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e fique por dentro das 
principais notícias da cidade

Prefeitura consegue 
Verba de 740.000,00 
para construção de uma 
creche e ampliação com 
construção de 8 salas de 
aula da creche Santa 
Luzia. 

Cristalinense 
Camilla Syal é 
escolhida Miss 
Goiás Mundo

Daniel trabalha com 
humildade e coragem

refeito Daniel do 

Sindicato pegou Pum município 

atolado em dívidas, 

principalmente com o 

FUNCRISTAL e o INSS, 

mas está sabendo 

trabalhar com coragem, 

determinação, 

humildade e sabedoria. 

Depois de um ano 

conturbado, 2018 está 
se tornando diferente 

por causa das 
conquistas e do rumo 

que a administração está 

tomando. Pág. 3

Camilla Syal foi 
escolhida Miss Goiás 
Mundo em concurso 
realizado na cidade 
de Anápolis, em 8 de 
Julho de 2018. 
Veja mais na página 7

Unidos pela 
Segurança Pública. 
Juntos Por Goiás!

Delegado
Rafael e
Delegado Waldir

Veja: Pág.4
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UEG em rede oferecerá cursos 
para Cristalina ainda em 2018

Prefeito Daniel do 
Sindicato esteve hoje Oem Anápolis acer-

tando detalhes para implan-
tação do programa UEG em 
Rede, que tem como objetivo 

democratizar e universalizar 
o ensino superior gratuito 
com vestibular ainda este 
ano para os cursos de peda-
gogia, gestão pública e admi-
nistração de empresas. Ou se-

ja, já em 2018 será uma reali-
dade, e os interessados preci-
sam somente ficar atentos pa-
ra a divulgação do vestibular.
“É um grande ganho para o 
município e para aqueles que 
precisam fazer um curso su-
perior. Parabéns, Cristalina! 
E tenham certeza que a admi-
nistração continuará buscan-
do caminhos para dar opor-
tunidade de estudo aos nos-
sos jovens”, falou Daniel 
após o evento, no qual estava 
acompanhado do assessor de 
planejamento Cléber Cruz.

É importante lembrar 
que a articulação e o trabalho 
do prefeito já garantiram a 
transformação do Instituto 
Federal Goiano em campus, o 
que vai possibilitar de imedi-
ato a implantação do curso 
de agronomia no IF de 
Cristalina.

BR-050 tem mais 31 
quilômetros de pista dupla

s obras de melhorias 
e ampliação da capa-Acidade da BR-050 em 

Goiás avançam em ritmo ace-
lerado. A MGO Rodovias libe-
rou ao tráfego em junho mais 
um trecho de 31 quilômetros 
de rodovia duplicada, entre 
o km 190+500 e o km 
221+500. Com a conclusão 
desse novo trecho, os moto-
ristas agora viajam de 
Cristalina (GO) a Campo 
Alegre de Goiás com mais 
conforto e segurança.

A pista simples exis-
tente teve sua geometria ade-
quada, o pavimento restau-
rado e, com a nova pista e o 

canteiro central construídos, 
recebeu  sinalização de pista 
dupla. Separadas por cantei-
ro central gramado, cada 
uma das pistas tem duas fai-
xas de tráfego de 3,6 metros, 
uma faixa de segurança de 1 
metro e 3 metros de acosta-
mento.  Também fazem parte 
das obras, e foram liberadas 
ao tráfego, três intersecções 
(trevos, viadutos, retornos), 
nos kms 202+700, 207+280 
e 209+680, que possibilitam 
aos motoristas melhor aces-
so a Campo Alegre de Goiás e 
a Ipameri (GO), além de re-
tornos nos dois sentidos da 
rodovia.

A concessionária con-
cluiu assim a meta do 3º ano 
de obras (01/07/2017 a 
30/06/2018) de 31,0 quilôme-
tros de pista duplicada, cum-
prindo rigorosamente o cro-
nograma estabelecido no con-
trato de concessão. Somados 
às obras realizadas entre ju-
lho de 2015 a junho de 2017; 
já estão prontos 122,1 quilô-
metros ou 55,9% do total de 
218,5 quilômetros de rodo-
via a serem duplicados em 
Goiás, até o final do primeiro 
semestre de 2020.

