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Cine Câmara 
mês das 
crianças

COMUNIDADE CATÓLICA 
DE CRISTALINA CELEBRA 
25 ANOS DA PARÓQUIA 
NOSSA SENHORA APARECIDA

Presidente da Câmara Municipal de Cristalina Bernardo 
Fachinello tem a honra de receber UTI móvel adquirido 
com emenda parlamentar do ex-deputado federal Roberto 
Balestra, fruto do trabalho incansável deste Vereador para 
benefício da comunidade de Cristalina.

Cristalina é contemplada com UTI MÓVEL

AVANÇO NA SAÚDE DESTAQUES DO ANO 2019

FAICRIS foi um sucesso!!!
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E X P E D I E N T E
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CNPJ: 24.442.611/0001-58
www.correiodecristalina.com.br

EDITAL

Valub Combustíveis e Lubrificantes Ltda, cadas-
trado sob o nº de CNPJ
15.971.203/0001-00, torna público que requereu 
à Secretaria de Meio Ambiente, Saneamento e 
Recursos Hídricos de Cristalina,  a renovação de 
sua Licença de Funcionamento, para a atividade 
de comércio varejista de combustíveis e lubrifi-
cantes para veículos automotores na Rodovia BR 
040, Km 73, S/N, Chácara 08, Chácaras 
Califórnia.

9 8469-0877 / 9 9683-0877

Av. Caiapós - Feira Municipal  

Assistência técnica especializada
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Goiás está recebendo oito etapas 
de caravana da UPL sobre proteção
e aumento de produtividade da soja

 Estado de Goiás está 
recebendo oito eta-Opas da Caravana que 

leva a produtores rurais co-
nhecimentos sobre mais pro-
teção e produtividade na cul-
tura da soja. A ação é realiza-
da pela UPL, uma das cinco 
maiores empresas do setor 
de soluções agrícolas do 
mundo.

No território goiano, 
as cidades de Catalão, 
C r i s t a l i n a ,  Fo r m o s a ,  
Goiatuba, Itumbiara, Jataí, 
Joviânia e Rio Verde estão 
sendo visitadas desde o dia 
18 se encerrando no dia 30 
de outubro. Em todo o 
Brasil, até dezembro, mais 
de 60 cidades de 12 estados 
estão no roteiro da caravana, 
que conta com três veículos 
truck, projetados especial-

mente para os eventos.
“Nosso objetivo com 

essa caravana é apresentar 
formas de garantir a prote-
ção do plantio de soja e, con-
sequentemente, proporcio-
nar maior rentabilidade da 
lavoura a partir do uso de de-
fensivos agrícolas eficazes, 
modernos e seguros”, expli-
ca o gerente de marketing es-
tratégico para fungicidas da 
UPL Brasi l ,  Fernando 
Arantes.

Durante a Caravana 
da UPL, produtores rurais e 
consultores podem obter in-
formações sobre o inovador 
fungicida Tridium, que pro-
tege o potencial produtivo 

da soja, e o fungicida multis-
sítio Unizeb Gold, presente 
na agricultura brasileira há 
cinco safras, já tendo tratado 
com sucesso mais de 95 mi-
lhões de hectares.

“Tridium, lançamen-
to recente da UPL, é uma so-
lução inovadora. Com esse 
produto, apostamos no mane-
jo inteligente protegendo a 
soja logo no início do ciclo, 
no pré-fechamento das en-
trelinhas, assegurando uma 
lavoura mais eficiente e pro-
dutiva até a colheita”, expli-
ca Arantes.
Fonte:www.portaldoagroneg
ocio.com.br/
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COMUNIDADE CATÓLICA EM FESTA!!!

Cine Câmara mês 
das crianças....

Homenagem na 43ª Sessão 
ordinária da Câmara

Câmara atuou com parceria do
projeto "arboniza meu bairro”

presidente da Câmara 
M u n i c i p a l  d e  OCristalina Bernardo 

presidente Bernardo 
Vaccaro Fachinello, o Ov i c e - p r e s i d e n t e  

Silvano Da Silva Leite, o líder 
do prefeito Marquinho Abrão, 
o vereador José Orlando de 
Paiva, a Vereadora Luciana 
Cândida, o Vereador Valdson 

o dia 11 de outubro 
no dia das CEIs NCirandinha, Menino 

Jesus e Hipolita. O Presidente 
d a  C â m a r a  B e r n a r d o  
Fachinello Juntamente com o 
líder do prefeito na Câmara 
Vereador Marquinho Abrão e 
o Coordenador do Projeto 
Sandro, fizeram a abertura 
desta sessão, agradecendo a to-

Cristalina, 
Outubro de 2019

Vaccaro Fachinello, o vice-
presidente Silvano Da Silva 
Leite, o Líder do Prefeito 

