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Cristalina tem grande chance 
de eleger um Deputado 
Estadual e Federal

 expectativa do eleitor 
é grande. Em tempos Ade crise e instabilida-

de política no País, a eleição 
de outubro deste ano traz mui-
tas novidades para escolher o 
novo Presidente da Repúbli-
ca, Senador, Governador, 
Deputado Estadual e Federal. 

Nas eleições munici-
pais, a maioria dos eleitores 
pretende eleger o próprio can-
didato da cidade para a 

Assembleia Legislativa do 
Estado e Federal.
 O povo deve se sensi-
bilizar e unir para fazer o seu 
representante para o cresci-
mento da cidade sem depen-
der de candidato de fora que 
não  dá  r e spa ldo  pa ra  
Cristalina. O povo precisa de 
um representante que incen-
tive a cidade na área habitaci-
onal, saúde, educação, em-
prego e segurança.

Estão aí às opções de 
candidatos, pessoas que 
amam e lutam pela cidade. 
Eles pretendem trazer grande 
incentivo, projetos de lei e be-
nefício que favorece sua terra 
natal para o futuro de 
Cristalina sem precisar de fo-
rasteiros descompromissados 
que só vem aqui em época de 
eleição tirar votos. 

Para a Assembleia 
Legislativa do Estado de 

Goiás, confirmado os candi-
datos: vice-prefeito Luiz 
Henrique Barros, Edivâneo 
Resende, Silvano da Silva 
Leite, Zeni, Delegado Rafael, 
Fábio Queiroz, Dr. Rubem e 
Dr. Osório que é candidato a 
Deputado Federal.

Haja coração! São mui-
tos candidatos que infeliz-
mente pode confundir a men-
te dos eleitores de Cristalina. 
A maioria ainda estão indeci-
sos e outros não sabem em 
que votar. Por isso, os candi-
datos terão que apresentar se-
us projetos para tentar con-
vencer os eleitores. 

Temos um número 
grande concorrendo ao cargo 
de Deputado Estadual e 
Federal que estão de olho na 
região do entorno de Goiás. 

O estado de Goiás tem 

mais de 4,4 milhões de eleito-

res tendo mulheres como mai-

oria, diz o TSE. Hoje, a cidade 

de Cristalina tem mais de 33 

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

Convoca, também, todos os assessores desta Casa de Leis.
Comunica ao público em geral, deixando o convite em 
expresso.

Ver. MARCO AURÉLIO RIBEIRO – “Marquinho 
Abrão” Presidente

32ª CIPM localiza 
autores de furto 
e recupera celular, 
em Cristalina.

pós informações 
fornecidas por Auma vítima de fur-

to de celular, a equipe do 
Serviço de Inteligência da 
32ª CIPM levantou mais 
dados, repassou à equipe 
composta pelo Cabo Jaime 
e Soldado Medeiros que, 
por sua vez, se deslocou 
ao local indicado, onde es-
tariam os autores.

Os policiais os lo-
calizaram e recuperaram 
o celular furtado.

Posteriormente, a 
vítima os reconheceu, no 
CIOPS.
Fonte: Soldado Luciana – 
Seção de Assessoria de 
Comunicação  do  5º  
CRPM

DETRAN-GO faz isenção a veículos
municipais
   

Sexta-Feira, 24 de Agosto de 2018 às 10:57 - Notícia

 lista dos Municípios 
que tiveram seus pro-Ajetos aprovados e sele-

cionados no primeiro turno 
do Programa Cartão Reforma 
foi publicada na última se-
gunda-feira (20) no Diário 
Oficial da União (DOU). A 
Portaria 539/2018, dispõe so-
bre o resultado final e do no-
vo cronograma.
 Após a divulgação do 
resultado, a contratação das 
propostas aprovadas está con-
dicionada à disponibilidade 
do limite orçamentário do 
Programa no exercício 2018 e 
caberá ao responsável no 
Município o acompanha-
mento junto ao Ministério 
das Cidades.
 A entidade recomen-
da que os Municípios que ti-
veram suas propostas apro-
vadas consultem a Portaria 
539 para acompanhar as pró-
ximas etapas de cadastra-
mento dos beneficiários.
 A  á r e a  d e  
Planejamento Territorial da 
CNM ressalta que o Cartão 
Reforma é uma subvenção 

s municípios acabam 
de obter um importan-Ote benefício junto ao 

Governo do Estado, através do 
DETRAN-GO. As prefeituras 
enfrentam sérias dificuldades 
financeiras, com a redução dos 
repasses de recursos e aumen-
to de obrigações, o que as le-
vam a buscar alternativas para 
reduzir custos. Uma das inici-
ativas, em atendimento as su-
gestões apresentadas por di-
versos prefeitos, foi a promo-
ção de gestões junto ao 
DETRAN visando a obtenção 
do isenção dos veículos de pro-
priedade das prefeituras dos 
pagamentos de IPVA e do li-
cenciamento anual.
 Para concluir as articu-
lações foi feita uma reunião na 
sede do órgão com as partici-
p a ç õ e s  d o  D i r e t o r  d e  
Atendimento Institucional e 
de Infraestrutura.