Assessoria de Comunicação 
Social - MGO Rodovias

Mais de 364 mil 
crianças devem ser 
vacinadas em Goiás

té o dia 20 próxi-
mo, Goiás vai rece-Aber do Ministério 

da Saúde 455.900 doses de 
vacina contra pólio (para-
lisia infantil) e 437.600 da 
tríplice viral (caxumba, ru-
béola e sarampo) por meio 
da Secretaria da Saúde. As 
vacinas serão usadas na 
Campanha de Vacinação 
contra a Poliomielite e o 
Sarampo, em todo o País,  
no período de 6 a 31 de 
agosto.

O Dia D – de divul-
gação e mobilização nacio-
nal – está agendado para 
18 de agosto. A estratégia é  
elevar a cobertura vacinal 
contra a poliomielite nos 
municípios, bem como va-
cinar os menores de 5 anos 
contra o sarampo e a ru-
béola.

A população alvo 
desta ação é composta por 
crianças de 1 ano até 4 
anos, 11 meses e 29 dias, 
correspondendo 364.626 
em todo o Estado. A meta 
mínima a ser alcançada 
corresponde a 95% de co-
bertura vacinal contra poli-
omielite e sarampo. É im-

prescindível que os pais 
ou responsáveis levem, 
junto com as crianças, a ca-
derneta de vacinação para 
avaliação e registro.

Dados da Secretaria 
da Saúde revelam que a co-
bertura vacinal contra ca-
xumba, rubéola e sarampo 
– doenças protegidas pela 
vacina Tríplice Viral – caiu 
de 108,94%, em 2008, pa-
ra 68,2% neste ano em 
Goiás. Já a cobertura vaci-
nal conta a poliomielite, 
doença conhecida como 
paralisia infantil, despen-
cou nos últimos dez anos 
de 104,18% para 57,75%.

As duas doenças ha-
viam sido erradicadas no 
Brasil e a ocorrência, este 
ano, de surto de sarampo 
em Roraima, Amazonas, 
Rio Grande do Sul e São 
Paulo, e o isolamento de 
um vírus da pólio (deriva-
do vacinal tipo 3) em uma 
criança não vacinada con-
tra a poliomielite na 
Venezuela, país de divisa 
com o Brasil, preocupam 
as autoridades de saúde.
Fonte:
http://www.goias.gov.br
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Educação e Saúde são pilares de uma 
administração humana e plural

Prefeito Daniel com diretor do IF Cristalina Eduardo Vasconcelos, o reitor do IF Goiano Vicente 

Almeida o casal de empresários Jelson e Ivone Bedin, o vice-prefeito Luiz Henrique e a senadora 

Lúcia Vânia, que trabalhou no Ministério da Educação para a transformação do IF de Cristalina em Campus

do o ser humano. A prova dis-
so é que a saúde de Cristalina 
está alcançando resultados ja-
mais vistos na história, com 
profissionais altamente qua-
lificados e comprometidos 
com a causa, oferecendo ser-
viços outrora inimagináveis, 
como a planificação, o teste 
de orelhinha, o alto número 
de partos (atendendo inclu-
sive mães de outras cidades), 
médicos todos os dias em 
Campos Lindos, administra-
ções clínicas e técnicas no 
hospital e na UPA com eleva-
do grau de profissionalismo e 
competência, respeito total 
às verbas da saúde e aos paci-
entes, e agora chegando a re-
de de esgotos do hospital de-
pois de mais de 50 anos de 
sua existência, uma grande 
reforma que virá e a criação 
do banco de sangue, dentre 
muitas outras coisas.   

