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Presidente da Câmara Bernardo Fachinello 
faz um revolucionário trabalho na Câmara 

A redação deste jornal acompanhou na última sexta-feira (12) o ato solene no Hospital Municipal Chaud Salles, 
onde o vereador Bernardo Vaccaro Fachinello não tem medido esforços para trazer melhorias para a saúde e 
contou com o auxílio dos colegas vereadores por ser (ele) um dos grandes colaboradores onde conseguiu 
mediante a solicitação de mais 400 aparelhos e equipamentos hospitalares destinados ao serviço público de 
saúde de Cristalina. Você merece mais!

O vereador Marquinho Abrão visitou na sexta-feira (19) 
várias escolas e creches entregando ovos de chocolate para 
celebrar a chegada do domingo de “Páscoa”. 
São vinte e três (23) anos que ele vem levando  
fraternidade as crianças entregando um ovo de páscoa a 
cada aluno fazendo alegria de todos.

Vereador Marquinho Abrão entrega ovos de 
páscoa em várias escolas e creches Veja Pág.6

Presidente da Câmara 
visitou a Escola Adalardo 
Bispo

Subtenente Vasco e sua
 filha, Luiza Hellen

Leia mais Pág.7
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CÂMARA MUNICIPAL 
DE CRISTALINA

“RESIDENCIAL TOPAZIO EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIARIOS LTDA,

inscrita sob CNPJ nº 02.839.892/0001-44, torna pública a 
Licença Ambiental de Instalação nº 077/2019 para Galerias 
Pluviais e Drenagem Urbana, com Lançamento em 
Córrego e a Licença Ambiental de Instalação nº 076/2019 
para Pavimentação de Vias Urbanas, concedidas pela 
Secretaria de Meio Ambiente, Saneamento e Recursos 
Hídricos de Cristalina – SMASRH.”

EDITAL  

DISPONIBILIDADE DE VAGAS PARA 
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Obra: São Bartolomeu / Zona Rural à 28 km do acesso a Br-050, 
Km 106 / Cristalina - Goiás

Escritório: Rua 14, Qd 14, Lt 06, Setor Oeste Novo / Cristalina - 
Goiás

Contato: (61) Escritório: 3612 - 1617 / Obra: 3612 - 6403

Em atendimento aos termos do Art. 2º, inciso III, alínea “d”, da Lei 
7.853/89 disciplinado peloart. 93 da lei 8.213/91, combinada com o 
art. 36 $5º do decreto 3.298/99 e IN/TEM n.98/2012que tratam da 
obrigatoriedade do preenchimento do quadro funcional com pessoas
habilitadas, reabilitadas ou com deficiência capacitadas, o Consórcio 
Tamboril vem através deste disponibilizar vagas para pessoas com 
deficiência.

CONSÓRCIO TAMBORIL

CNPJ:29.509.351-04

Na quinta-feira (11)  com o apoio de prefeito Daniel Vaz, do presidente da 
Câmara  Bernardo Vaccaro Fachinello, do amigo Jean Eustáquio e o 
secretário de esporte Vinicius Soares Abujamra que não mediu esforço para 
ajudar para que está viagens fosse possível. Estamos a caminho de Ribeirão 
Preto aonde vamos fazer dois jogos contra a equipe do Botafogo-SP time da 
primeira divisão do Paulista obrigado a Deus em primeiro e vocês que 
contribui para que fosse possível está viagens. Mais uma vez obrigado 
prefeito Daniel Vaz por tudo que faz pelo projeto viver sem DROGAS.