Paulo Silva de Jesus, 
D i r e t o r  d e  O p e r a ç õ e s  
Francisco de Assis Peixoto, pre-
sidente da Associação Goiana 
de Municípios (AGM) Paulo 
Sérgio de Jesus (Paulinho) e o 
prefeito Daniel Sabino Vaz 
(Cristalina).
Em breve o órgão baixará uma 

resolução concedendo o bene-
fício que será aplicado a partir 
de agora. Vale lembrar que a 
medida não vai atingir os débi-
tos anteriores.
 O presidente da AGM, 
Paulo Sérgio de Rezende, ava-
liou o ato como sendo uma im-
portante vitória dos municípi-
os goianos. “Todas as prefeitu-
ras estão procurando econo-

mizar ao máximo. A situação 
e s t á  m u i t o  d i f í c i l .  
Agradecemos a sensibilidade 
do Governo Estadual em aten-
der ao nosso pedido. Esses re-
cursos economizados com a 
isenção poderão ser utilizados 
na melhoria da nossa frota, ad-
quirindo veículos novos”.
 Ainda nessa reunião fo-
ram tratados inúmeros outros 

assuntos de interesse dos mu-
nicípios referentes ao trânsito. 
Outras reuniões serão promo-
vidas em breve.
 
Assessoria de Comunicação 
da AGM

Divulgado os municípios aprovados no 
Cartão Reforma

Terça-Feira, 14 de Agosto de 2018 às 14:23 - Habitação

econômica para que famílias 
com renda de até R$ 2.811 ad-
quiram materiais de constru-
ção para reformar, ampliar, 
concluir ou promover obras 
de acessibilidade de imóveis. 
O benefício é totalmente sub-
sidiado, ou seja, não configu-
ra financiamento e nem pres-
tação. Cabe ao beneficiário 
custear a mão de obra, equi-
pamentos e ferramentas ne-
cessários para a execução do 
serviço.
Assessoria de Comunicação da 
AGM
Fonte: CNM

Conheça os 
benefícios 

de valorizar 
e comprar 

no 
Comércio 

Local
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Em nota, Estado de Goiás assume compromisso 
de pagar promoções dos Oficiais da PM-GO

Depois de comunicar o comando da Polícia Militar que não havia recursos para o pagamento da diferença salarial decorrente 
das ascenções ocorridas em julho, Estado emite nota garantindo o pagamento das promoções dos Oficiais da PM

m nota pública aos 
Oficiais da Polícia EMilitar, o Estado de 

Goiás garantiu que fará o paga-
mento da diferença salarial 
decorrente das promoções efe-
tivadas em julho próximo pas-
sado. No último dia 14 de 
agosto, a Segplan oficiou ao 

Comando da Polícia Militar 
dizendo que o Estado não ti-
nha dinheiro para o paga-
mento das promoções.  
Segundo o órgão, o pleito dos 
militares permaneceria em 
aberto naquela Junta, aguar-
dando nova análise em mo-
mento oportuno.

Hoje, 21, no entanto, 
os Oficiais da PM-GO foram 
comunicados que o Estado se 
compromete a fazer o paga-
mento das diferenças e que is-
so se daria em virtude do reco-
nhecimento e valorização a 
c a d a  i n t e g r a n t e  d a  
Corporação. Fonte:Afinando

Agências dos Correios 
poderão emitir carteira 
de trabalho sem custo
Acordo com a empresa está em estudo pelo Ministério do Trabalho.

Ministério do Trabalho 
e Emprego pretende Oampliar os pontos de 

emissão da carteira de trabalho 
em todo o país, sem custos para 
os  c idadãos ,  ut i l izando 
Agências dos Correios. A am-
pliação seria possível por meio 
de um acordo em discussão 
com os Correios, que têm agên-
cias nos 5.570 municípios bra-
sileiros.

Acordo facilitará aces-
so do trabalhador à carteira pro-
fissional em todo o país
A emissão do documento con-
tinuará gratuita. De acordo 
com o ministério, a taxa de en-
trega da carteira expedida pe-
los Correios seria custeada pela 
pasta. O custo do serviço ainda 
está sendo ava liado.

Em julho deste ano, foi 
anunciado que um acordo de 
cooperação técnica seria assi-
nado entre o Ministério do 
Trabalho e os Correios e um pro-
jeto-piloto teria início no esta-
do de São Paulo.

