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SÍNDROME DE CAIM
Um dos irmãos se gabava de ter estuprado uma sobrinha e faria o mesmo com a
irmão, causando raiva no outro, e durante uma briga feroz, o tarado foi morto

Revoltado matou a facadas
irmão suspeito de estupros
Fotos: PM-MT

Advan da Silva Paiva, 45, matou no final da tarde de domingo
último, o irmão Ramiro da Silva Paiva, 42, a golpes de faca, durante uma
briga no bairro Jardim São Paulo, em Mirassol D'Oeste, na região de
Cáceres. Ambos se distenderam depois que Ramiro acusado de ter tentado
abusar de uma sobrinha, teria feito um comentário de abusar violentamente
da sua própria irmã. Página 05

HOMEM TOCHA

Só de cuecas ateou fogo
no corpo e pulou no lago
Foto: Facebook

Facadas e morte: Homicida Advan (detalhe acima) e a vitima (abaixo)

ABACAXIS

CGE recebe relatório da
Unemat sobre convênios
Foto: JCC

A Controladoria
Geral do Estado recebeu da
Unemat, relatório sobre as
providências adotadas pela
instituição de ensino em
atendimento às
recomendações resultantes
das auditorias realizadas
pela CGE nos convênios
firmados entre o Governo
do Estado e a Fundação de
Apoio ao Ensino Superior
Público Estadual (Faespe).
Há medidas pontuais, como
a suspensão de todos os
repasses de recursos
financeiros à Faespe e a não
celebração de novos
convênios. Página 05

Faespe estaria sendo uma pedra no sapato da Unemat

FEIRA TECOLÓGICA

Festa da Empaer em Cáceres
reuniu mais de 2.200 pessoas
Foto: Assessoria

Mais de 2.200 pessoas entre
produtores rurais, estudantes, autoridades,
pesquisadores e técnicos de 60 municípios,
participaram da Feira Tecnológica da
Agricultura Familiar, no Centro Regional de
Pesquisa e Transferência de Tecnologia da
Empaer, no final de semana em Cáceres.
Evento comemorou os 53 anos de atividade
da Empaer e trouxe para o produtor rural,
tecnologias de produção e desenvolvimento
sustentável. Página 03

Brincadeira idiota felizmente não teve maiores conseqüências

Um vídeo que circula pelas redes sociais mostra um rapaz ateando
fogo no próprio corpo e em seguida pulando em um lago. O caso aconteceu
na noite de sábado ultimo em Araputanga, onde Marcelo Tavares só de
cuecas acompanhado de amigos, esparramou álcool pelo corpo, acendeu
um fósforo e colocou fogo. Como uma tocha humana, ele correu até o Lago
Azul, e se jogou dentro da água na tentativa de apagar as chamas.
Página 04

REFORMAS

Prefeito de Cáceres busca
parcerias para aeroporto
Página 03
VACILÃO MESMO

Assaltante perde documento
durante roubo de camioneta
Página 04
CANETADA

Pedro Taques exonera
delegado Rogers Jarbas
Página 06

Para o diretor Antonimar Marinho, evento atingiu objetivo
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A SUAS é nossa
Os cortes de repasses do governo
federal para a área social, está preocupando
secretários municipais e o governo do
Estado, que se manifestaram pessimistas
durante reunião da Comissão Intergestores
Bipartite, na semana passada em Cuiabá. O
coordenador geral e secretário estadual de
Trabalho e Assistência, Max Russi,
identificou corte de mais de 90% do
orçamento para o social, o que significa um
prejuízo para a população mais vulnerável
de Mato Grosso.
Mesmo o governo Taques e os
prefeitos honrando seus compromissos,
com o golpe no SUAS, o Sistema Único de
Assistência Social, de 98%, o percentual no
convenio tripartite, corresponde a uma
queda de 50% 50% dos investimentos para
esta área em Mato Grosso, bem lembrado
pelo secretário Adjunto de assistência
social, José Rodrigues. Um valor segundo
explicitou Rodrigues, extremamente
significativo para execuções de ações e
pagamento dos trabalhadores que estão
vinculados a essa política de assistência
social.
Com o anunciado calote de Temer,
em nosso estado, serão 123 mil famílias que
vivem abaixo da linha da pobreza e que
depende dos serviços do programa, projetos
e atividades de assistência social,
ameaçadas de miséria profunda. Claro que
ainda é uma proposta orçamentária, mas já
foi encaminhada pelo governo federal ao
Congresso, em cujo bojo, reduz em 98% a
capacidade de repasse do ministério social
para os estados e municípios brasileiros.
Como ultimamente no reino
tupiniquim, os dois poderes, (executivo e
legislativo) amadurecem um afair
convenientemente oportunista, não se pode
esperar expectativas promissoras, que
respeitem a constituição, sobre o direito