ACONTECIMENTOS DO MÊS

TRECHO CAÓTICO DA RUA ARAGUAIA RECEBEU O SERVIÇO 
DE DRENAGEM E SERÁ BRIQUETEADO

 serviço de drenagem na Rua Araguaia, próximo à empresa Coferpa e à 

Igreja Koinonia será concluída em alguns dias. O local, que receberá Obriquetes, é mais um exemplo de abandono, imprevidência e falta de 

planejamento de gestões passadas, onde o serviço executado foi feito de forma 

negligente, sem observar as características do solo e sem tomar os cuidados ne-

cessários para que a população não sofresse tanto transtorno, como ocorre há 

muitos anos. Agora, com a proximidade do final das chuvas, a atual administra-

ção, que já se acostumou a corrigir e refazer serviços mal feitos, já determinou 

que o serviço seja realizado o mais rápido possível, porém, observando as ques-

tões climáticas para que não seja preciso refazer o trabalho novamente. Em visi-

ta ao local, o secretário de obras, Fábio Barreto, afirmou que ali é mais uma fren-

te de serviço priorizada pelo prefeito Daniel do Sindicato para este início de 

ano. Cidade de Cristalina. 

Fonte: Assessoria da prefeitura

EDITAIS
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Câmara entrega ovos de páscoa  
a vereadores e funcionários

O vereador e presidente da 
Câmara, Bernardo Vaccaro Fachinello 
abriu a 14ª sessão nesta última quinta-feira 
(18) presenteando a todos os funcionários e 
também vereadores com ovos de chocolate 

LEGISLATIVO

para celebrar a páscoa que acontece no 
próximo domingo. A Surpresa agradou a 
gregos e troianos que se maravilharam com o 
delicioso presente. O Presidente espera que o 
gesto de boa vontade sirva de combustível 

para que o entrosamento e amizade 
permaneça em harmonia e paz. Parabéns ao 
P r e s i d e n t e  p e l o  b e l o  g e s t o  d e  
companheirismo. E a todos desejamos uma 
ótima Pascoa! Encerrando os trabalhos 

com uma grande surpresa na véspera que 
celebrarmos a Ressurreição do Cristo. 
"Agradeceu a Deus e a todos que 
participaram da sessão desta tarde alegre e 
descontraída. O nosso povo merece a nossa 
atenção",  
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3ª Brigada Comemora Dia do 
Exército Brasileiro

A solenidade comemorativa dos 371 anos do Exército Brasileiro aconteceu na sede da 3ª Brigada de Infantaria Motorizada – Brigada Visconde de Porto Seguro, 
no dia 17 de abril, em Cristalina. Após a tropa se colocar em forma no Pátio Monte Castelo, foi feita a leitura da ordem do Dia, assinada pelo comandante do 
Exército, General Edson Leal Pujol.

eguindo a mesma linha das pala-
vras  do  comandante  da  SInstituição, o comandante da 

Brigada, General Marco Aurélio de 
Almeida Rosa, fez um pronunciamen-
to onde foram elencadas ações empre-
endidas desde 1648 para que todos en-
tendam que a expressão “Braço forte, 
mão amiga!”, se coaduna com a atua-
ção do Exército. O general deixou cla-
ro que o Exército nunca titubeou em de-

fender a soberania nacional e os interes-
ses da Pátria, mas sem deixar de atuar no 
fortalecimento da democracia e contri-
buir com questões sociais, educacionais 
e de saúde em todo o território brasileiro 
e até no exterior, procurando buscar a 
paz desde a sua origem, já que o “Duque 
de Caxias”, patrono do Exército, é tam-
bém conhecido como “Pacificador”.

O prefeito Daniel elogiou a atua-
ção do Exército e ratificou o privilégio 

que sente por Cristalina ter sido agra-
ciada com uma unidade do Exército. 
“A cidade é prova viva dessa intera-
ção e desse respeito com que o 
Exército se envolve com a sociedade. 
O povo cristalinense é grato e tem or-
gulho de sediar uma Brigada, órgão 
que engrandece e enobrece nossa gen-
te”, afirmou.

Ao final da formatura a tropa 
fez um belo desfile, que contou com a 

participação de todos os componentes 
da Brigada e de vários veículos que 
são utilizados pela corporação. Além 
do prefeito, estiveram presentes o pre-
sidente da Câmara, Bernardo 
Fachinello, o vereador Marquinho 
Abrão e representantes da Polícia 
Militar, do Corpo de Bombeiros, da 
Guarda Municipal e da sociedade ci-
vil organizada.