Marquinho Abrão que neste ato 
representou o prefeito Daniel 
Vaz, participaram da missa de 
encerramento da festa em honra 
ao jubileu de prata pelos 25 anos 
da Igreja Nossa Senhora 
Aparecida. Na ocasião foram en-
t r e g u e s  p e l a s  m ã o s  d o  
Presidente Bernardo as comen-
da de Congratulações as autori-
dades religiosas: Bispo Dom 
Waldemar Passini Dalbello, 
Padre Flávio Luiz Soares, Padre 
Bernardo Ave, Padre Guilherme 
Alves Moreira, Padre Divino 
Paulo Brandão dos Reis, Padre 
Jair Correia da Silva, Padre 
Janus Orlowski, Padre Adonias 
Rodrigues Filho, Padre Edson 
José dos Santos.

Tolentino Filho, o Vereador 
Dr. Osório, o Vereador 
E d u a r d o  R o d r i g u e s ,  o  
Vereador Pablo Rocha Magela 
e Vereadora Janete Andrade, a 
vereadora Cirlene De Paula 
Côrtes, entregaram aos servi-
dores municipais José Divino 
Duarte, Adélcio Rezende 
Júnior.e Júlio Cesar Rezende 
da Anunciação, homenagem 
em reconhecimento pelos tra-
balhos e dedicação ao nosso 
Município. 
Parabéns à todos os homena-
geados.

dos os amigos que tem ajuda-
do no sucesso do projeto.

Obrigado Tia Nilda 
Gonzatti ,  ao Batata do 
Transpor te  a  todas  as  
P r o f e s s o r a s ,  D i r e t o r a s  
Monitoras e Mães dos alunos. 
Obrigado a todos os vereado-
res que tem apoiado o 
Cinema.

ob a coordenação da se-
cretária de meio ambien-Ste, Gabriela Ligoski, hoje 

foi realizado no Jardim Planalto 
a primeira etapa do projeto 
“Arboriza Meu Bairro”, que vai 
alcançar todos os bairros de 
Cristalina.

Em outubro a Câmara 
Municipal atuou como parcei-
ra, com a presença do presiden-
te Bernardo Fachinello e dos ve-

readores Marquinho Abrão e 
Valter Tomaz, além de vários 
funcionários do Poder, que se 
juntaram aos da secretaria para 
distribuir e plantar diversas 
mudas.

De acordo com Gabrie-

la o objetivo central é realizar o 

plantio em locais mais fáceis, 

como os canteiros ou áreas ver-

des e também distribuir para o 

morador que queira ter uma ár-

vore em sua porta. A secretaria 

analisa o local e qual a melhor 

espécie que deve ser plantada, 

observando cuidados como fia-

ção, fossa, meio fio, etc. 

Gabriela informa que a iniciati-

va pretende atingir centenas de 

residências e chegar em todos 

os bairros de Cristalina.

presidente da Câmara 

Bernardo Fachinello Ocompareceu nesta ma-

nhã do dia 22 de outubro 2019 

na sede da Goiás Turismo junto 

ao Presidente Fabrício Amaral 

que acompanhado do seu chefe 

de gabinete Joy Pena, do 

Secretário de Comunicação 

Sandro da Rocha, da Assessora 

Parlamentar Laryssa Dornelas do 

Presidente da ACAIC Sérgio 

C a r m o n a ,  d o  G e r e n t e  d e  

Marketing Rubens Ananias, do em-

presário Celio Cintra, do extrator 

Mineral Eduardo Fernandes e de 

Simony Côrte, Presidente do 

COMTUR e Presidente da associa-

ção dos artesãos de Cristalina 

Wilham Souto onde deliberaram e 

traçaram estratégias e planejamen-

tos para os próximos três anos em 

apoio ao COMTUR e ao Secretario 

de Turismo Eliézer Bispo.

sentados
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o dia 9 de outubro de 2019 às 19:00 horas no Clube Caça e Pesca aconteceu a 3ª 
Edição do Crystal Eventos que contou com o show acústico do cantor Léo Sodré N“Baiano” em comemoração as empresas e profissionais liberais.  As mesmas 

receberam o certificado de reconhecimento pelo ano de atividade “DESTAQUE DO 
ANO DE 2019”. Agradecemos a participação de todos e desejamos uma boa recepção 
para o próximo ano 2020.