VIOLEIRA NATA
A cuiabana Bruna Viola foi indicada ao
Grammy Latino 2017, que acontece na
cidade de Las Vegas (EUA), dia 16 de
novembro, pelo lançamento do álbum
'Melodias do Sertão.' Bruna tem 24 anos,
é de Cuiabá e começou a carreira aos 11
anos. Apaixonada pela viola caipira
adotou o instrumento como seu
sobrenome artístico e conquistou o
mundo com a suave sonoridade do sertão.
Uma vantagem a ser destacada, ela é fiel a
música sertaneja de raiz, sem o engodo de
universitário curtido por babacas.
PIS-PASEP
A partir deste mês, está vigorando o novo
calendário do PIS/PASEP, para mulheres
a partir de 62 anos e os homens a partir de
65 anos, que tenham saldo nas contas.
Aposentados, militares na reserva,
pessoas com doenças graves e de piora
progressiva e beneficiários de amparo
social também podem ter direito aos
recursos. No caso da Caixa, quem tem até
R$ 1,5 mil a receber, poderá retirar o
valor com a Senha Cidadão, nos
terminais de auto-atendimento. Os que
têm entre R$ 1,5 mil e R$ 3 mil, podem
fazer com o saque com o Cartão do
Cidadão e para valores acima de R$ 3 mil,
é preciso procurar as agências da Caixa.
IN$EGURAN$A
Cerca de 25 bancos postais instalados no
interior das agências da Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos serão
fechados, em Mato Grosso. A medida
será adotada pela ECT devido ao
aumento das decisões judiciais, que
obrigam a adoção de ações de segurança
semelhantes às previstas para os
correspondentes bancários. Neste ano,
foram registrados 44 assaltos nas
agências dos Correios que contam com
banco postal, no Estado.
FOME DO BB
E o BB que mama juros altos em
empréstimos, paga a décima parte deles
na poupança, usa a estrutura dos Correios
como banco postal, registrou lucro
líquido ajustado de R$ 5,2 bilhões no
primeiro semestre deste ano. Em
comparação com o mesmo período de
2016, houve um crescimento de 67,3%.
Se isso não for ágio, então soltem-se os
Batistas. Como se pode observar, ganhar
sim, gastar em segurança, never.
VERMELHOU
A estiagem e a necessidade de uso mais
intenso das termelétricas vão pressionar
as tarifas de energia neste mês de
outubro. Foi o que anunciou a Agência
Nacional de Energia Elétrica (Aneel) na
última sexta-feira (29), que que a
bandeira tarifária vai passar para
vermelha patamar 2, o mais caro previsto,
e a taxa extra cobrada nas contas de luz
vai subir em outubro para R$ 3,50 a cada
100 kWh consumidos. Seria a primeira
vez desde 2015, quando o sistema de
bandeiras foi criado, que a taxa extra de
R$ 3,50 seria cobrada. No mês de
setembro, vigorou a bandeira amarela,
que aplica uma taxa extra de R$ 2 para
cada 100 kWh de energia consumidos.
Mais uma vez, quem vai pagar o ônus é o
povo, que nunca tem bônus.

Que tipo de escola é essa que forja
empresários e líderes políticos autoritários?
Essa escola é o Brasil. Aqui se aprende desde
cedo a não ter idéias, a não usar a cidadania,
a mandar e a obedecer simplesmente, a não
respeitar o macacão do operário e a adular o
terno e a gravata.
Temos uma formação fundada na
semiótica, formada no simbólico e submisso
do Brasil que começa pelo próprio texto da
bandeira do País. Um certo modelo social,
econômico, político e cultural que tem
marcado o Brasil, começando pelo fato do
País ter sido a oitava economia capitalista do
mundo e o quarto exportador mundial de
produtos agrícolas.
Uma economia que chegou perto do
primeiro mundo, através de um caminho
autoritário, moderno, internacionalizado, e
que teve um custo, que hoje se paga: dívida
externa de mais de 800 bilhões de reais,
milhões de pessoas na miséria absoluta,
salário mínimo em torno de 300 dólares,
educação e saúde deterioradas, violência
urbana, uma economia submersa garantindo
de forma perversa a sobrevivência de
milhões de pessoas.
É impossível compreender a
gravidade da crise brasileira sem um
profundo mergulho nas suas origens
históricas mais remotas. Segundo, porque o

liquido e certo das famílias carentes, por
parte dos conchavados.
Enquanto as migalhas do pobre
correm o risco de serem reduzidas a pó, um
dos muitos banquetes do tal presidente e sua
turma em 9 de outubro de 2016, custou R$
35,400,00 aos cofres públicos, (nosso bolso)
informação da própria assessoria da
Presidência da República à imprensa, por
meio da Lei de Acesso à Informação.
E este foi apenas mais um dos vários
jantares, almoços, coquetéis e os cambaus
com cardápios frugais, vejam: filé mignon,
camarões, arroz, legumes e salada e
centenas de puxa-sacos gravatinhas, no
rega-bofe de champanhas (sangue e suor do
trabalhador via impostos) negociando o
escambo do poder. Gente, chega a ser
revoltante o quadro aqui pintado, mas
necessário, para mostrar o lado escuro e
obscuro da burguesia palaciana.

Semiótica

diagnóstico atual não nega a interpretação
anterior, mas a pressupõe e a desdobra para
contemplar as novidades históricas dos
últimos quarenta anos.
Necessita-se
enfrentar as causas profundas do
subdesenvolvimento, retomando, assim, a
bandeira perdida nos anos sessenta.
Sem temer a estigmatização que
recai sobre aqueles que não se submetem ao
asfixiante consenso da modernização (dos
padrões de consumo), Celso Furtado
defende em linguagem simples e direta a
urgência de uma ruptura com a situação de
dependência externa - um tabu que poucos,
mesmo nos setores mais à esquerda do
espectro político, ousam colocar na agenda
política do País.
Em meio milênio de história,
partindo de uma constelação de Reitorias, de
populações indígenas desgarradas; de
escravos transplantados de outro continente,
de aventureiros europeus e asiáticos em
busca de um destino melhor, chegamos a um
povo de extraordinária polivalência
cultural, um país sem paralelo pela vastidão
territorial e homogeneidade lingüística e
religiosa. Mas nos falta a experiência de
provas cruciais, como as que conheceram
outros povos cuja sobrevivência chegou a
estar ameaçada. E nos falta, também, um
verdadeiro conhecimento de nossas