Acordo com Agências 
dos Correios vai facilitar vida 
de quem vive distante dos cen-

Por Yago Sales
21/08/2018, 16h08

tros urbanos.
O objetivo do acordo é 

permitir que todos os trabalha-
dores brasileiros, em especial 
os que vivem nos municípios 
mais distantes dos grandes cen-
tros, tenham acesso ao docu-
mento.

A pasta informou que a 
expedição da carteira de traba-
lho continuará ocorrendo nor-
malmente em toda a rede de 
atendimento como postos do 
Sistema Nacional de Emprego 
(Sine), gerências regionais e su-
perintendências do Trabalho 
nos estados.

‘A carteira de trabalho é 
obrigatória para toda pessoa 
prestar algum tipo de serviço, 
seja na indústria, no comércio, 
na agricultura, na pecuária ou 
de natureza doméstica. Os re-
gistros das atividades do traba-
lhador feitos no documento ga-
rantem o acesso a alguns dos 
principais direitos trabalhistas, 
como seguro-desemprego, be-
nefícios previdenciários e 
Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS).
Via Agência Brasil 

promotor de Justiça 
Samuel Fonteles ofe-Oreceu denúncia con-

tra os empresários Fabrício 
Silva Gonçalves e José 
Geraldo da Silva, donos dos 
postos Vênus e Topázio, em 
Cristalina, por crime pratica-
do contra a ordem econômi-
ca, ao armazenar e revender 
combustível em desacordo 
com as normas.

Conforme destacado 
pelo promotor, em período 

próximo a julho de 2015, os 
dois, de forma livre e consci-
ente, ciente da ilicitude e re-
provabilidade de suas con-
dutas, armazenaram e reven-
deram etanol hidratado adul-
terado para consumidores. 
Na época, eles eram os res-
ponsáveis pela administra-
ção da empresa Rammal 
Combustíveis Ltda., que 
mantinha os postos, decidin-
do quais atos seriam pratica-
dos ou omitidos em nome da 

sociedade, bem como a qua-
lidade dos combustíveis co-
mercializados.

Samuel Fonteles apu-
rou que fiscais da Agência 
Nacional do Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis 
(ANP) vistoriaram o Posto 
Vênus, constatando que o eta-
nol apresentava densidade 
diversa da exigida, além dos 
termodensímetros apresen-
tarem barra acima do nível.

Eles também fiscali-

zaram o Auto Posto Topázio, 
identificando a mesma irre-
gularidade, sendo ambos sen-
do autuados.
Posteriormente, a ANP con-
firmou que as amostras esta-
vam com teor alcoólico e mas-
sa específica divergentes da-
quelas exigidas pelas normas 
legais. 
(Cristiani Honório /Assesso-
ria de Comunicação Social 
do MP-GO - Foto: banco de 
imagens)

Pela primeira vez, 
missão da OEA 
acompanhará 

eleições no Brasil

O Brasil vai receber pela 
primeira vez uma equipe 
da Organização dos 
Estados Americanos 
(OEA) que irá observar as 
eleições 2018. Segundo a 
chefe da missão, Laura 
Chinchilla, o grupo será 
formado por até 60 
pessoas espalhadas por 
diversos pontos do país. 
Fonte: Último Segundo - iG

Anuncie: Aqui 

3612-4622

Promotor denuncia dois donos de 
postos por crime em Cristalina
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Prefeito Daniel do Sindicato, paraninfo da turma, garante que apoio à segurança não vai parar coronel azevedo, comandante 
regional da pm, faz “agradecimento especial” ao prefeito

Assessoria de comunicação

Polícia Militar forma 29 novos soldados 
em Cristalina

conteceu no salão de 
eventos da Associa-Ação Atlética Banco do 

Brasil – AABB a solenidade 
de formatura do curso de pós-
graduação latu sensu em polí-
cia e segurança pública da 
Polícia Militar do Estado de 
Goiás. O curso foi concluído 
com 29 alunos, que cumpri-
ram projeto pedagógico sobre 
questões teóricas que ampli-
am o entendimento do polici-
al militar a respeito das com-
plexidades que envolvem a 
execução das atividades rela-
cionadas à promoção da segu-
rança pública estadual, com o 
objetivo de formar um profis-
sional capaz de lidar com as 
diferentes formas de violên-

cia, conflitos e criminalida-
de.

Paraninfo da turma, 
mesmo se recuperando de 
pneumonia, o prefeito Daniel 
do Sindicato fez questão de 
comparecer e registrar seu 
contentamento em participar 
da conclusão do curso, reali-
zado nas dependências da 
AABB, um dos muitos orga-
nismos da sociedade que se 
ombreou à causa e deu total 
apoio ao curso que durou 10 
meses.
“Estou muito feliz por ter con-
tribuído com a formação de 
vocês e que todos continuem 
tendo a certeza de que, en-
quanto estivermos na prefei-
tura, vamos permanecer de 

mãos dadas e cada vez mais 
solidificar esta parceria com 
as forças de segurança e com 
a sociedade”, discursou o pre-
feito, fazendo questão de agra-
decer ao coronel Marques 
Nunes de Azevedo, coman-
dante regional da PM, e ao 
Major Werik Ramos da Silva, 
comandante local, além de 
nominar parceiros, como a 
própria AABB, o Conselho 
Municipal de Segurança, a 3ª 
B r i gada  de  In f an ta r i a  
Motorizada, a Associação 
Comercial e o Sindicato 
Rural, dentre outros.