Um grande passo foi dado ru-
mo a realização de um centro de aco-
lhimento de animais abandonados 
de Cristalina . O presidente da 
Câmara Municipal Cristalina 
Bernardo Vaccaro Fachinello, a vere-
adora Luciana Cândida, represen-
tando todos os vereadores o 

Secretário de Comunicação Sandro Da 
Rocha, receberam das mãos do empre-
sário Vitorino Nandi um excelente ter-
reno doado por ele para a construção 
deste centro. Esta aquisição é uma gran-
de vitória e ao dará início ao tão sonha-
do abrigo as animais de rua de nossa ci-
dade. Nosso muito obrigado ao Sr. 
Vitorino que com este gesto presenteia 
um número enorme de corações aflitos 
que defendem os animais. PARABÉNS 
pelo gesto louvável.

Agradecemos o total apoio do 
Prefeito Daniel Vaz que nunca mediu 
esforços para ajudar.

Rumo a realização de um centro de acolhimento 
de animais abandonados

Na manhã (16) de abril o Presidente da Câmara Bernardo Vaccaro 
Fachinello, o chefe de gabinete Joy Pena e o secretário de comunicação Sandro Da 
Rocha, estiveram junto ao Prefeito Daniel Vaz para despachar importantes projetos 
de interesse da comunidade.

Presidente da Câmara busca parceria com a
prefeitura de grande projetos

GERAL
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“A nossa polícia é digna de todo o reconhecimento 
pelo trabalho exemplar” 
Para o vice-governador, a Companhia de Policiamento com Cães do Batalhão é mais um trabalho de 
excelência prestado pelas forças policiais goianas no combate à criminalidade

“A nossa polícia é digna de todo o reconhecimento pelo trabalho 

exemplar que realiza em todo o Estado", afirma Lincoln Tejota ao 

apadrinhar turma do Choque - Fotos: Jota Euripedes

vice-governador Lincoln 
Tejota externou sua satisfação Oem apadrinhar ao lado de sua 

esposa, vereadora Priscilla Tejota, a 
formatura de 26 adestradores do 4º 
curso de Cinotecnia do Batalhão de 
Choque. A solenidade foi realizada na 
noite desta quarta-feira, 17, na sede da 
unidade especializada Choque, em 
Goiânia, e reuniu autoridades, 
integrantes das forças de segurança e 
sociedade civil. “Esse curso preparou 
homens e animais para a convivência 
e mútua ajuda em uma rotina exigente 
e árdua de proteger a nossa gente”, 
disse Lincoln. 

Ao representar o governador 
Ronaldo Caiado, o vice-governador 
falou sobre a importância da CPCães 
do  Ba ta lhão  de  Choque .  "A  
Companhia de Policiamento com Cães 
é mais um trabalho de excelência 
prestado pelas forças policiais goianas 
no combate à criminalidade”, assina-
lou. “A construção de dias melhores 
passa pela nossa polícia, passa pelo 
fortalecimento, reconhecimento e 
pelo suporte aos nossos homens e 
mulheres que saem todos os dias às 
ruas a fim de garantirem a segurança 

dos goianos”, afirmou Lincoln. Ele 
pontuou ainda que as forças de seguran-
ça têm apoiado o governo desde o 
primeiro dia de mandato. “Assumimos, 
sim, com dificuldades, mas já estamos 
dando respostas, graças à confiança 
depositada em nosso governo”, agrade-
ceu. 

Na  so l en idade ,  o  v i ce -
governador prestou condolências e 
pediu um minuto de silêncio pela 
morte, nesta quarta-feira, 17, do 
sargento da Rotam, José Pereira da 
Silva. “Nosso guerreiro e combatente 
que nos orgulhou com sua bravura.” 
Lincoln também aproveitou a oportuni-
dade para reforçar o compromisso, 
apreço, respeito e reconhecimento do 
governo de Goiás às forças de seguran-
ça. “Não encontramos um policial de 
cabeça baixa, e que não esteja determi-
nado a mostrar resultados. Posso dizer e 
agradecer em nome do senhor governa-
dor, pois nosso Estado está melhor 
graças ao trabalho desempenhado pelos 
senhores e senhoras”, disse Lincoln.
 O vice-governador, a vereadora 
Priscilla Tejota, e o Chefe de Estado 
Maior da PMGO, Delso do Prado 
Mesquita Júnior, homenagearam os 