Quando vemos a presidente do
Colegiado Estadual de Gestores Municipais
de Assistência Social, Solange Zago,
enfatizando que a discussão da reunião de
sexta feira última em Cuia procura mostrar
para o Governo Federal que tem muita gente
precisando desse olhar carinhoso e desse
dinheiro, vamos além.
Claro que esta mobilização, é para
que não tenha retrocesso na assistência
social, mas deve ser também, para exigir o
direito da comunidade, do pactuado na
SUAS, ninguém está pedindo favor ao
governo federal, e sim, devemos endurecer
contra esta proposta indecente.
A briga da SUAS deve ser NOSSA,
Solange e a imprensa séria não pode ficar
omissa, afinal, sacrificar a subsistência de
humildes para bancar farras palacianas, é
um acinte que merece repúdio das pessoas
de bem.

possibilidades, e principalmente de nossas
debilidades. Mas não ignoramos que o
tempo histórico se acelera, e que a contagem
desse tempo se faz contra nós. Trata-se de
saber se temos um futuro como nação que
conta na construção do devenir humano. Ou
se prevalecerão as forças que se empenham
em interromper o nosso processo histórico
de formação de um Estado-nação.
Muito se descreveu com precisão a
estratégia nefasta, na tentativa de destruir
psicologicamente os opositores do
capitalismo mesquinho, medíocre e
autoritário do Brasil. Apanho uma situação
limite, mas que é apenas o indicador de uma
condição mais ampla, geral e irrestrita, em
que procuro colocar os fatos e aqueles que os
produzem. Querem que nos convençamos
de que o horizonte não existe. E que a noite é
eterna.
Nós, que cultivamos os livros,
desrespeitamos a gramática, subvertendo as
palavras, rejeitamos a censura e as normas
dogmáticas das cartilhas stalinistas, que
adoram o Estado e a ciência. Um novo olhar
reconstruindo esperanças e utopias.
****___ Rubens Shirassu Jr. é escritor,
poeta e pedagogo de Presidente Prudente,
São Paulo. Autor, entre outros, de Religar às
Origens (ensaios e artigos, 2011) e Sombras
da Teia (contos, 2016)
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APOTEOSE RURAL

Evento comemorou os 53 anos da Empaer com tecnologias que diversificam e melhoram produção, promovendo desenvolvimento sustentável da pequena propriedade

Feira Tecnológica reúne mais
de 2.200 pessoas em Cáceres
Empaer c/ Redação

Foto: Assessoria

E ainda as Unidades
Demonstrativas com
informações sobre hidroponia,
bem-estar social e turismo,
produção de flores, apicultura,
alimentos biofortificados,
laboratórios da Empaer e
resultados de pesquisa.
O evento comemorou os
53 anos de atividade da Empaer e
trouxe para o produtor rural
tecnologias que diversificam e
melhoram a sua produção,
promovendo o desenvolvimento
sustentável da pequena
propriedade.
O produtor rural Marilson
de Oliveira, de Cáceres, possui
criação de Azeninos (jumentos) e
pecuária de leite, numa área de 25
hectares localizada ao lado do
Centro de Pesquisa da Empaer,
destacou que mora na região há
mais de 30 anos e está muito feliz
com a Feira.
Destaque, a casa
sustentável cujo interior é
dividido em sala, quartos e
cozinha que possui fogão a lenha
com um sistema que aquece a
água, forno de 200 litros
fabricado com tambor de metal e

Vice Favaro prestigiou realização da Feira da Empaer

M

ais de 2.200 pessoas de
60 municípios, entre
produtores rurais,
estudantes, autoridades,
pesquisadores e técnicos
participaram da A Feira
Tecnológica da Agricultura
Familiar, no Centro Regional de
Pesquisa e Transferência de
Tecnologia da Empaer, que
aconteceu entre os dias 27 a 29 de
setembro no município de

Cáceres.
Foram apresentadas
novas tecnologias e serviços
voltados para a agricultura
familiar com demonstração em
Unidades Didáticas e Unidades
Demonstrativas e durante a Feira
os participantes percorreram sete
Unidades Didáticas de mandioca,
maracujá, banana, abacaxi,
pecuária de leite, casa do
agricultor e piscicultura.

NA QUEBRADA

PM flagra suspeitos em boca
de fumo do Grande Paraíso
Da Redação

M

ais um bate-fundo da
barca dos fardados,
logrou êxito no final de
semana, ao dar um estarro no Grande
Paraíso, batendo pesado numa boca
DCE fumo, que estava agitada na
sexta feira, 29.
No pedaço, foram
grampeados dois adolescentes, em
frente a uma residência tida como
sendo um ponto de venda de
entorpecentes.
No achego, os PMS já
avistaram o suspeito Robson Silva
de Souza (32) que estava em uma
moto, entregando um objeto ao
suspeito Edson de Arruda (30) e que
ao notar a presença da barca, o tal
Robson apinchou o bagulho por

um filtro de areia para purificar a
água, tornando-a própria para o
consumo.
A Associação das
Mulheres Indígenas Maria
Auxiliadora Etogiwudo, de
General Carneiro, implantou uma
horta para atender a comunidade
indígena e comercializar os