Evento oferecido pelo Jornal Correio de Cristalina 
reúne empresas, profissionais Liberais e políticos

ADVOCACIA JOYCE GOES VERUSSA

VEREADOR DR OSÓRIO E SUA ESPOSA

HOTEL CATAVENTO

KLICK FOTO DIGITAL

PAULISTA - TRABALHO SOCIAL CENTRAL MOTOS MULTIMARCAS CLIN MAIS ODONTOLOGIA IRRICAMPO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO

DIEGO BIKE CRISTAL SALÃO POPULAR JONATHAN CELULARES

ENGENHEIRO CIVIL - CRISTIANO  REIS BRANDÃO CLÍNICA  FISIO & TERAPIA

DESTAQUES DO ANO
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LOPES DE MELO - RADIALISTA STUDIO ARTES - COMUNICAÇÃO VISUAL A GIGANTE DE GOIÁS

MAXCONT CONTABILIDADETABACARIA MAKTUBDRª LARISSA - PSICÓLOGASHOPPING DA MODA

SUBTENENTE NILTON VASCOLUIZ AUTO PEÇASKLEMILSON REFRIGERAÇÃO

ÁGUIA AMBIENTAL

EDIVÂNEO RESENDE 

ELISÂNGELA CASTRO FARMÁCIA DO TRABALHADOR JL  COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO

SUPERMERCADO MENDES VI & SO LUIZA HELLEN VASCO

MAKS
WILSON LOUZADA

SUPERINTENDENTE 
DO GOVERNO DO 
ESTADO DE GOIÁS

IDEAL CRÉDITOS  SUBTENENTE NILTO VASCO ÓTICA ESTRELA GUIA



Feminicídio seguido de suicídio - Guarda Civil 
assassina namorada em bar e depois se mata, diz polícia

Segundo polícia, agente acreditou que estava sendo traído e deu um tiro na mulher. Em seguida, ele 
fugiu e se matou dentro de uma casa. Testemunhas disseram que casal tinha relação conturbada.

Por Sílvio Túlio, G1 GO

ma mulher foi morta 
a tiros na madruga-Uda desta sexta-feira 

(11), nos fundos de um bar, 
em Cristalina, cidade goiana 
no Entorno do Distrito 
Federal. Segundo a Polícia 
Civil, o autor dos tiros é o na-
morado dela, um guarda ci-
vil municipal, que fugiu do 
local e se matou minutos de-
pois, dentro de uma casa.

De acordo com o dele-
gado Fabiano Medeiros, res-
p o n s á v e l  p e l o  c a s o ,  
Alexandre José Padilha teria 
m a t a d o  A n a  B e a t r i z  
Nascimento Silva por acre-
ditar que estava sendo traí-
do.
"Testemunhas ouvidas por 

nós disseram que ele acredi-
tava que estava sendo traído 
e não aceitou a situação. O ca-
sal começou uma briga, e ele 
atirou nela", disse ao G1. 
Não há confirmação se ela ti-
nha ou não um caso com ou-
tra pessoa.

Em nota, a Guarda 
C i v i l  M u n i c i p a l  d e  
Cristalina informou que está 
"chocada como aconteci-
mento", mas que a situação é 
um "caso isolado". Disse ain-
da que o guarda estava de fol-
ga e que o órgão está "reali-
zando todos os procedimen-
tos cabíveis para dar apoio às 
famílias".
Crime em bar

Segundo o registro 
da ocorrência, a dona do bar 
ouviu um barulho e acredi-

tou ser de bombinhas. No en-
tanto, ao sair para pegar algu-
mas garrafas, acabou encon-
trando o corpo da vítima. 
Logo em seguida, ela cha-
mou a PM.

No local, ainda con-
forme a ocorrência, algumas 
pessoas relataram que o ca-
sal mantinha um "relaciona-

mento amoroso conturba-
do", com relatos até de "ame-
aças em redes sociais".
Fuga e suicídio

Ainda no bar, a PM 
obteve informação de que o 
carro do suspeito havia sido 
encontrado em um bairro 
próximo. Ao chegarem, os 
agentes foram informados 

de que o guarda tinha entra-
do correndo em uma casa.

Testemunhas confir-
maram ter visto Alexandre, 
alegaram que ele estava "al-
terado", ingerindo bebidas al-
coólicas e dizendo que iria 
se matar caso a PM fosse ao 
local para prendê-lo.

O registro da ocor-
rência narra que, ainda do la-
do de fora, enquanto tenta-
vam conversar com o ele, foi 
ouvido o barulho do engati-
lhar de uma arma, seguido 
de um disparo.

Os agentes invadi-

ram a casa e encontraram o 

homem caído no chão. Ele 

foi socorrido pelos bombei-

ros e levado ao hospital, mas 

não resistiu aos ferimentos.
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Policiais civis são presos suspeitos de assaltar compradores da OLX, em Anápolis
Durante a negociação, armados, os policiais teriam exigido o dinheiro dos compradores e fugido.

Três policiais civis 
foram presos na manhã desta 
quinta-feira (24/10) suspeitos 
de assaltar compradores da 
OLX, em Anápolis, no Centro 
do Estado.

Conforme informa-
ções, os policiais estavam 
negociando um carro com um 
comprador, marcaram um local 
para receber o dinheiro e fechar 

o negócio. Os compradores 
teriam saído de Brasília.