       Transparência e     
       Credibilidade

Na área de educação 
o prefeito Daniel está mos-
trando o que é governar com 
credibilidade, sem mentiras 
e sem corrupção. Na semana 
passada o empresário Jelson 

Bedin doou uma área de 80 
hectares para a implantação 
do curso de agronomia no IF 
Goiano. Isso só se tornou pos-
sível porque Daniel, junto 
com Lúcia Vânia e o ex-
ministro Mendonça Filho e o 
atual Rossieli Soares, conse-
guiram mudar a tipologia do 
IF de Cristalina, transfor-
mando-o em campus. O rei-
tor do IF Goiano Vicente 
Almeida já anunciou, aqui 
mesmo em Cristalina, que o 
curso de agronomia será im-
plantado de imediato e logo 
outros virão, mas de cara a ci-
dade receberá mais de 100 
profissionais do ensino para 
trabalhar na unidade local. A 
credibilidade do prefeito e 
sua equipe é grande porque 
parcerias estão chegando na 
área da educação, como con-
vênios firmados com produ-
tores rurais da região da 
Agriter, com a Ariarc e com o 
Sicredi. Parcerias como estas 
constatam que Daniel faz 
uma administração de respe-
ito, tendo a sociedade como 
parceira e fiscalizadora da 
gestão. 

     Investimento 
     no Ensino Infantil

Na Escola Aleixo Camargo, no Bairro Cristal, alunos 

recebem computadores em uma parceria com o Sicredi

No período de férias, escolas estão sendo reformadas, 

como a Adalardo Tiradentes Bispo

Daniel está investin-
do no ensino infantil, com o 
número de vagas zerado, po-
is não têm crianças fora dos 
CEIs ou CEMEIs. São mais de 
10 mil alunos assistido todos 
os dias com ensino de quali-
dade por competentes pro-
fessores motivados e dedica-
dos. O transporte escolar está 
em dia, não falta veículo para 
nenhuma das 84 linhas que 
cortam o município para le-
var Educação às crianças. 

A alimentação esco-
lar para os mais de 10 mil alu-
nos é de extrema qualidade e 

há crianças que têm até qua-
tro refeições por dia, porque 
não há desvio de verba da me-
renda escolar. Sem contar 
que o prefeito está aprovei-
tando o mês de julho para re-
formar e levar benfeitorias a 
várias escolas municipais, co-
mo a Cilineu Peixoto dos 
Santos, a Waldete dos Santos 
Abad ia  e  a  Ada la rdo  
Tiradentes Bispo.

          Infraestrutura 

Quanto à infraestru-
tura o que se nota é que gra-
dativamente ruas estão sen-
do recuperadas e calçadas, 
sendo que algumas, com as-
falto colocado de forma irres-
ponsável há menos de cinco 
anos, estão sendo totalmente 
refeitas, porque a população 
pode pagar um alto preço pe-
la negligência de gestores 
que não tiveram o mínimo de 
zelo com o dinheiro público 
ao fazer asfalto de tão baixa 
qualidade como os da Zona 
Sul Nova e da Vila Andrade. 

Neste ano muitas no-

vidades estão chegando para 

a população e todos podem 

ter a certeza que virá muito 

mais ainda até 2020, mas 

com paciência, trabalho, res-

peito, transparência e sem en-

ganação.

uando Daniel Sabino 
Vaz ou simplesmente Q
Daniel do Sindicato, 

assumiu o mandato de prefe-
ito de Cristalina, no primeiro 
dia do ano de 2017 ele foi 
bem claro em seu discurso ao 
afirmar que queria ser julga-
do pela totalidade dos quatro 
anos de governo (2017/2020) 
e não apenas por ações ou 
atos isolados.

   Dificuldades pouco a 
   pouco sendo vencidas

Daniel antevia as difi-
culdades que iria enfrentar 
no tortuoso caminho que co-
meçava a trilhar, com as fi-
nanças do município em fran-
galhos, o descontrole nos gas-
tos com o inchaço da máqui-
na pública, a falta de transpa-
rência nas ações administra-
tivas e o rombo milionário 
com as dívidas previdenciá-
rias. 

Agora, exatamente 
com um ano e meio de man-
dato, Daniel tem noção do 
que lhe foi preparado, por-
que ao longo desse tempo te-
ve que governar com o muni-
cípio atolado em débitos com 
o Funcristal e com o INSS, ór-
gãos previdenciários que ti-
ram da administração R$ 300 
mil por mês ou R$ 3.6 mi-
lhões anuais. São cifras que 
dariam para fazer, em quatro 
anos (R$ 14.4 milhões), por 
exemplo, um novo hospital, 
ou construir quatro UPAs, ou 
então seis creches, três esco-
las padrão Século 21 (igual as 
do Marajó ou Rio de Janeiro), 
fazer um novo bairro, calçar 
150 mil m² de ruas, construir 
18 praças, 500 moradias...