PARCERIA SINFRA

Francis confirma convênio
para reformas no aeroporto
Redação c/ Assessoria

R

ealizado pela Secretaria
d e E s t a d o d e
Infraestrutura e Logística
(Sinfra), em parceria com a MT
Parcerias S.A (MT PAR), uma
sociedade de economia mista
criada pelo Governo do Estado
para promover Parcerias Público
Privadas (PPPs) e Concessões, o
evento contou com a presença do
governador Pedro Taques e
representantes da Secretaria de
Aviação Civil (SAC) e Agência
Nacional de Aviação Civil
(ANAC). O governador Pedro
Taques frisou a importância das
Parcerias Públicos Privadas
(PPP) para o desenvolvimento e
estruturação do setor.
O d i r e t o r d e
investimentos de aeroportos
regionais da SAC, Eduardo
Bernardi, explicou que o governo
federal reduziu o programa de
investimentos federais, que

Foto: PM-MT

previa fazer investimentos em
mais de 270 pequenos e médios
aeroportos e que apenas 53
aeroportos passaram receber
obras de ampliação e
modernização.
Presente na reunião, o
prefeito Francis Maris, de
Cáceres, disse que para estancar a
crise econômica, como o governo
de Mato Grosso vem buscando
fazer parceria com as prefeituras
para realizar as obras nos
aeroportos regionais, Cáceres já
assinou um convênio com a
Sinfra.
Neste convênio, o
Governo do Estado deve entrar
com os recursos financeiros
necessários e em contrapartida a
prefeitura entra em execução da
obra de reforma do aeroporto.
Assim pode se pensar em futuro
breve, a cidade operar com vôos
regulares em Cáceres.
Foto: Arquivo

bolivianos, quantia segundo a
polícia registrou no beó, procedente
da venda da farinha do capeta. Na
mesma sexta, a PM no bairro
Cavalhada 2, policiais militares
prenderam Luiz Felipe Salvino
Silva, conhecido como Chimbinha,
com 69 gramas de maconha
guardados dentro do congelador de
sua geladeira. Três adolescentes
detidos haviam
dedurado o
traficante, afirmando ter comprado
28 gramas de maconha do tal
Chimbinha, pagando com um
celular, com certeza, roubado.
Encurtando o papo, tanto
Chimbinha, como Robson, Edson,
Eduardo, Júlio Gabriel de Arruda
Poquevique, e dois menores, que
estavam na boca, foram pra delega
falar com o majura de plantão, que
tomou as devidas providencias.

cima da cerca, no quintal do barraco.
No baculejo, mão pra
cabeça, com Robson e Edson, os
PMS nada encontraram, obvio, que
malandro não brinca. Acontece que
no quintal, foi localizado o tal
bagulho que outro papo não era,
senão um grande volume de pasta
base de cocaína.
Além desse, outros dois
pacotes estavam num dos cômodos
do barraco, intrujados pelo figura
maluco Eduardo Henrique de Arruda
(18), que tinha dispensado as 55
trouxinhas de substância análoga a
pasta base de cocaína e porção maior
do mesmo entorpecente.
Com Eduardo, os homens da
lei encontrados R$408,80, e 10

excedentes.
O diretor de Pesquisa da
Empaer, Antonimar Marinho dos
Santos, ressaltou que o evento
atingiu o objetivo, que era passar
para a sociedade o trabalho
cientifico executado pelos
pesquisadores e técnicos em
beneficio da agricultura familiar.

Prefeito de Cáceres Francis Maris decolando pleitos

Droga estava mocada no quintal e cômodos da boca
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BRINCADEIRA MALUCA

A brincadeira é similar a série americana Jackass, que gravava os integrantes em ações perigosas e chegou a causar sérios danos físicos e mentais aos integrantes

Ateou fogo no próprio corpo
se jogando nas águas do lago
Da Redação

Foto: Facebook

U

m vídeo que circula pelas
redes sociais mostra um
rapaz ateando fogo no
próprio corpo e em seguida
pulando em um lago.
O caso aconteceu na noite
de sábado ultimo (30) na cidade
de Araputanga, onde um jovem
identificado como Marcelo
Tavares próximo a Lagoa Azul
Municipal, só de cuecas
acompanhado de amigos, pegou
um galão cheio de álcool e
esparramou o líquido pelo corpo.
Em meio a risadas e
brincadeiras, ele acendeu um
fósforo e colocou fogo no próprio
corpo. Como uma tocha humana,
Marcelo correu até o Lago e se
jogou dentro da água na tentativa
de apagar as chamas.
O jovem saiu da água
reclamando e chegou a dizer que
teve a sensação de que iria
morrer, mas se vangloriando do
feito com os amigos. Ele diz no
vídeo que foi o maior feito que
você já viu em Araputanga e
reconhece o ato como loucura,
aconselhando que os outros não
façam isso em casa.
Não há informações se o
rapaz precisou de algum

ROUBO DE TUCSON

Ladrão esquece carteira de
trabalho no local do assalto
Redação c/ PJC

O

Marcelo Tavares: um ato impensado que poderia lhe custar a vida

atendimento posteriormente ao
vídeo. As imagens mostram que o
corpo dele pegou fogo por cerca
de três segundos, até ele cair na
Lagoa.
A brincadeira no vídeo é
similar a gravações de uma
famosa série americana nos anos
2000, o Jackass, um programa
que gravava vídeos de seus
integrantes em ações perigosas e
que chegou a causar sérios danos

físicos e mentais aos integrantes.
Algumas brincadeiras
não terminaram bem. Neste
felizmente, segundos depois o
rapaz ressurgiu das águas,
revelando que teve medo, mas
apesar da imagem surpreendente
do fogo que tomou conta do seu
corpo, onde o líquido inflamável
foi despejado, não chegou a
sofrer queimadura.