“Agora vamos manter 
estes soldados aqui em 
Cristalina, porque precisa-
mos muito do trabalho deles. 

Para isso, estamos à disposi-
ção de todos para contribuir 
em tudo que for possível”, 
afirmou o prefeito, agradeci-
do pela honra de apadrinhar 
os novos soldados da Polícia 
Militar.

O coronel Azevedo 
fez um agradecimento espe-
cial ao prefeito Daniel e real-
çou sua satisfação em estar 
em Cristalina. “Desde janeiro 
do ano passado quando fui re-
cebido pela primeira vez, que 
o prefeito se mostrou solícito 
às nossas demandas e que é 
um homem diferenciado, 
sempre pronto para estender 
a mão para ser parceiro de 
ações e não somente de pala-
vras. a ele a nossa gratidão e 
reconhecimento”, destacou 
Azevedo, salientando que, 
“de todos os locais que está 
havendo cursos de formação, 
aqui em Cristalina é onde te-
nho mais prazer de estar”.

Orador da turma, o 
soldado Marcos Heller Hias 
fez um belo discurso e ressal-
tou a importância de se quali-
ficar para a profissão ora ini-
ciada. “Conclamo a cada um 
dos senhores a valorizar e re-
conhecer este privilégio e vi-
tória, e que o conhecimento 
adquirido por nós possa desa-
guar no trabalho de combate 
à criminalidade e na promul-
gação de uma segurança pú-
blica cada vez mais eficiente, 
com profissionais qualifica-
dos e capacitados pra tanto.”

Os formandos já estão 
atuando nas ruas da cidade e 
concluirão a fase de estágio 
em outubro, quando definiti-
vamente serão declarados sol-
dados. A previsão é que este 
efetivo permaneça todo em 
Cristalina para fortalecer os 
quadros da PM no municí-
pio.

ma soma de forças co-
ordenada pelo Gabi-Un e t e  d e  G e s t ã o  

Integrada do Município 
(GGIM) realizou ontem, 16 
de  agosto ,  a  segunda 
Operação Socializar, com 
pessoas em situação de rua. 
Participaram do movimento 
a Prefeitura Municipal, com 
as secretarias de promoção 
social, saúde, Educação e ga-
binete; Polícia Militar, 

Polícia Municipal, Corpo de 
Bombeiros, Companhia de 
Comando da 3ª Brigada, 
Conselho Municipal de 
S e g u r a n ç a ,  C o n s e l h o  
Municipal de Assistência

Quem chegou foi re-
cebido com atenção pelos 

 
Social e Conselho Tutelar, 
dentre outros, que coloca-
ram recursos humanos à dis-
posição para executar os ser-
viços que foram oferecidos.

atendentes, que fizeram o ca-
dastro e pegaram as informa-
ções. Logo em seguida a equi-
pe do Instituto Acolhe, lide-
rada por Jeferson Quintana 
(Baby) ofereceu o “banho da 
dignidade”, onde os atendi-
dos receberam um kit com to-
alha, sabonete e shampoo, pa-
ra, em seguida, terem cabelo 
cortado, barba feita e unhas 
aparadas.

Ainda teve médico à 
disposição para tratamento 
clínico, sendo que vacinas 
também foram ofertadas para 
cuidar da saúde das pessoas 
que, de acordo com a secretá-
ria de assistência, promoção 
social e trabalho, Marleide 
Barros, “merecem a mesma 
atenção e carinho que são 
ofertados para toda a popula-
ção, porque são cidadãos co-
mo todos nós”. Marleide, in-
clusive, junto com sua equi-

pe e outras secretarias, arre-
cadou roupas que foram dis-
tribuídas durante a opera-
ção, realizada na Praça José 
Adamian, no estacionamen-
to da Prefeitura.