             Perseguição

Daniel, além dessa atroz ar-
madilha que lhe foi prepara-
da pelos arquitetos do saque 
feito a Cristalina, aos profes-
sores, a todos os servidores 
públicos e à sua gente, de for-
ma irresponsável e planeja-
da, ainda é perseguido por 
uma oposição insana, que 
participou das benesses do 
governo passado e hoje está 
extirpada da vida pública pe-
la própria população, que re-
conhece os males que lhe fo-
ram impostos através de des-
mandos, privilégios e corrup-
ção.

Apesar desses obstá-
culos, Daniel está trabalhan-
do com altivez e de cabeça er-
guida, com olhos voltados pa-
ra a administração e o bem-
estar das pessoas, priorizan-

Depois de 50 anos o Hospital de Cristalina terá rede de esgotos. 

Incrível, mas é verdade, só no mandato de Daniel isto está 

se tornando possível
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uito conhecido 
pela sociedade Mcristalinense e 

com uma carreira brilhante 
pela frente, o delegado Dr. 
Rafael Pareja, a cada dia se 
destaca na segurança pú-
blica municipal. Dr. Rafael 
é um forte pré-candidato a 
Deputado Estadual para as 
eleições de 2018. 

Ele tem grande 
chance de se eleger, e se na 
convenção seu nome for 
aprovado, Dr. Rafael pode-
rá iniciar uma carreira de 
Deputado Estadual para 
nos representar na Assem-
bleia Legislativa. 

O pré-candidato a 

deputado estadual, Dr. 
Rafael é um ótimo nome 
que desponta no cenário po-
lítico de Cristalina, nós da 
imprensa observa às suas 
ações e investigações que ti-
veram grandes resultados 
em resposta a sociedade. 
Ele esclarece que tem total 
apoio do Deputado Federal 
Waldir. 

Lembrando que Dr. 

Waldir foi delegado e atra-

vés do excelente trabalho-

foi o deputado federal mais 

bem votado nas últimas ele-

ições por Goiás com mais 

de 200 mil votos.

Delegado Rafael está fazendo 
um brilhante trabalho 
na segurança de nossa cidade

Prefeitura retoma os trabalhos 
na Avenida I, Zona Sul Nova 

atual administração es-
tá dando continuidade Ana colocação de brique-

tes na Avenida I, Zona Sul Nova. 
O atual governo teve que refazer 
o serviço na Avenida que já era 
toda asfaltada com a colocação 
de novos briquetes.

O vereador e Presidente 
da Câmara, Marquinho Abrão, 
em sua página da internet res-
saltou que muitas vezes são co-
brados e foram eleitos para isso, 
“trabalhar”. Ressalta ele que se 
em 2014 o serviço tivesse sido 
bem feito, hoje a atual adminis-
tração já teria terminado prati-
camente toda Vila Andrade e 
Zona Sul Nova.

Ainda segundo o verea-
dor, a Câmara Municipal de 
Cristalina nos primeiros seis me-
ses de 2018, devolveu a prefei-
tura para fabricação de brique-
tes R$ 276.000,00  (duzentos e 
setenta e seis mil reais), para 
que as obras cheguem a todos os 
bairros.

ma menina de 2 
anos se afogou na Upiscina da casa de 

um vizinho e o Corpo de 
Bombeiros fez procedi-
mentos de reanimação du-
rante uma hora até que ela 
voltasse a responder aos es-
tímulos, em Cristalina, no 

E n t o r n o  d o  D i s t r i t o  
Federal. Ela foi socorrida 
de helicóptero para o 
Hospital  de Base de 
Brasília.

O afogamento acon-
teceu por volta das 20h30 
de terça-feira (10), no Setor 
Marajó. A menina saiu de 

casa sem a mãe perceber e 
foi até o vizinho, onde caiu 
na água. Segundo os bom-
beiros, outra criança foi 
quem avisou sobre o afoga-
mento.