autor de um roubo à
residência, Jheimison Silva
Morais, foi preso pela
Polícia Judiciária Civil, na tarde do
último sábado (30), no município de
Pontes e Lacerda e agora, vai
responder por roubo qualificado.
O crime ocorreu na sextafeira (29), em uma casa no bairro
Vila Guaporé. Na ocasião, o
morador e a esposa foram
surpreendidos por dois indivíduos,
que armados subtraíram o veículo da
família, um Hynday Tucson, além de
outros pertences.
Um terceiro criminoso
participou do assalto vigiando as
vítimas, depois delas terem sido
rendidas. Após o crime, os
envolvidos abandonaram o veículo
roubado na cidade de Vila Bela da
Santíssima Trindade, depois de

avistarem uma viatura da Polícia
Militar.Com a recuperação do
veículo, os policiais encontraram no
interior do automóvel a carteira de
trabalho de Jheimison e diante dos
indícios de autoria, a equipe passou a
diligenciar com intuito de localizar o
suspeito. No início da tarde de
sábado, os investigadores
conseguiram prender o ladrão.
Na Delegacia, o suspeito foi
reconhecido pelas vítimas como um
dos autores do roubo, além de ter
sido o mais agressivo, violento e a
todo tempo ameaçava disparar a
arma de fogo. Jheimison Silva
Morais, foi interrogado e autuado em
flagrante, sendo recolhido ao
cadeião local, a disposição da
justiça, enquanto as investigações
continuam para identificar e prender
outros envolvidos.
Foto PJC-MT

PATUÁ CHEIO

Premiado com três broncas
estava na garupa da moto
Da Redação

P

oliciais militares
prenderam na tarde das
última sexta feira, 29,
Uanderson Ueber Gomes, 31, na
MT 339, entrada de Glória
D'Oeste, quando o mesmo estava
na garupeira de uma moto Honda

Pop de placas QBS-3662,
conduzida por um elemento cujo
nome não foi mencionado, por
não fazer parte da suspeição dos
fardados.
Na real, eles estavam na
cola do Uanderson, que tinha

contra si nada menos que três
PPS, ou seja, mandados de prisão
preventiva, pela justiça de Porto
Esperidião. Premiado, ele foi
encaminhado até a delegacia e
removido ao xadrez da cadeia
loca, sob custodia judicial.
Também na sexta feira,
29, uma equipe volante GEFRON
foi solicitada na barreira sanitária
INDEA de CORIXA, onde os
policiais de serviço, em revista
veicular encontraram no interior
do porta malas do táxi do senhor
de iniciais J.S, 59, dois
equipamentos de visão noturna
sem a devida autorização para
importação e de uso restrito do
Exército Brasileiro.
O suspeito relatou que
enviaria os equipamentos para a
cidade de Cuiabá. Diante disso o
mesmo foi encaminhado,
juntamente com o equipamento
para o DEFRON Cáceres para as
devidas providencias.

Foto: PM-MT

Uanderson Ueber Gomes premiado com 3 preventivas
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Ladrão Jheimisson preso acusado do assalto
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GOLPES DE FACA

Desgraça aconteceu em Mirassol D'Oeste envolvendo dois irmãos, um fanfarrão se vangloriando de ter tentado estuprar irmã e sobrinha, fato que lhe custou a vida

Matou irmão suspeito de
tentar estuprar sobrinha
Da Redação
Foto: PM-MT

os irmãos discutiam por causa de
uma acusação em que vitima
Ramiro da Silva Paiva teria
tentado anos anteriores abusar de
uma sobrinha, e no domingo,
teria feito um comentário de
abusar violentamente da sua
própria irmã. Foi essa a razão
alegada pelo suspeito Advan para
ter desferido os golpes de facas
em seu irmão, pois, teria ficado
indignado com o comentário do
seu irmão sacando uma faca que
já estava em sua cintura partindo
para cima da vítima.
A vitima saiu correndo
pelas ruas e quando os policiais,
alertados por populares sobre a
desgraça armada chegaram foram
cuidar do caso, Ramiro já estava
morto, golpeado a faca pelo
irmão.
Advan foi encontrado nas
imediações da ocorrência ainda
com as vestes sujas de sangue, e
com um dos braços com um corte
profundo, sendo contido em sua

Advan da Silva Paiva assassinou o próprio irmão Ramiro

A

dvan da Silva Paiva, 45,
matou o irmão Ramiro da
Silva Paiva, 42, a golpes
de faca, durante uma briga no
final da tarde de domingo último

(1º), no bairro Jardim São Paulo,
na Rua 5, proximidades de um bar
em Mirassol D'Oeste, na região
de Cáceres.
De acordo com a polícia,

fúria pelos policiais, uma vez, o
crime já consumado.
Indagado acerca dos
fatos, ele disse que seu irmão
estaria de posse de um pedaço de
madeira e ele com uma faca, e que
após os fatos teria colocado a faca
do crime nas mãos da vítima e
saído correndo. Encaminhado ao
Hospital Samuel Greve para
atendimento medico dos

ferimentos no antebraço, Advan
que já registra ocorrência por
homicídio naquele município, foi
encaminhado ontem a um
hospital da capital.
Testemunhas suspeitam
que ele teria tentado o suicídio
cortando os pulsos, após matar o
irmão, mas só ele poderá
confirmar ou negar esta versão
após alta e flagrante policial.