Como resultado, vári-
os "moradores de rua" decidi-
ram voltar para suas casas e 
outros optaram pela interna-
ção com a finalidade de se tra-
tarem para abandonar vícios 
que degradam a dignidade 
do ser humano. De acordo 
com o comandante da Polícia 
Municipal, Santos Alves, pre-
sidente do GGIM, as ações 
continuam e o pensamento 
de todos que compõem o 
Gabinete é que o atendimen-
to visa mostrar que há como 
recuperar a autoestima e o 
brio das pessoas.
Assessoria de comunicação

Segunda Operação Socializar Ovacionado em 
desembarque no 
interior paulista, 

candidato 
prometeu 

um "basta" ao 
Foro de São Paulo 
e a "expulsão" de 

cubanos do 
Mais Médicos

onte: Último Segundo - iG @ 
https://ultimosegundo.ig.com.br/pol
itica/2018-08-22/jair-bolsonaro-
mais-medicos.htmlLigue: 197



5  GERALCORREIO DE CRISTALINA
Cristalina, 

 de 2018Agosto

MP obtém decisão de mérito que obriga 
prefeitura de Cristalina a instalar portal 
da transparência

orçamentos e leis de diretri-
zes orçamentárias, presta-
ções de contas e pareceres 
prévios, relatório de execu-
ção orçamentária e de gestão 
fiscal.

Também terão de ser 
contemplados no portal ins-
trumentos de transparência 
em relação aos atos pratica-
dos pelas unidades gestoras 
no decorrer da execução da 
despesa, no momento de sua 
realização, lançamento e re-
cebimento de receitas das 
unidades gestoras, bem co-
mo registro de estrutura orga-
nizacional e dados de funci-
onamento, repasses de re-
cursos financeiros, informa-
ções sobre licitação, progra-
mas e ações.

A página deverá con-
ter, por fim, respostas a per-
guntas mais frequentes, rela-
ção de servidores ativos e 
inativos, comissionados, ce-
didos, remunerações, diári-
as, indenizações e, ainda, da-
dos relativos a todos os con-
selhos municipais.
O caso 

Conforme descrito 
na ação, em 2013, o MP veri-
ficou irregularidades em re-
lação à transparência e pu-
blicidade da gestão pública 
em Cristalina e, após o envio 
de diversos ofícios solicita-
ções e insistentes tratativas 
de resolver a questão extra-
judicialmente, decorreu o 
período de dois anos sem 
que a situação fosse regula-
rizada, motivando, assim, a 
propositura da ação em 
2015.

Inconformada, a pre-
feitura contestou os pedidos 
incluídos na ação, alegando 
já ter cumprido as exigênci-
as  da  Lei  de  Acesso  
Informação, pedindo a ex-
tinção do processo com reso-
l u ç ã o  d e  m é r i t o .  O  
Judiciário, no entanto, defe-
riu a liminar, determinando 
a implantação do portal da 
transparência, agora confir-
mada pelo juiz Thiago 
Oliveira. (Cristiani Honório 
Assessoria de
 Comunicação Social do MP-
GO.

Luz solidária - ENEL oferece 
eletrodomésticos pela metade do preço
Projeto permite troca 
de eletrodomésticos 
usados por modelos 
que consomem 
menos energia, além 
de contribuir para 
geração de renda de 
projetos sociais.

Enel Distribuição 
Goiás inicia, nesta se-Agunda-feira (20), o se-

gundo ciclo do Luz Solidária, 
projeto que estimula o uso de 
eletrodomésticos eficientes, 
que consomem menos ener-
gia. Os clientes vão poder pa-
gar metade do preço na com-
pra de equipamentos novos 
(geladeira, ar condicionado e 
freezer). Cerca de R$ 12 mi-
lhões em descontos serão dis-
ponibilizados por meio do 
programa no Estado. Os pro-
dutos poderão ser adquiridos 
nas lojas Novo Mundo ou 
Fujioka credenciadas até que 
o projeto atinja o valor total 
de bônus disponível.

Além de estimular a 

cultura do consumo consci-
ente e da preservação ambi-
ental, por meio da troca de 
eletrodomésticos usados por 
equipamentos novos e eco-
nômicos, o Luz Solidária via-
biliza projetos sociais volta-
dos para a geração de renda, 
capacitação, meio ambiente 
e direitos humanos nas comu-
nidades beneficiadas. As ins-
tituições selecionadas no 
Estado de Goiás receberão 
cerca de R$ 1 milhão em doa-
ções. No ato da compra, o cli-

ente escolhe qual instituição 
deseja beneficiar.