Equipes do Corpo 
de Bombeiros do Distrito 
Federal se deslocaram até o 

Criança de 2 anos 'foge' 
para casa de vizinho, 
se afoga em piscina

Segundo o Corpo de Bombeiros, mãe não 
percebeu quando filha saiu da residência. 
Ela foi encaminhada de helicóptero ao hospital.

local para tentar reanimar 
a criança. Ao todo foram 
enviadas três ambulâncias 
e um helicóptero, totali-
zando 18 militares envol-
vidos.

As equipe se reve-
zaram durante uma hora 
para fazer procedimentos 
de reanimação cardiorres-
piratória na criança. 
Quando ela começou a 
apresentar melhoras, vol-
tando a respirar, ela foi en-

caminhada para o hospi-
tal.

O G1 entrou em con-
tato com a Secretaria de 
Saúde do Distrito Federal 
para saber informações so-
bre o boletim médico da 
menina, mas o órgão infor-
mou que não pode divul-
gar qual o atual estado de-
la.

Fonte:
g1.globo.com/go/goias

Foto internet

Unidos pela Segurança Pública. Juntos Por Goiás!

Da Redação

Da Redação
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Cebola: Cristalina está em 
pico de safra
A colheita das cebolas híbridas em Cristalina teve início 
no começo de junho e, agora, está em pico de safra

á no Triângulo Mineiro, 
produtores optaram por J
retirar os bulbos da 

lavoura antes do período 
necessário para a maturação 
(meados de maio), por conta 
dos altos preços. Dessa 
forma, a hortaliça foi comer-
cializada ainda "verde".

Contudo, colabora-
dores do Hortifruti/Cepea 
relataram que a qualidade já 
foi recuperada em junho e 
que os bulbos escoados estão 
mais maduros. A prática de 
retirada antes do período 
ideal pode reduzir a oferta 
esperada ou causar uma 
" janela"  nas  próximas 
semanas.

A média das cotações 
da cebola no início da safra, 
entre maio e junho, ficou em 
R$ 46,89/sc de 20 kg da caixa 

3 beneficiada, aumento 
expressivo de 159% em 
relação ao mesmo período da 
temporada passada. Após a 
alta dos preços em maio, 
junho registrou queda nas 

cotações em todas as praças 
produtoras,  devido ao 
aumento do volume nacional 
pelas regiões do Cerrado, 
Nordeste e São Paulo. Em 
julho, os preços devem 

seguir em ritmo de queda, 
por conta da intensificação 
da colheita em SP.

Fonte: Cepea/Hortifruti

partir do dia 5 de 
agosto, as casas loté-Ar i c a s ,  o s  

Correspondentes Caixa Aqui 
e as agências bancárias da 
Caixa Econômica Federal 
(CEF) não receberão mais pa-
gamentos de contas da Enel 
Distribuição Goiás. A medi-
da é motivada pelo encerra-
mento do contrato de arreca-
dação da CEF com a Enel, de-
vido ao reajuste de cerca de 
30% proposto pelo banco na 
tarifa cobrada para receber as 
faturas de energia nesses loca-
is de atendimento. Para se ter 

Conta de luz não poderá ser paga 
em lotéricas a partir de agosto

uma ideia, o valor proposto 
pela Caixa chega a ser 50% 
acima do atualmente contra-
tado pela Enel Distribuição 
Goiás em canais semelhan-
tes de outros bancos. Tal rea-
juste, como citado pela 
Diretora de Mercado Enel 
Brasil, Marcia Roque Vieira, 
pode refletir inclusive nas ta-
rifas de energia atingindo di-
retamente os consumidores:
 “Como as taxas de ar-
recadação entram no cálculo 
das tarifas de energia, caso o 
contrato fosse renovado, o au-
mento no valor sugerido pela 

