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GATA DA CAPA

Festa Junina na Escola 
Aleixo Torres Camargo 
encantou e contagiou com
comidas típicas, danças, 
brincadeiras e 
inauguração do novo 
espaço da escola. 

Marcha para 
Jesus reúne 
centenas de fiéis 
em  Cristalina 

POLÍCIA

Presidente da
Câmara incentiva 

vacinação
contra gripe

17 de Junho foi dia de vacinação na 
Câmara Municipal de Cristalina 
para todos os servidores da casa 
contra o virus H1N1. O Presidente 
Bernardo Vaccaro Fachinello 
encabeçou a fila para incentivar a 
turma de trabalho.
O presidente reforça a Mensagem 
que todos devem participar e tomar 
a vacina. O Presidente agradeceu a 
Secretaria de Saúde Leila Sabadin 
e sua equipe.
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Tráfico em família: mãe e filho 
são presos transportando cocaína, 
em Alvorada do Norte

Sua empresa está conectada com todas nossas mídias!
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CÂMARA MUNICIPAL 
DE CRISTALINA

GERAL

[ABANDONO DE EMPREGO]

Esgotados nossos recursos de 
localização e tendo em vista 

encontrar-se em local não sabido, 
convidamos o Sr. DEIVID RABELO 

DA SILVA- CTPS 81693 - série 00029 
- DF, a comparecer em nosso 

escritório, a fim de retornar ao 
emprego ou justificar as faltas desde 

02/05/2019, dentro do prazo de 7 
dias a partir desta publicação, sob 

pena de ficar rescindido, 
automaticamente, o contrato de 

trabalho, nos termos do art. 482 da 
CLT  Cristalina,

CARLOS FROILAN CALDAS & CIA 
LTDA - ME.

Rua. Goiás, 459 sala 02 Cristalina - 
GO / 12.622.711/0001-87

Sr. DEIVID RABELO DA SILVA
  CTPS 81693 - série 00029 - DF

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.

Câmara Municipal de Cristalina realiza evento em parceria com Prefeitura Municipal de Cristalina, Prefeito Daniel Vaz e 
Brava Agronegócios. O 1º Seminário de Fruticultura do Cerrado Cristalinense, que tem como objetivo estimular a produção 
de frutas nas agriculturas familiares do munícipio. O evento teve o apoio do Sicredi, Banco do Brasil, Codevasf, IEF-goiano 
Campus Cristalina e Polo ABC Centro de Abastecimento.

SEMINÁRIO DE FRUTICULTURA
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Da Redação 
Rafaela Lima

Marcha para Jesus reúne 
centenas de fiéis em  Cristalina 

vangélicos de Cristalina par-
t iciparam na tarde de E15/06/2019 da Marcha para 

Jesus. Os fiéis percorreram ruas da 
cidade com muita oração e louvor. 

Já à noite, todos se concen-
traram na Praça da Liberdade para 
apreciar os cantores que marcaram 
presença neste evento tão importan-
te para os evangélicos de Cristalina.
O cantor Nani Azevedo, Banda 
Metal Nobre e ministérios locais, co-
mo Sacerdotes e Junto a Ti, abri-
lhantaram o evento cantando seus 
sucessos junto com o público pre-
sente.

Um evento que acontece há 
anos em nossa cidade, contou com a 
presença do Presidente da Câmara 
Municipal, Bernardo Fachinello, 
junto com os vereadores Osório 
Fernandes, Silvano da Rádio, Pablo 
Magela e Cirlene Côrtes.

A Marcha para Jesus é um 
evento internacional e interdenomi-
nacional que ocorre anualmente em 
diversas nações. Nele, a Igreja tem a 
oportunidade de mostrar que não é 
restrita aos templos, mas viva e aber-

ta para toda a sociedade.
O que se vê todos os anos, na 

manifestação, são milhões de cris-
tãos, de todas as idades, raças, naci-
onalidades e culturas, caminhando 
juntos. Roupas coloridas, bandei-

ras, faixas e outros adereços apenas 
complementam o principal: a radi-
ante feição dos participantes por po-
derem manifestar publicamente sua 
fé.

FOTO: CIDADE DE CRISTALINA FOTO: CIDADE DE CRISTALINA

FOTO: CIDADE DE CRISTALINA

Presidente da Câmara Bernardo 
participa da tradicional Festa do Divino

omo fervoroso devoto 
do catolicismo que é, o CPresidente da Câmara 

Bernardo Fachinello, sempre 
participa dos ritos e dos atos 
de fé da igreja, e desta vez não 
foi diferente, como faz todos 
os anos se fez presente no fa-
moso desfile dos encontros 
das bandeiras dos foliões que 
tipicamente abrem a consagra-
da festa em honra ao divino es-
pírito santo, onde acompa-
nhou a comitiva até a igreja e 
assistiu a missa. A festa reúne 
todos os anos centenas de fiéis 

que juntos e voluntariamente 
organizam todo este complexo 
processo de peregrinação para 
levar a cada canto do municí-
pio a abençoada bandeira do 
divino.  Sem contar ainda todo 
o empenho em organizar a fes-
ta que exige muito tempo e 
mão de obra para que tudo fun-
cione perfeitamente e garanta 
aos fiéis bons momentos de 
descontração na tão esperada 
festas das barraquinhas que 
oferecem a população shows 
ao vivo e comidas típicas
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www.drogariasprecobaixo.com.br

DISK-ENTREGA

Rua 21 de Abril,628
  Centro - Cristalina - GO 

 (61) 3612-4925     
  9.9614-5326 

Aceitamos todos os 
cartões de crédito

DROGARIAS

Mais Saúde. Menos Preço.