Dessa forma, o clien-
te pagará 45% do valor total 
do produto ao varejista e 5% 
a um projeto social, por meio 
da doação à instituição esco-
lhida por ele. A diferença se-
rá paga pela Enel. Se o eletro-
d o m é s t i c o  c u s t a r  R $  
1.000,00, o cliente pagará 
apenas R$ 450,00 pelo pro-
duto e R$ 50,00 pela doação, 
ou seja, um total de R$ 
500,00 (metade do valor ori-

ginal do produto).   
 Para participar do pro-
grama, basta se dirigir a uma 
das lojas Novo Mundo ou 
Fujioka credenciadas, esco-
lher um eletrodoméstico, fa-
zer a doação para um dos pro-
jetos sociais e solicitar o des-
conto. A novidade em 2018 é 
que os clientes poderão con-
sultar  através do s i te  
(www.luzsolidaria.com.br) 
os modelos de equipamentos 
que estão na promoção e o en-
dereço das lojas participan-
tes. Ao assinar o contrato de 
adesão, o cliente concorda 
com as seguintes premis-
sas/condições:
 Ser cliente residencial adim-
plente e com fornecimento re-
gular de energia;
Possuir equipamento inefici-
ente para troca, compatível 
com o novo;
Fazer a doação para, no míni-
mo, uma das entidades ofer-
tadas;
Permitir a visita de técnico da 
distribuidora, se for escolhi-
do, para a medição do apare-

lho velho.
 Os clientes que ad-
quirirem equipamentos no-
vos e eficientes deverão en-
tregar o equipamento antigo, 
que será totalmente recicla-
do.
 Ao adquirir um equi-
pamento eficiente por meio 
do Programa Luz Solidária 
Enel, o cliente passa a inte-
grar uma parcela da socieda-
de que usa energia elétrica de 
maneira eficiente, pois todos 
os equipamentos têm a ga-
rantia de baixo consumo de 
energia elétrica dada pelo 
Programa Nacional  de 
Conservação de Energia 
Elétrica – Procel.

As lojas receberão os 
equipamentos antigos no mo-
mento da entrega do novo 
equipamento, na residência 
do cliente.

Eletrodomésticos que fazem 
parte do Luz Solidária Enel
Geladeira
Ar condicionado
Freezer

ustiça confirmou liminar 
que determinou ao muni-J
cípio de Cristalina a im-

plantação do portal da trans-
parência em seu site. A deci-
são é do juiz Thiago de 
Oliveira em resposta à ação 

movida pelo promotor de 
Justiça Felipe Oltramari, ain-
da em 2015. A partir de ago-
ra, a prefeitura terá 60 dias 
para a instalação, nos termos 
pleiteados no processo, sob 
pena de multa diária de R$ 1 

mil.
Desta forma, deverão 

ser divulgados no site, em 
tempo real, instrumentos de 
transparência da gestão fis-
cal, especificamente com as 
informações sobre planos, 
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Polícia Civil de Cristalina prende 
traficante e apreende menor em flagrante

o l i c i a i s  c iv i s  da  
Delegacia de Polícia P(DP) de Cristalina pren-

deu, nesta quinta-feira (23) 
em flagrante de Francisco 
Osmundo da Silva Filho e de 
um menor, responsáveis por 
esquema de tráfico de dro-
gas.

As diligências inves-
tigativas iniciaram-se após o 
recebimento de denúncias 
que narravam a existência de 
“bocas de fumo” no Setor 

Belvedere. Durante as cam-
panas efetuadas nos locais 
suspeitos, foi observada mo-
vimentação típica do tráfico 
de drogas nas residências in-
dicadas nas denúncias.

Os investigadores per-
maneceram em observação 
àqueles locais, até que o me-
nor saiu pelo portão de uma 
das casas e começou a prepa-
rar uma porção de maconha 
para venda. Diante da situa-
ção, a equipe de policiais ci-

vis realizou a abordagem do 
menor, que afirmou ser usuá-
rio de drogas e não possuir 
mais nenhuma quantidade 
de entorpecentes em sua ca-
sa. Em seguida, a mãe do me-
nor foi de encontro aos poli-
ciais civis e franqueou-lhes a 
entrada na residência, na ten-
tativa de confirmar que seu fi-
lho não detinha mais por-
ções de entorpecentes.

Todavia, durante as 
buscas no local, a equipe poli-
cial encontrou, abaixo da ca-
ma do adolescente, quatro 
porções de material asseme-
lhado a crack, uma balança 
de precisão, três rolos de pa-
pel filme e R$ 17,40 em espé-
cie. Os policiais civis tam-
bém encontraram insumos 
para produção de cocaína, ta-
is como um pote de cafeína, 
605 gramas de ácido bórico, 
uma lâmina de Gillette com 
resquícios de crack e uma car-
t e l a  d o  m e d i c a m e n t o  
Cimegripe.

Ao ser questionado, o 
menor afirmou que as pedras 
de crack lhe pertenciam e se-

riam destinadas à venda. Em 
seguida, afirmou que os ou-
tros produtos apreendidos se-
riam de propriedade de 
Francisco, que também resi-
de no Setor Belvedere e era 
monitorado pela equipe de in-
vestigadores em virtude de 
denúncias sobre tráfico de en-
torpecentes.

Os policiais civis fo-
ram até a residência de 
Francisco, que também lhes 
franqueou a entrada. Foram 
localizados uma balança de 
precisão, dois rolos de papel 
filme, um rolo de papel lami-
nado e uma porção de subs-
tância castanho-esverdeada 

composta de flores, frutos, ca-
ule, sementes e ramos, pren-
sada e sem envólucro.