Caixa seria repassado para as 
tarifas na próxima revisão ta-
rifária, com impacto na conta 
de luz para os consumidores 
da companhia. Com essa me-
dida e a oferta de diversas al-
ternativas para pagamento 
da conta de luz, buscamos 
proteger os consumidores do 
reajuste abusivo proposto pe-
la Caixa Econômica”, afirma 
Marcia.
 Como alternativa, a 
Enel está incentivando os cli-
entes de bancos conveniados 
(Banco do Brasil, Santander, 
Bradesco ,  I t aú ,  Ca ixa  
E c o n ô m i c a  Fe d e r a l ,  
Bradesco, Banco de Brasília, 
I n t e r m e d i u m ,  S a f r a ,  
Mercant i l ,  Bancoob  e  
Sicredi) a cadastrarem suas 
contas em débito automáti-
co. É possível realizar este ca-
dastro pelos canais de aten-
dimento dos próprios bancos 
(Internet Banking, app ou 
agência). Atualmente, a dis-
tribuidora tem 220 mil clien-
tes já cadastrados na opção 
de débito automático.
 O cliente que optar 
por não cadastrar as contas 

em débito automático tam-
bém pode pagar a fatura por 
meio do serviço de Internet 
Banking e canais de autoa-
tendimento (caixa eletrôni-
co) dos bancos conveniados, 
desde que seja correntista. A 
companhia reforça que a 
Caixa Econômica continua re-
cebendo pagamento das con-
tas de luz de correntistas do 
banco em seus canais eletrô-
nicos. Permanecerá ativo tam-
bém o serviço de pagamento 
online, que dispensa inclusi-
ve a apresentação da fatura 
de energia para realização do 
pagamento, este serviço per-
manecerá disponível nas 
Lotéricas e Correspondentes 
da Caixa com a cobrança de 
R$ 2,80 na próxima fatura.

A Enel Distribuição 
Goiás disponibiliza, em todo 
o Estado, mais de 1.700 agen-
tes arrecadadores para paga-
mento das faturas de energia 
elétrica, como supermerca-
dos, farmácias ou grandes co-
mércios.
As informações são da 
Assessoria de Imprensa da 
Enel

AGRONEGÓCIO

Penalidades 
diferenciadas 

serão aplicadas 
para 

condutores 
com CNH 

suspensa por 
pontuação

D e p a r t a m e n t o  
Estadual de Trânsito Ode Goiás (Detran-

GO) aplica, a partir de agora, 
a dosimetria da pena para de-
finir o tempo de suspensão 
do direito de dirigir para 
quem comete infrações de 
trânsito e acumula mais de 
20 pontos na Carteira 
Nacional de Habilitação 
(CNH). A decisão foi publi-
cada pela portaria 513/2018, 
em conformidade com a Lei 
13.281/2016.

A dosimetria consis-
te em diferenciação por in-
fração simples, reincidência 
e fator multiplicador, que 
consiste na multiplicação do 
valor da multa em duas, três, 
cinco ou mais vezes confor-
me determina o Código de 
Trânsito Brasileiro (CTB). 
Antes da portaria, a mesma 
penalidade era aplicada para 
condutores que atingiam 20 
ou mais pontos.

Com a atual portaria 
do Detran, os condutores pas-
sam a ter penalidades dife-
rentes para quantitativo de 
pontuação e gravidade da in-
fração cometida, como des-
crito na tabela da portaria 
abaixo. Como a pontuação 
tem período de um ano para 
zerar, ficou estipulado que 
autuações a partir de 1º de 
novembro de 2016, deverão 
ser analisadas pela dosime-
tria.

O Detran Goiás se ba-
seou em portarias dos 
Detran’s do Rio de Janeiro e 
Rio Grande do Sul, que já uti-
lizam a dosimetria para pro-
cessos de suspensão de diri-
gir. Segundo o diretor de ope-
rações do Detran, Assis 
Peixoto, “a partir de agora, 
motoristas infratores que 
atingirem 20 pontos ou mais 
na carteira de habilitação po-
derão saber qual o tempo da 
penalidade que será aplica-
da de acordo com as irregula-
ridades cometidas, ou seja, 
de acordo com a pontuação e 
gravidade da infração”.

Gerência de Comunicação 
Detran-GO

Com a atual portaria 
do Detran, os 
condutores passam a 
ter penalidades 
individualizadas com 
base no quantitativo 
de pontuação e 
gravidade da infração 
cometida.
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Polícia Civil de Cristalina com 
apoio da Polícia Municipal 
desarticula mais uma boca de fumo

pós os agentes rece-
berem denúncia de Aque em frente à feira 

municipal teria uma casa, on-
de, estaria funcionando uma 
suposta boca de fumo; inicia-
ram-se o monitoramento des-
se local.