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

AV. INÁCIO JORGE DOS SANTOS, QD. 84 LT. 11, ST. SUL I, 

AO LADO DA CERCA DO QUARTEL,  EM FRENTE AO POSTO DE SAÚDE

Destaques da semana em Cristalina

Os moradores do 
bairro Jardim Planalto 
enaltecem os 
trabalhos do Vereador 
BERNARDO 
FACHINELLO que 
reivindicou ao 
Prefeito Daniel 
diversas melhorias 
para o bairro que hoje 
além de estar de cara 
nova, ainda recebe 
novas infraestruturas 
que dia após dia 
transforma o bairro 
para melhor. 

BRIQUETES – “ Lama e poeira 
nunca mais! Não fazemos 
promessas, temos compromisso 
como povo.” Estas são as palavras 
do Líder do prefeito, o vereador 
MARQUINHO ABRÃO que 
sempre bateu na tecla que o 
briquete é a solução para os bairros 
da cidade. Devido ao seu custo, 
durabilidade e pela sua capacidade 
de drenagem. Os briquetes logo 
chegarão à todos os bairros da 
cidade, pois os briquetes são a 
solução! afirma o vereador.

CRISTALINA VELHA 

A comunidade da Cristalina Velha 
está satisfeita com as benfeitorias 
conquistadas pelo vereador 
PABLO MAGELA. Ali foram 
feitos mutirões de limpeza dos 
terrenos baldios, ruas e UBS, 
também podas de árvores e 
matagal, ainda revitalizações das 
praças e trocas de lâmpadas 
queimadas. O vereador já anuncia 
a pavimentação das ruas que ainda 
não possuem revestimento, e disse 

que não medirá esforços para 
deixar o bairro impecável para 
todos os moradores do bairro mais 
antigo da cidade.

VACINAÇÃO NA CÂMARA 

Presidente da Câmara BERNARDO FACHINELLO encabeçou o dia 
de vacinação para os servidores da casa contra o vírus H1N1. O 
Presidente incentivou todos os funcionários a tomarem a dose para dar 
bom exemplo motivar as outras instituições a seguir a ideia e imunizar 
o maior número possível de cidadãos contra o vírus.

ANO DA INFRAESTRUTURA 
Depois de colocar a casa em ordem, 
com todos os pagamentos em dia, o 
p r e f e i t o  D A N I E L  D O  
SINDICATO, arregaça as mangas e 
juntamente com sua equipe de 
obras, iniciam o briquetamento das 
ruas da cidade e também no 
Marajó. As obras estão apenas 
começando e chegará a todos os 
bairros da cidade.

DE MÃOS DADAS CONTRA O FRIO - O Presidente da Câmara reuniu os 
servidores da casa para juntos arrecadarem cobertores, roupas e calçados em prol 
das pessoas necessitadas que neste ano enfrentarão um inverno que promete ser 
intenso. Toda a arrecadação foi entregue à primeira Dama e Secretária de 
Cidadania KATIA GONZATTI que fará a devida distribuição.

JARDIM PLANALTO
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Câmara realizou o primeiro encontro cultural 
em homenagem aos Garimpeiros de Cristalina 

evento  aconteceu quinta-
feira (30/05) no pátio do Oestacionamento da Câmara 

Municipal de Cristalina, e contou 
com a participação do Presidente da 
C â m a r a ,  B e r n a r d o  Va c c a r o  
Fachinello e todos vereadores  onde 
foi realizada a 3ª sessão solene as 
9:00hs em homenagem ao Dia do 
Garimpeiro. 

Participaram do grande 1º 
encontro cultural os Grupos Teatro 
ação, Coral da escola Jean Piaget, 
Projeto música na escola da 
Secretaria de Educação e Cultura e 
Prefeitura Municipal executado 
pelo professor Denis Romarinho 
com alunos das escolas municipais, 
Adalardo Tiradentes Bispo, Escola 
Comercial Leão Rodrigues de 
Afonseca, Escola Miguel Cury, 
Grupo Musical Negritude do 
Colégio Estadual Zulca do Diretor 
R o n a l d o  M a r t i n s  e  R o s e  
S p o n c h i a d o ,  E s c o l a  Á g o r a  
representada por Ana Lara, Escola 
Estadual Olga Aguiar Mohn do 
Diretor Deiler Martins e a Escola 
Lápis na Mão com a diretora 
Adriana Amaral. 