AUDITORIA

Unemat remete relatório sobre
convenio com Faesp para CGE
Assessoria c/ Redação

Foto: JCC

BERERÉ DO CONCURSO

Ladrões levam grana que
Seduc devia pagar fiscais A
PM-MT c/ Redação

B

andidos armados
invadiram na manhã do
último sábado, 30, o
colégio ICE, no bairro Jardim
Tropical, em Cuiabá.
O local é usado como
"base" pela organização do
concurso da Secretaria Estadual
de educação, que terá uma de suas
fases realizada no domingo, 1º e
roubaram malotes que continham
entre R$ 350 mil a R$ 400 mil.
Os valores seriam
utilizados para pagamento dos
fiscais das provas que serão
realizadas em Cuiabá.
Os responsáveis pelo
concurso estão registrando
boletim de ocorrência sobre o
assalto. O caso será encaminhado
para a Delegacia de Roubos e
Furtos, que fará as investigações.
Domingo, prestam o concurso
candidatos para vagas de técnico
administrativo educacional, de
nível médio.
As provas foram

realizadas nos períodos matutino
e vespertino.
A assessoria da Secretaria
de Educação confirmou o assalto,
mas evitou detalhes, todavia,

assegurou que o caso não afetou
em nada a realização do
concurso. "Prova normal no
domingo,"garantiu a assessoria
da Seduc.
Foto: Seduc-MT

Provas de domingo foram em períodos matutino e vespertino

Convênios entre Governo e Faespe tem sido alvo da CGE

Controladoria Geral do
Estado (CGE-MT) recebeu
da Universidade do Estado
de Mato Grosso (Unemat) relatório
sobre as providências adotadas pela
instituição de ensino em
atendimento às recomendações
resultantes das auditorias realizadas
pela CGE nos convênios firmados
entre o Governo do Estado e a
Fundação de Apoio ao Ensino
Superior Público Estadual (Faespe).
Há medidas pontuais, como
a suspensão de todos os repasses de
recursos financeiros à Faespe e a não
celebração de novos convênios com
a Faespe até a regularização das
prestações de contas em atraso.
Nesse contexto, a Unemat
oficiou à Faespe para a apresentação
da prestação de contas de 16
convênios firmados no período de
2011 a 2015 para dar apoio a projetos
de pesquisa, ensino, extensão e de
desenvolvimento institucional,
científico e tecnológico.
O s
referidos convênios somam R$ 4,6
milhões.
Em sete deles, já vencidos, a CGE
apurou que a Faespe não apresentou
a devida prestação de contas dos
recursos recebidos. Nos outros nove,
a prestação de contas foi prestada

parcialmente e fora do prazo legal,
de até 30 dias após o término da
vigência do convênio.
Outras providências
adotadas pela Unemat foram
estratégicas e estruturais, no sentido
de aprimorar o controle e a
transparência da relação
institucional entre a Universidade e a
Faespe. Nesse sentido, uma das
medidas foi a revisão e padronização
dos trâmites de celebração,
execução e prestação de contas de
convênios e contratos, com a devida
capacitação dos gestores da Unemat
para exigir da Faespe o cumprimento
dos novos procedimentos e fluxos.
“Muito do que aconteceu
não tem a ver com a Unemat, mas
serviu de alerta para que possamos
ajustar a forma de fazer gestão, no
sentido de resguardar a vocação da
Faespe, que é prestar auxílio à
Unemat em projetos de pesquisa,
ensino e desenvolvimento
institucional”, ressaltou a reitora,
Ana Maria Di Renzo.
Os convênios firmados entre
o Governo do Estado e a Faespe,
instituição de direito privado sem
fins lucrativos, têm sido objeto de
ações de controle e auditoria da CGE
desde março de 2017.
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COVARDIA VIOLENTA

Vitimas disseram que os ladrões amarraram-lhes as mãos, obrigando-os a acompanhar até a rodoviária de Várzea sendo liberados em uma rua escura

Ladrões atacam casal idoso
roubando camioneta Hillux
Da Redação
Foto: PM-MT

Assaltantes Lucas Ferreira e Alessandro Pires

O

s ladrões Lucas Leandro
Ferreira, 19, Alessandro
Baltazar Alves Pires, 22,
foram presos no final de semana,
suspeitos de seqüestrar um casal
de idosos, morador de São José
dos Quatro Marcos, quando este
chegava à residência no bairro
Jardim Peruchi, próximo a 'Igreja
Redonda', em São José dos
Quatro Marcos com caminhonete
Hillux prata.

O veículo roubado pela
dupla foi posteriormente
localizado na casa da adolescente
K.H.G.M, 17, companheira de
Lucas, no bairro 7 de Maio, na
cidade de Várzea Grande com
auxílio da empresa responsável
pelo monitoramento do veículo
via satélite.
No bairro Sete de Maio, a
polícia fez cerco na residência,
identificada justamente com a

picape, de cor prata, estacionada
na garagem, quando os
ocupantes, dois rapazes e uma
adolescente tentaram fugir, ao
perceberem a presença dos
militares, sendo detidos ainda no
quintal da casa.
Na abordagem, foi
localizado com Lucas Leandro
Ferreira, de 19 anos, um revólver
calibre 38, da marca Taurus, com
numeração raspada e duas
munições intactas. O suspeito
possuía mandado de prisão em
aberto e quatro passagens
criminais, tendo sido acusado de
outro roubo de veículo há poucos
dias. Além dele, Alessandro
Baltazar Alves Pires, 22, também
estava na casa, a adolescente
K.H.G.M, 17. Outros pertences
das vítimas também foram
localizados na residência.
Em contato com as
vítimas, elas reconheceram os
suspeitos como sendo autores do
sequestro e roubo do veículo e
disseram que os bandidos foram
violentos no assalto. Conforme
disseram, os ladrões amarraramlhes as mãos e eles foram
obrigados a acompanhar os

criminosos, até a rodoviária de
Várzea Grande foram liberados
em uma rua escura.
A principio se deduzia que
a caminhonete fosse para a
Bolívia, para se transformar em
cocaína, mas os ladrões prevendo
que a fronteira estaria fechada
trocaram a rota e foram para
Cuiabá, passando por duas
barreiras da Polícia Federal.