No decorrer das in-
vestigações foi constatado 
que em frente a essa suposta 
boca existia UMA CÂMERA 
DE SEGURANÇA DO GGIM, 
momento em que foi realiza-
do o contato com GCMs para 
uma possível monitoração 
através da câmera de segu-
rança.

Por cerca de quatro di-

as o local foi monitorado pe-
las câmeras de segurança da 
prefeitura e foi relatado aos 
agentes de polícia que existia 
no local movimentação típi-
ca de tráfico no local, porém 
essa movimentação não seria 
intensa.

No dia 10/07/2018, es-
se local estaria sendo nova-
mente monitorado, momen-
to em que um rapaz vestindo 
camiseta preta teria adentra-
do no local e os policiais fo-
ram acionados para realizar a 
abordagem nesse rapaz, e pos-
teriormente qualificado co-
mo sendo a pessoa de L. F. S. 

Ao sair dessa residên-

cia foi abordado pelos polici-
ais, onde, foi encontrado em 
sua posse 01 (uma) porção de 
substância castanho esverde-
ada composta por flores, fru-
tos, caule, sementes e ramos 
conhecida vulgarmente co-
mo "maconha". Ao ser inda-
gado sobre a procedência do 
entorpecente esse a primeiro 
momento informou ter com-
prado de um rapaz de bicicle-
ta na rua, momento em que 
foi apresentado a filmagem 
de sua entrada na residência 
e esse afirmou ter comprado 
na residência na mão da pes-
soa de JUNIOR.

As equipes resolve-
ram se deslocar até a residên-
cia, onde foi realizado o aden-
tramento tático no local, no 
momento da incursão polici-
al foi necessário efetuar 02 
(dois) disparos de Arma de fo-
go para afugentar um cachor-
ro da raça pittbul, o qual in-
vestiu contra a equipe polici-
a l ,  A D E M A R  C O S TA  
JUNIOR, o qual já se encon-
trava algemado ao ouvir os 
disparos de arma de fogo ten-
tou investir contra o agente 
de polícia WILIAM DA 

SILVA RIBEIRO, momento 
em que se fez necessário uso 
moderado da força. A pessoa 
de BRUNA DE OLIVEIRA 
PARREIRA, namorada de 
ADEMAR COSTA JUNIOR, 
nesse momento começou a 
xingar e tentou agredir o poli-
cial RICARDO FERREIRA 
DOS SANTOS, o qual tam-
bém necessitou usar da força 
para conter os ânimos, que 
nesse momento BRUNA ten-
tando agredir o policial arra-
nhando seu braço e machu-
cou seu dedo. Após os âni-
mos serem contidos iniciou-
se as buscas e em cima do ar-
mário onde foi encontrado 
cerca de 395 gramas de subs-
tância castanho esverdeada 
composta por flores, frutos, 
caule, sementes e ramos co-

nhecida vulgarmente como 
"maconha", uma faca o qual 
estava sendo utilizada para 
fracionar essa droga, 01 
(uma) balança de precisão, 
certa quantidade de dinheiro 
trocado típica do tráfico de 
droga, em ato continuou foi 
encontrado em baixo de um 
rack dentro do quarto 01 
(uma) carabina calibre .20 e 
04 (quatro) munições de mes-
mo calibre. 

Após os fatos foi dada 
voz de prisão às pessoas de 
ADEMAR COSTA JUNIOR e 
BRUNA DE OLIVEIRA 
PEREIRA os quais foram con-
duzidos até a delegacia de po-
licia para procedimentos ca-
bíveis.
Informações: Facebook 
Delegado Rafael Pareja

Polícia Civil de Cristalina fecha refinaria de drogas
A operação no combate 
ao tráfico de drogas, 
associação para tráfico e 
porte ilegal de arma de 
fogo contou com o apoio 
da Polícia Municipal de 
Cristalina e GCM de 
Valparaíso   

pós processo investi-
gativo a respeito da Apessoa de ADEMIR 

DA COSTA SANTOS, vulgo 
"AÇÚCAR", o qual segundo 
as investigações, seria o res-
ponsável por produzir subs-
tâncias entorpecentes na ci-
dade de Cristalina.
Iniciaram-se inúmeras dili-
gências no intuito de materi-
alizar o delito de tráfico de 
drogas. 