primeiros colocados no curso de 
Cinotecnia durante a formatura. “São 
vocês as autoridades neste evento, 
são vocês que merecem todas as 
continências. Vocês que guardam a 
sociedade e nos defendem dia e noite, 
por isso são dignos de todas as 
homenagens” ,  d isse  o  v ice -
governador dirigindo-se aos forman-
dos. “Graças às nossas polícias, em 
Goiás bandido não faz fama, graças à 
atuação incisiva de nosso efetivo que 
tanto orgulha todo o Estado de 
Goiás”, pontuou Tejota. “A nossa 
polícia é digna de todo o reconheci-
mento pelo trabalho exemplar que 
realiza em todo o Estado", finalizou 
Lincoln.
 Curso

A turma Coronel RR Luiz 
Alberto Sardinha Botes, sob coorde-
nação do Major Paulo Henrique 
Ribeiro, contemplou integrantes do 
Batalhão de Choque da Polícia 
Militar do Estado de Goiás, um 
agente prisional e três policiais 
militares dos estados da Bahia, Santa 
Catarina e Tocantins. Os animais que 
participaram do curso foram disponi-
bilizados pela sociedade civil por 
meio de uma seleção. 

Durante o treinamento, cada 
aluno foi responsável por um animal 
que recebeu adestramento gratuito 
durante cerca de três meses. A 
formação tem objetivo principal 
capacitar e qualificar os agentes de 
segurança pública para que tenham 
as técnicas e os conhecimentos 
necessários que possibilitem o 
emprego de cães policiais, visando o 
aperfeiçoamento operacional. 

Ta m b é m  p a r t i c i p a r a m  
presentes do evento, entre outras 
autoridades, o deputado Humberto 
Teófilo; os secretários Newton 
Castilho, da Casa Militar, e Rafael 
Rahif, da Secretaria de Esporte e 
Lazer; vereador Cabo Sena; coronel 
da Reserva Luiz Alberto Bites; ex-
deputado Frederico Nascimento; 
além de comandantes de diversos 
grupamentos especiais. 
Fonte: Assessoria do governo de  
Goiás

POLITICA

A Escola  Super ior  do  
Ministério Público de Goiás (ESMP) 
informa que serão abertas na próxima 
segunda-feira (22/4) as inscrições pre-
liminares para a 91ª seleção de esta-
giários em Direito do MP, cujo edital 
foi publicado na sexta-feira (12/4), no 
Diário Oficial Eletrônico da institui-
ção (edição 2.376 do Domp). A sele-
ção terá validade de um ano, prorrogá-
vel por igual período, a contar da data 
de sua homologação, não podendo o 
período exceder dois anos.

São oferecidas 85 vagas, além 
das que surgirem dentro do prazo de 
validade do certame (cadastro de re-
serva), distribuídas por 88 comarcas 
(confira abaixo). A data provável da 
prova será dia 16 de junho, das 8 às 12 
horas, nas comarcas onde há 
Promotorias de Justiça participantes 
do certame.

Poderão participar do proces-
so seletivo acadêmicos de Direito que 
cursem do 5º ao 8º período. O estagiá-
rio receberá bolsa mensal, cujo valor 
será fixado por portaria do procura-
dor-geral de Justiça. Atualmente, o va-
lor é de R$ 998,00. Também é pago au-
xílio transporte. A jornada de estágio 
é de 5 horas diárias e 25 horas sema-
nais, compatíveis com o horário esco-
lar.
Comarcas 

O prazo de inscrição prelimi-
nar vai até 6 de maio, devendo o inte-
ressado se inscrever pelo site do MP-
GO, na página principal ou pela pági-
na da Escola Superior (ESMP), onde 
será feita a opção da comarca. O valor 
da taxa é de R$ 73,93.
Serão selecionados estagiários para 
atuação específica nos órgãos de exe-
cução ou da área administrativa das 
promotorias instaladas em  88 cida-
des goianas, incluindo Cristalina.
Texto: Ana Cristina Arruda e Elaine 
Borges/Assessoria de Comunicação 
Socia l  e  Apoio  Técnico  em 
Comunicação da ESMP