Entretanto, quando os 
homens chegaram ao local 
marcado foram surpreendidos 
pelos policiais civis armados, 
que teriam exigido o dinheiro e 
depois fugido.

Os servidores foram 
identificados pela corregedoria 
da Polícia Civil como Marcelo 

Gomes de Melo, Cássio Júnior 
Barbosa e  Kenio Tchan 
Rodrigues.

O trio negou o crime, 
mas, pelas circunstâncias e 
depoimentos, foram presos em 
flagrante e encaminhados para a 
Delegacia de Homicídios. O 
caso continua sendo investiga-
do.
www.diaonline.com.br



DROGARIA
PLANALTO

Saúde ao 
alcance 

de todos!AREGRAIA

oi preparado um lindo 
evento para celebrar Fos 25 anos da Paró-

quia. A festividade ocorreu 
entre os dias 03 a 12 de outu-
bro e a programação contou 
com novena, terço, quermes-
se e muitos outros atrativos, 
como a caravana, que seguiu 
pelas ruas da cidade com ji-
peiros, motociclistas, skatis-
tas, ciclistas, canoeiros, mu-
ladeiros e cavaleiros. Quem 
participou da confraterniza-
ção ao lado da igreja, apreci-
ou comidas e refrigerantes, 
em um ambiente festivo e fa-
miliar.

A paróquia, atual-
mente liderada pelo Padre 
Flávio Soares, foi fundada pe-
lo Padre Bernardo Ave, em 
1994, e tem folha de grandes 
serviços prestados à popula-
ção não somente no campo 
espiritual, mas também nas 
áreas de educação, saúde e 
social, dentre outras.

O Padre Geraldo 
Bueno, que morou em 
Cristalina por seis anos, pre-
sidiu a missa de abertura, 

DA REDAÇÃO
COM INFORMAÇÕES
FACEBOOK
CIDADE DE CRISTALINA

Paróquia Nossa Senhora Aparecida comemora 25 anos 

que contou com a presença 
do Padre Bernardo, atual-
mente morando na Itália. A 
cerimônia teve cânticos, 
apresentações e muita devo-

ção, que envolveu todos os 
presentes.

Parabéns aos mem-
bros da Paróquia Nossa 
Senhora Aparecida!

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

Serviço com Carregadeira 
Frete com Truck e Carreta

Rua da Saudade, Qd.61 Lt.14 

Sala 2, Setor Noroeste

   TELE ENTREGA

3612-1312
61 9.9974-1796

Graia - 9.9121-6018 / 3612-5793
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Outubro de 2019



Klemilson 
Refrigeração

CONSERTOS E MANUTENÇÃO 

DE: GELADEIRAS, FREEZERS, 

FILTROS, MÁQUINAS DE 

LAVAR E AR CONDICIONADO

Klemilson 
Refrigeração

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

DROGARIAS
PAGUE MENOS

3612-1522
9 9168-9077

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

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

]

 mês de outubro foi 
um mês marcante pa-Ora os cristalinenses. 

Aconteceu à primeira edição 
da Feira Agroindustrial, 
Comércio e Serviços de 
Cristalina, a FAICRIS, um 
grandioso evento que con-
tou com grande público du-
rante os dias 17, 18 e 19.

A feira aconteceu no 
Espaço de Festas do Divino 
Espírito Santo, e contou com 
uma recheada programação.  
A banda da 3ª Brigada abriu 
as festividades com uma lin-
da apresentação, teve mini 
cursos, palestras, arte, arte-

sanato, shows com Gabriela 
Abreu e Banda, Renatinha e 
Banda, Banda Retrox  e pro-
jeto social do Rotary Club de 
Cristalina com o concurso 
de Redação para o público e 
expositores.

Foram montados em 
média 50 estandes padroni-
zados em área coberta com 
instalações produzidas em 
padrões internacionais de fe-
iras e exposições. O exposi-
tor contou com toda infraes-
trutura necessária para ga-
rantir seu próprio bem-estar 
e do grande público visitan-
te, além de extensa área gas-
tronômica com comerciali-
zação de pratos típicos utili-

DA REDAÇÃO

FAICRIS Feira Agroindustrial, Comércio 
e Serviços de Cristalina foi um sucesso 

zando produtos produzidos 
na cidade de Cristalina 
Goiás.

Já no festival gastro-

nômico, a FAICRIS promo-
veu a 5ª edição do ABC da 
Boa Mesa com um concurso 
do melhor prato da cidade. 

Disputa esta que foi realiza-
da através de votação dos ju-
rados presentes na escolha 
do melhor prato da cidade.

CÂMARA MUNICIPAL 
DE CRISTALINA

3612-291972
anos

CÂMARA MUNICIPAL 
DE CRISTALINA