No decurso das inves-
tigações, os agentes levanta-
ram o endereço onde "açú-
car" residia, assim também 
como sua suposta "boca de fu-
mo" e uma chácara onde açú-
car armazenaria os entorpe-
centes.

No decorrer das in-
vestigações foi constado que, 
na chácara, só havia movi-

mentação aos finais de sema-
nas, movimentação essa que 
chamou a atenção dos polici-
ais, pois os frequentares des-
se local chegavam e saiam ra-
pidamente, ocasião em que 
os investigadores desconfia-
ram que as pessoas iriam até 
essa chácara para buscar en-
torpecentes. 

Após os agentes da 
Delegacia de Cristalina rece-
berem denúncia de um local 
onde, a pessoa de ADEMIR te-
ria deixado uma certa quanti-
dade de droga escondida em 
terreno baldio para revenda, 
o delegado RAFAEL PAREJA, 

juntamente com seus agen-
tes deslocaram-se até esse lo-
cal, ocasião em que apreen-
deram cerca de 5KG de "ma-
conha" escondidas dentro de 
um saco de ração de cachor-
ro em um lote baldio. 

Após essa apreensão, 
foi confeccionado relatório 
pol ic ia l  so l ic i tando à  
Autoridade Competente pe-
dido de medida cautelar por 
busca e apreensão no ende-
reço residencial de ADEMIR, 
assim também como em uma 
chácara de sua propriedade.

No dia 06/07/2018, 
foi deflagrada Operação 

"GLICOSE", ocasião em que 
foram encontrados na resi-
dência de ADEMIR 01 (um) 
revólver Taurus calibre 38 
municiada com oito muni-
ções intactas. Na chácara de 
propriedade de ADEMIR, fo-
ram apreendidos enterrados 
10 (dez) sacolas plásticas 
contendo em seu interior vá-
rias porções de cocaína acon-
dicionadas em sacos plásti-
cos pronta para venda com 
peso total 778gm. 

Em ato contínuo, fo-
ram encontrados 03 (três) sa-
cos de substâncias esbran-
quiçada, possivelmente coca-
ína, pesando aproximada-
mente cerca de 5kG, subs-
tâncias essas que também es-
tavam enterradas dentro de 
tonéis. Próximo a residência 

foram apreendidos 22 table-
tes de maconha pesando 
aproximadamente cerca de 
18 kg. Na residência situada 
na Rua Kisleu Dias Maciel, 
Quadra 23, Lote 07, foram 
apreendidos em posse de 
REGINALDO TRIGUEIRO 
DA SILVA, 01 (uma) pequena 
porção de maconha, 01 (um) 
rolo de papel filme, 01 celu-
lar da marca Positivo, 01 car-
teira com distintivo do 
Exército Brasileiro, 01 co-
lher, 02 chips de celular "vi-
vo" e 01 chip de celular "cla-
ro"; Diante dos fatos, foi dada 
voz de prisão aos envolvidos, 
os quais foram apresentados 
na Delegacia para procedi-
mentos cabíveis.
Informações:  Facebook 
Delegado Rafael Pareja

POLÍCIA
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ristalina se orgulha da jovem Camilla Syal 
que foi escolhida Miss Goiás Mundo em Cconcurso realizado na cidade de Anápolis, 

em 8 de Julho de 2018. O concurso que teve 
candidatas de várias cidades goianas, teve como 
grande destaque a beleza da cristalinense Camilla 
Syal.

Camilla foi muito elogiada pela população 
e pelo Prefeito Daniel do Sindicato, que a recebeu 
em seu gabinete, acompanhada do vereador e 
líder do governo na Câmara, Bernardo Fachinello.

Cristalinense 
Camilla Syal é 
escolhida Miss 
Goiás Mundo

Vereador Bernardo Fachinello, Camilla Syal e o prefeito Daniel do Sindicato

Por Rafaela Lima
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Av. Caiapós - Feira Municipal  
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e Carregadores

ACESSE 
NOSSO SITE

www.correiodecristalina.com.br

e fique por dentro das 
principais notícias da cidade

Quer encontrar números
de telefones e 

celulares com rapidez 
e eficiência?
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