, cuja fase de grupos co-
meça nesta terça-feira (27), 
com a disputa de quatro par-
tidas.

De acordo com o 
“Transfermarkt”, site espe-
cializado no Mercado da 
Bola, cada um deles está ava-
liado em 20 milhões de eu-
ros (R$ 79,7 milhões).

O gremista Luan já é 
um veterano no topo desse 
ranking. No ano passado, o 
brasileiro dividia com o ar-
gentino Lucas Alario, então 
no River Plate (ARG), o pos-
to de jogador mais valioso da 
Libertadores.

O protagonismo na 
conquista do título conti-
nental e as recentes convo-
cações para a seleção brasi-
leira fizeram sua estimativa 
de valor de mercado saltar 
de 12 milhões de euros (R$ 
47,8 milhões), há um ano, pa-
ra os atuais 20 milhões de eu-
ros.

Já Vinícius Júnior é 
um estreante na lista. O garo-
to já fazia parte do elenco do 
Flamengo no ano passado, 
mas não chegou a disputar 
n e n h u m a  p a r t i d a  
Libertadores.

Um dos destaques da 
equipe neste início de tem-

porada, o jovem meia-
atacante já foi negociado 
com o Real Madrid (por 45 
milhões de euros, ou R$ 180 
milhões, um valor bem mai-
or do que a estimativa de 
mercado feita pelo “Trans-
fermarkt) e deve migrar para 
a Espanha em 2019.

O domínio brasileiro 
no ranking dos jogadores ma-
is caros da principal compe-
tição interclubes da América 
do Sul não se restringe a 
Luan e Vinícius Júnior.

O volante Arthur, ou-
tro campeão do torneio pelo 
Grêmio, que deve reforçar o 
Barcelona em um futuro pró-
ximo, completa o pódio da 
avaliação. Seu valor de mer-
cado é de 14 milhões de eu-
ros (R$ 55,8 milhões).

Dos 12 jogadores ma-
is caros da nova edição da 
Libertadores, nada menos 
que oito nasceram no Brasil 
e defendem times daqui. No 
ano passado, eram cinco bra-
sileiros entre os dez primei-
ros.

Os quatro únicos in-
trusos na lista dos mais vali-
osos do torneio são argenti-
nos:
Cristian Pavón e Darío 
Benedetto (Boca Juniors), 
Lautaro Martínez (Racing) e
Gonzalo Martínez (River 
Plate).

A fase de grupos da 
Libertadores-2018 vai de 27 
de fevereiro a 24 de maio. Já 
a decisão do torneio está pre-
vista para 28 de novembro e 
ainda será disputada em do-
is jogos, um na casa de cada 
finalista –a partir de 2019, es-
tá prevista a adoção de um jo-
go único.
Fonte: 
blogdorafaelreis.blogosfera-
.uol.com.br



Com a sua ajuda podemos mudar
o destino de muitas crianças

VIOLÊNCIA

DEIXA MARCAS!

Entrega Imediata

AREGRAIA

Cel: (61) 99121-6018
                 3612-5793

VIVO

Av. Inácio J. dos Santos, 98, Qd 86 Lt. 12 A 
 St. Sul Novo (Próximo ao Posto de Saúde)

Tel:(61) 3612-3742

CAPITAL FÁCIL
Empréstimo para:

Servidor Federal, Aposentado e Pensionista do INSS, GDF, Polícia Civil, PMDF, CBMDF, 
PMGO, CBMGO, Servidor Civil e Militar, Aeronáutica, Exército, Marinha, Refinanciamento 

de Veículo, Crédito Pessoal.

3612-4404
Rua Visconde de Mauá, esquina com 7 
de Setembro – em frente ao Chatobol

Quitamos seus débitos junto a 
outras financeiras sem 

consulta ao SPC e SERASA 
no Consignado