Segundo a PM, a
adolescente e Alessandro
Baltazar Alves Pires, comparsa
Lucas estão envolvidos em outros
crimes, inclusive com troca de
tiros com a polícia. O crime foi
registrado na Central de
Flagrantes como roubo, porte
ilegal de arma, mandado de prisão
em aberto e sequestro e cárcere
privado.

GRAMPOLÂNDIA

Delegado Jarbas é exonerado
por ato do governador Taques
Assessoria

O

ato de exoneração do
delegado Rogers Jarbas
do cargo de secretário
estadual de Segurança Pública foi
publicado no Diário Oficial do
Estado que circulou no final de
semana. O documento foi
assinado pelo governador Pedro
Taques na sexta-feira (29), dois
dias após a prisão de Jarbas, do
secretário de Justiça e Direitos
Humanos, Airton Siqueira, e de
outros ex-integrantes do primeiro
escalão do atual governo, por
suposta tentativa de atrapalhar as
investigações sobre os grampos.
Com a exoneração de
Jarbas, Gustavo Garcia, o exadjunto que ocupava a função
interinamente desde o
afastamento de Rogers Jarbas,
passa a comandar a pasta

oficialmente. A nomeação dele
para a função também foi
publicada na mesma edição do
Diário Oficial. O documento diz
que Jarbas foi exonerado a pedido
dele.
Além de ter sido afastado
por determinação judicial, Jarbas
começou a ser monitorado com
tornozeleira eletrônica no dia 20
do mês passado. Ele ficou
impedido de manter contato com
servidores e pessoas ligadas ao
governo do estado e com outros
investigados e teve o celular
apreendido.
Jarbas está preso no
Centro de Custódia de Cuiabá, na
mesma cela que o ex-secretáriochefe da Casa Civil, Paulo
Ta q u e s , q u e é p r i m o d o
governador Pedro Taques.
Foto: Arquivo

Delegado Rogers está preso no Centro de Custódia de Cuiabá
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VEXAME NA COPA

As partidas foram canceladas pelo Ministério Público Estadual (MPE), devido o Estádio Dutrinha não oferecer segurança para os torcedores e jogadores

Sem estádio federação cancela
jogo entre Cacerense e Mixto
Da Redação
Foto: Pedro Lima

D

ei zebra e por conta da
bagunça da Federação
Mato-grossense de
Futebol que alegou divergências
na liberação do estádio Presidente
Dutra, os jogos entre Dom Bosco
x Cacerense, válido pela 3ª
rodada da Copa FMF, e o jogo
entre Mixto x Cacerense, válido
pela abertura do Campeonato
Mato-grossense Sub-17,
marcados para este domingo (1º),
foram cancelados.
Em nota na manhã de
sábado ultimo, 30, a federação

informou que, após divergências
na liberação do estádio Presidente
Dutra, tanto o jogo entre Dom
Bosco x Cacerense, válido pela
terceira rodada da Copa FMF,
quando a partida entre Mixto x
Cacerense, válido pela abertura
do Campeonato Mato-grossense
Sub-17, marcado para domingo,
(1º) terão nova data a ser
agendada pela instituição.
Na realidade, as partidas
foram canceladas pelo Ministério
Público Estadual (MPE), devido
o Estádio Dutrinha não oferecer

segurança para os torcedores e
jogadores. Em entrevista à Rádio
Difusora AM, o diretor do
Cacerense, Paulo Leite,
confirmou o adiamento da
partida.
Na partida que abriu a
rodada, realizada na Arena
Pantanal envolvendo na sextafeira Cuiabá e Luverdense, não
houve problemas, especialmente
para o Cuiabá que conquistou a
primeira vitória na Copinha 2017,
diante do Luverdense, por 2 a 1.
Os gols da partida foram

VOLTA PRA ZONA

Contra-ataques do Vovô
derrota Verdão no Passo
Da Redação

L

uverdense e Ceará se
defrontaram na noite de
sábado último no Estádio
Passo das Emas em Lucas do Rio
verde, tudo levando a crer que o
verdão do cerrado médio norte de
MT derrotaria o adversário, pois
vinha de uma vitória fora de casa,
jogando no sul contra o Pelotas, e
no primeiro tempo bastante
movimentado, o Luverdense
dava mostras de que não tardaria
a abrir o placar.
Mas não foi o que se
desenhou. Acuado, o Ceará teve

raras oportunidades. Mas quando
Éverson ligou um passe com
Romário, o lateral-esquerdo viu
Lima e o lançou em
profundidade.
Com tranqüilidade, Lima
tirou o goleiro Diogo Silva da
jogada e marcou o gol do Vovô.
Verdade seja dita, Éverson
trabalhou bastante no primeiro
tempo para manter o Ceará à
frente no placar.
O Luverdense não
conseguiu manter o ritmo forte do
primeiro tempo, viu o Ceará
Foto: Globo-Esporte