Desvendada a parce-
ria criminosa, Francisco con-
firmou que parte do material 
apreendido na casa do menor 
lhe pertencia. Diante dos fa-
tos, a equipe de policiais ci-
vis conduziu os envolvidos 
para a delegacia para a lavra-
tura dos procedimentos cabí-
veis. Francisco possui passa-
gem recente por autoria em 
tentativa de homicido, per-
petrado na Bahia.

As informações são da PC / 
GO

DP de Cristalina prende 
traficante no momento em 
que vendia crack a usuário

 Delegacia de Polícia 
(DP) de Cristalina, Acom apoio da Guarda 

Civil Municipal, efetuou a pri-
são em flagrante de Veraldo 
Félix da Silva e Adaul Pereira 
da Silva após desbaratar uma 
“boca de fumo” em residência 
situada no Setor Oeste Novo 
nesta quinta-feira (16).

De acordo com as in-
vestigações, Veraldo pratica-
va comércio drogas ilícitas e 
recebia diversos usuários em 
sua casa durante todo o dia. 
Após diversas diligências, a 
equipe de investigadores agiu 
enquanto Veraldo repassava 
duas pedras de crack para o 
usuário Adaul à porta da resi-

dência suspeita.
Ao receber voz de pri-

são, Veraldo correu para o inte-
rior da casa e tentou se desfa-
zer do seu estoque de drogas 
pela privada do banheiro. Os 
agentes de polícia civil impe-
diram o investigado de con-
cluir a ação e apreenderam 
em sua posse mais duas por-
ções de crack prontas para a 
venda.

Durante as buscas na 
residência, a equipe de inves-
tigadores ainda localizou um 
equipamento de som e algu-
mas espingardas de pressão, 
todos sem comprovação de 
origem, bem como uma espin-
garda de chumbinho adapta-
da para disparar projéteis de 
calibre 22.

Diante dos fatos, 
Veraldo e Adaul foram condu-
zidos à Unidade Policial para 
lavratura dos procedimentos 
cabíveis. Participaram das dili-
gências os policiais civis 
Wiliam Ribeiro, Reges Alan e 
Willian Felipe, coordenados 
pelo delegado Bruno Van 
Kuyk e com apoio da Guarda 
Civil Municipal de Cristalina.
As informações são da PC / 
GO

PC de Cristalina e Rotam de Luziânia 
prendem traficantes após intensa troca 
de tiros em Cristalina

Polícia Civil  de 
Cristalina e a Rotam Ade Luziânia prende-

ram, após intensa troca de ti-
ros, dois criminosos conside-
rados de altíssima periculo-
sidade no Setor Sul II, em 
Cristalina, na tarde de terça-
feira (07). Rodrigo Inácio 
Ribeiro e J.V.V.O. foram sur-
preendidos dentro de uma re-
sidência onde foram encon-
trados tabletes de produto 
suspeito de se tratar de maco-
nha, balança de precisão, R$ 
1,314 mil em espécie, celula-
res, televisor e outros objetos 
roubados, alguns dos quais 
foram reconhecidos por uma 
vítima de roubo ocorrido últi-
mo domingo (05).

As diligências se ini-
ciaram após a Polícia Civil de 
Cristalina receber denúncias 
sobre um local no Setor Sul II 
que funcionava como ponto 
de tráfico de Drogas e onde se 
escondiam indivíduos de al-
ta periculosidade e foragidos 
da justiça, os quais portavam 
armas de fogo. Os agentes de 
polícia confirmaram a vera-
cidade das denúncias e soli-
citaram apoio a equipe de 

Rotam de Luziânia, a qual 
atendeu o pedido de imedia-
to.

No momento em que 
os indivíduos que estavam 
dentro da casa perceberam a 
presença das equipes polici-
ais, iniciou-se uma persegui-
ção e intensa troca de tiros. 
Dois deles tentaram fugir pu-
lando muros e disparando 
contra as equipes. Um polici-
al foi alvejado na mão, mas 
passa bem. Dois criminosos 
que confrontaram as equipes 
policiais foram alvejados e so-
corridos, mas vieram a óbito 
posteriormente.