Apresentou-se também o 
Grupo de Catireiros do Ouro fino, a 
Orquestra de Violeiros coordenação 
do Sr. Pedro bagunça apresentando 
as raízes da cultura de nossa terra e a 
dupla de dançarinos do CTG Sandro 
e sua filha. 

      O evento 
foi um sucesso!
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Tráfico em família: mãe e filho são presos 
transportando cocaína, em Alvorada do Norte

FOTO: PRF

Em depoimento, a mulher, 
que estava acompanhada de 
seu filho, confessou que faz 

o transporte de drogas há 
aproximadamente dois anos.

Polícia Rodoviária Federal 
(PRF) flagrou mãe e filho trans-Aportando cerca de 20 quilos de 

substância análoga a cocaína, na tarde da 
última sexta-feira (21/6). O flagrante 
aconteceu em Alvorada do Norte, em 
Goiás, na BR-020.

De acordo com a PRF, foram 
apreendidos 20 tabletes (20,7 Kg) de pas-
ta base da droga, quatro pacotes (2 Kg) 
de cloridrato de cocaína (em forma de 
pó) e um quilo de agrotóxico, que segun-
do a polícia, posteriormente seria adicio-
nado à droga. As substâncias foram en-
contradas em um fundo falso, no porta 
malas do carro.
O veículo que levava a droga, um 
Fiat/Palio, com placas de Goiás, foi abor-

dado pela PRF no município de 
Alvorada do Norte, a 450 quilômetros 
de Goiânia. Iniciada a fiscalização, os po-
liciais encontraram cerca de cinco gra-
mas de substância análoga a cocaína den-
tro da bolsa da condutora. Em revista mi-
nuciosa ao veículo, os policiais encon-
traram diversos tabletes do entorpecente 
escondidos no porta malas.
Durante a apreensão, os agentes da PRF 
realizaram a abertura de um dos tabletes 
e comprovaram ser cocaína a substância 
do conteúdo.

Mãe e filho levariam 
drogas até a Bahia; 
mulher confessou fazer 
o transporte do ilícito 
há anos

Em depoimento, a mulher, que 
estava acompanhada de seu filho, 
confessou que faz o transporte há 
aproximadamente dois anos. Ela 
buscava a droga em Goiânia, capital de 

Goiás, e levava até Guarajuba, no 
interior da Bahia. Ambos foram 
encaminhados, junto com as substâncias 
apreendidas, para a Delegacia de Polícia 
Civil de Posse. Esta já é a segunda 
apreensão de drogas feita pela PRF em 
menos de 24 horas. Conforme a PRF, em 
balanço do início do ano até hoje, os 
policiais apreenderam 16,1 quilos de 
crack; 2 mil unidades de ecstasy; 11 
quilos de skunk; 23,1 quilos de 
maconha; 6,1 quilos de haxixe e 22,7 
quilos de cocaína.

Dia Online / 22/06/2019

   TELE ENTREGA

3612-1312
61 9.9974-1796
Rua da Saudade, Qd.61 Lt.14 

Sala 2, Setor Noroeste

DROGARIA
PLANALTO
Saúde ao alcance de todos!

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

Serviço com Carregadeira 
Frete com Truck e Carreta

Graia

Av. Inácio Jorge dos Santos, 
Qd 86 Lt. 02 A  St. Sul Novo 

(Próximo ao Posto de Saúde)

         61 9 9121-6018           3612-5793

Policiais Militares de 
Cristalina recapturam 
foragido

o dia 23/06, Policiais 
Militares de Cristalina,  re-Ncapturaram mais um fora-

gido da justiça.
Após levantamento de in-

formações, os policiais localiza-
ram em uma residência no setor 
B e l v e d e r e  o  r e e d u c a n d o  
WA N D E R S O N  M O R E I R A  
GONÇALVES, foragido recente da 
cadeia publica da cidade, o qual se 
encontrava na companhia de dois 
indivíduos.

Assim, foi realizada a con-
dução do fugitivo para o CIOPS pa-
ra as providências necessárias.

A Polícia Militar continua 
trabalhando em busca dos demais 
foragidos. Qualquer informação 
pode ser repassada nos números: 
190
(61) 3612-3315
(61) 99988-6216 (whatsapp)
Polícia Militar há 160 anos fazen-
do parte da sua história!!

Acesse o Site: 
www.correiodecristalina.com.br

PORTAL CORREIO
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GATA DA CAPAGATA DA CAPA

 jovem Millena Eduarda tem 18 anos. É uma 
pessoa extrovertida e gosta sempre de estar Aconhecendo coisas novas. Ela pretende com todo 

esforço e dedicação se formar em direito e futuramente 
poder fazer seu nome como juíza ou entrar para a equipe 
da PRF. 

“Tendo apenas força, foco e fé a gente conquista até o 
que nunca imaginou ter”

FOTO: LÉO RIBEIRO

Millena Eduarda



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

IMPRESSÃO - ENCADERNAÇÃO - 2ª VIA DE BOLETO - PLASTIFICAÇÃO 

CARDÁPIO - CONVITES - ARTE FINAL - PANFLETO - CARTÃO DE VISITA
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