Inscrições para nova 
seleção de estagiários 
de Direito do MP teve 
início no dia 22
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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 »

Caiado anuncia fim de taxa para baratear 
vistoria no Detran, em Goiás

Medida adotada 
vai representar 
uma economia 
de R$ 41 
milhões.

governador  Ronaldo  
Caiado (DEM)anunciou na Omanhã desta segunda-

feira (22/4) o fim da obrigatorieda-
de da vistoria de veículos para 
quatro situações diferentes, em 
que era cobrado uma taxa de R$ 
175,76 reais para fazer os procedi-
mentos.

Vale lembrar que apesar do 
anúncio ter sido feito hoje, a 

medida passa a vigorar a partir da 
próxima quinta-feira (25/4). Entre os 
serviços em que a taxa não será 

Pagamento da taxa para esses 
serviços gerou renda de R$ 32 

mais 
cobrada estão a emissão da 2ª via do 
Certificado de Registro do Veículo 
(CRV) ou Certificado de Registro e 
Licenciamento (CRLV); perda ou 
danos na placa traseira ou lacre do 
veículo; adoção da segunda placa 
traseira e o primeiro registro de 
reboque e semirreboque com a tara 
de até mil quilos.
“Por qualquer motivo tomava R$ 175 
do cidadão, isso é correto? Isso é um 
crime”, salienta Caiado. 

Segundo o governador essas 
vistorias eram feitas para sugar o 
cidadão, que não aguenta mais pagar 
tanto imposto no Estado.

milhões para empresa terceiri-
zada que faz as vistorias

De acordo com informa-
ções divulgadas pelo governo 
estadual, no ano passado a 
empresa terceirizada teve mais de 
175 mil contratos registrados. 

Com o valor pago pelo 
cidadão de R$ 182,35 o ganho da 
empresa ao final do ano foi de R$ 
32 milhões.

A medida adotada pela 
atual gestão elimina a cobrança 
dos R$ 182 a mais e a partir de 
quinta-feira o valor que o cidadão 
vai precisar desembolsar devido 
ao Detran-GO é de R$ 193,06.

Além do fim da obrigatori-
edade dos quatros serviços, o 
governo de Goiás colocou em 
ação outras medidas a partir 
desse mês de abril. 

A medida entrou em vigor 
através de uma portaria que 
alterou os registros dos contratos 
de leasing e alienação fiduciária 
dos veículos junto ao Detran-GO.

Para quem tem interesse 
em fazer a vistoria com esses 
quatro procedimentos pode 
solicitar o serviço na sede do 
Detran-Go ou por meio dos 
Ciretrans no interior do estado ou 
em qualquer unidade do Vapt 
Vupt. 

Com a adoção das medi-
das o governo vai economizar o 
equivalente a R$ 41 milhões para 
população goiana.

 

Fonte/ Dia Oline

Em 17 de abril  
o  p res iden te  da  
Câmara visitou a 
Escola Adalardo 
Bispo onde as crian-
ças também recebe-
ram os ovos de pás-
coa enviados pelo 
Prefeito Daniel Vaz 
que neste ato foi re-
presentado pelo pre-
sidente da Câmara 
que novamente faz 
brotar sorrisos. 

Presidente da Câmara 
visitou a Escola 
Adalardo Bispo
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Subtenente Vasco, reside em Cristalina desde 1994, casado com 
Girlane Vasco há 24 anos e tem 3 filhos (Nilton Júnio, Luiza Hellen e 
Luann Matheus), 2 netinhas lindas (Vitória e Sophia).

BODAS DE PRATA, CASAL VASCO 

Subtenente Vasco está completando 30 anos na gloriosa PMGO,  sempre 
com a mesma dedicação para trazer uma melhor qualidade de vida a 
comunidade cristalinense e com uma ética profissional exemplar... Força e 
Honra. Parabéns a você guerreiro Vasco e SD André .



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

CÂMARA PROMOVE CINEMA DE GRAÇA 
PARA A POPULAÇÃO CRISTALINENSE