Vários equipamentos 
que os indivíduos utilizavam 

para o cometimento dos cri-
mes também foram encon-
trados no local, tais como rá-
dios transmissores, colete ba-
lístico e capuz (balaclava), 
além da documentação pes-
soal de um dos indivíduos 
que vieram a óbito: Lucas 
Inácio Ribeiro. O outro não 
foi identificado. Na delega-
cia, foi apurado que havia a 
possibilidade de esse indiví-
duo ser Diogo da Silva 
Gonzaga, o qual, de acordo 
com consulta realizada na ba-
se de dados criminal, possui 
um mandado de prisão em 
aberto.
As informações são da PC / 
GO
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Clubes fazem propostas à CBF 
para liberação de semifinalistas 
da Copa do Brasil

Cruzeiro, Corinthians e Flamengo se unem 
para pedir alteração na data

Cruzeiro, Corinthians e 
Flamengo já estão se movi-
mentando nos bastidores pa-
ra conseguirem seus jogado-
res nas semifinais da Copa do 
Brasil. Com a convocação do 
técnico Tite para os amisto-
sos de 7 e 11 de setembro, es-
sas equipes se viram prejudi-
cadas, pois com a primeira 
partida das decisões marca-
da para 12 do mesmo mês, to-
dos podem perder seus atle-
tas.

De acordo com o 
Presidente do Cruzeiro, 
Wagner Pires de Sá, as equi-
pes propuseram alteração na 
data, passando o jogo de quar-
ta para quinta-feira. Além dis-
so, houve a tentativa de utili-
zação dos jogadores apenas 
no duelo do dia 7 de setem-
bro.

"Nós pedimos à CBF a 
possibilidade de adiamento 
da partida (de quarta para 
quinta-feira). Existe um pro-
blema da televisão, que de 
uma certa forma fazem uma 
programação. Não sei se é di-
fícil. Eles poderiam facilitar, 
colocar um programa de 
quinta para quarta. Seria 
uma atitude louvável aos clu-
bes. Outra reivindicação fei-
ta por nós é que, são 24 joga-
dores convocados, que se co-
loque os três convocados pa-
ra o primeiro jogo e depois ha-
ja a liberação. Ele (Tite) não 
vai poder colocar todos em 
um jogo só. Que os nossos jo-
gadores sejam utilizados no 

primeiro e que depois sejam 
dispensados. Seria uma ati-
tude coerente, lógica, seria 
agradável para o clube. No ca-
so nosso, específico, estamos 
perdendo um dos melhores 
jogadores do elenco", salien-
tou o mandatário celeste.

Apesar da tentativa, a 
Confederação Brasileira de 
Futebol ainda não respondeu 
as agremiações. A data está 
apertada e a CBF tem pouco 
prazo para dar resposta ao 
clube. A tentativa é válida, so-
bretudo, porque a entidade 
não perderia qualidade téc-
nica em seu torneio mais vali-
oso atualmente. Wagner espe-
ra uma resposta nos próxi-
mos dias.

"Ainda não temos 
uma posição oficial, já fize-
mos um pedido à CBF ontem 
(segunda-feira), através de 
mensagens. O Bandeira (de 
M e l l o ,  p r e s i d e n t e  d o  
Flamengo) também pediu à 
CBF também, com autoriza-
ção do próprio presidente do 
C o r i n t h i a n s  ( A n d r é s  
Sanchez), para que aceitasse 
essa maneira que seria uma 
maneira de ajudar os clubes. 
Da maneira que está, no ca-
lendário, está matando os clu-
bes", completou.

O Cruzeiro é o atual 
campeão da Copa do Brasil. 
Novamente nas semifinais 
do torneio, o grupo celeste en-
tre em campo contra o 
Palmeiras. 
www.mg.superesportes.-
com.br

PALAVRAS 
CRUZADAS

DIRETAS 
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Jornal mais popular da cidade

XV Feira Cultural, artística 
e tecnológica de Cristalina

omeçou no dia 16 de agosto e vai até o dia 29 a XV Feira 
Cultural de Cristalina. No dia 21, foi a vez da Escola CEspecial Dr. João Bosco Renno Salomon (APAE).
A escola, que presta um serviço educacional e social di-

ferenciado para 172 alunos, os quais desenvolveram junto 
com os professores o tema “COLETIVAMENTE – Ações 
Coletivas Transformando o Mundo e as Pessoas”, com nove 
subprojetos.

Com o projeto apresentado na Feira, diga-se de passa-
gem, a APAE concorrerá ao Agrinho/2018, com boas perspecti-
vas de novamente trazer o prêmio de primeiro lugar para 
Cristalina, como ocorreu no ano passado.

As Escolas Maria Helena Abreu de Moraes, Márcia 
Assis Cozac, Sumaia Salles Cozac, Paroquial São José e José 
Miguel Cury já realizaram seus eventos com muito brilho, na 
semana passada. 

A Feira é coordenada pela Secretaria Municipal de 
Educação e organizada por diretores, professores e alunos de 
todas as escolas, os quais expõem os trabalhos que ficam aber-
tos à visitação pública, sempre de 08h às 16h.
Assessoria de Comunicação

Assistência Técnica 
Especializada

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

Acessórios, Baterias 
e Carregadores

correiodecristalina.com.br

Acesse nosso site:

61 3612-4622 / 98529-6967