Derrota em casa pro Ceará devolve o Lec à degola

chegar com mais força ao ataque,
buscando o segundo gol,
inclusive. Ricardinho perdeu uma
chance clara e até o travessão
salvou os donos da casa de sofrer
mais um gol.
O Luverdense até ficava
mais com a bola nos pés, mas sem
nenhuma efetividade, pouco
agredindo a defesa adversária.
No fim, os donos da casa
cresceram, mas pararam em
Éverson, que fechou o gol e
garantiu a primeira vitória do
Ceará em Lucas do Rio Verde na
história dos confrontos.
Para a diretoria do Vovô
do nordeste, os contra-ataques
são sempre mortais, se bem feitos
e foi assim que o Ceará conseguiu
o gol do jogo para vencer o
Luverdense por 1 a 0.
E foi assim, que depois de
um primeiro tempo dominado
pelo verdão de Lucas, o Vovô foi
mortal e num destes contraataques, com Lima, conquistou os
três pontos.
Com 31 pontos, o
Luverdense cai para 17° e entra
na zona de rebaixamento, só volta
a campo no próximo sábado (7)
contra o Figueirense, em casa, no
Passo das Emas, a partir das 19
horas.
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Dourado vence na estréia e deixa Luverdense na lanterna

marcados por Cleberson Tiarinha
no primeiro tempo, o zagueiro
Raphael empatou no início da
segunda etapa e com pênalti
convertido no finalzinho da
partida, novamente, Cleberson
Tiarinha deu os três pontos para o
Dourado.
Com resultado, o
Dourado marcou seus primeiros
pontos na competição e o LEC é o
lanterna da Copa FMF, com
apenas 1 ponto. A terceira rodada
da Copa FMF prosseguiu no

domingo, com jogo entre União x
Sinop e o imbatível União
venceu, por 1 a 0, o Galo do Norte
no estádio Luthero Lopes, em
Rondonópolis, com gol de cabeça
assinalado por Ricardo, aos 29
minutos do segundo tempo. Com
o resultado o Colorado vira líder
com 6 pontos.
O Dom Bosco é vice líder
com 4 e não jogou nesta rodada.
Mixto e Cuiabá tem 3. Sinop,
Luverdense e Cacerense vem em
seguida com 1 ponto.
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Hoje nosso Destaque Vip para Drª Paula
Dan pela passagem de seu aniversário,
transcorrido no domingo. Desejamos a
você tantas coisas boas, que expressar
através de palavras fica difícil, mas o que
importa é que devemos agradecer ao Pai
Celeste pela sua vida, pelas suas
conquistas e pelas vitórias. Que Deus
abençoe você a cada ano e que essa nova
idade traga muita saúde, pois você
merece, muitos anos de vida e um feliz
aniversário! Na foto com o esposo
Antônio Dan.

By Rosane Michels

***************************

**************************************************************

Beijo no coração das gatas Julia e Rafaela Tavares,
que encantam com sua simpatia e beleza.

Áries

Leão

A Lua entra em Peixes e recebe um
ótimo aspecto de Júpiter, que se
encontra nos últimos graus de Libra
indicando um dia de interiorização e
necessidade de distanciamento da vida
social. É possível que você esteja
priorizando amigos íntimos a qualquer
compromisso social. Procure relaxar e
meditar.
A Lua entra em Peixes e recebe um ótimo
aspecto de Júpiter, que se encontra nos
últimos graus de Libra indicando um dia
de interiorização e necessidade de
envolvimento emocional mais profundo.
Procure estar perto de pessoas de sua
intimidade, que compreendam seu
mundo emocional, pois sua sensibilidade
pode estar à flor da pele.

vital.

***************
A Lua entra em Peixes e recebe um
ótimo aspecto de Júpiter, que se
encontra nos últimos graus de Libra
movimentando de maneira positiva e
intensa sua vida social e
compromissos com amigos. Uma
nova amizade pode ser feita e pode
trazer crescimento e expansão à sua
vida pessoal ou profissional.

Virgem

A Lua entra em Peixes e recebe um
ótimo aspecto de Júpiter, que se
encontra nos últimos graus de Libra
indicando um dia de maior
envolvimento com os compromissos
sociais. O momento é bom para sair e
divertir-se com amigos. Uma nova
equipe de trabalho, pode ser gerenciada

por você.

A Lua entra em Peixes e recebe um
Capricórnio
Sagitário ótimo
aspecto de Júpiter, que se
encontra nos últimos graus de Libra
indicando um dia de interiorização e
necessidade de ficar em casa, junto
dos seus. Um de seus pais, que passou
por dificuldades nos últimos meses,
pode começar a recuperar sua energia

Um alô que especial para nosso leitor assíduo Wilson Kishi que festeja
mais um aniversário no dia de hoje. Desejamos a você um ano repleto
de saúde e muitas conquistas. Parabéns!!!

A Lua entra em Peixes e recebe um
ótimo aspecto de Júpiter, que se
encontra nos últimos graus de Libra
indicando um dia de movimento
agradável, porém intenso em sua vida.
Tome cuidado apenas com atitudes
impulsivas e com o excesso de
ansiedade, que pode prejudicar
algumas decisões.

A Lua entra em Peixes e recebe um
ótimo aspecto de Júpiter, que se
encontra nos últimos graus de Libra
indicando um dia de maior
envolvimento com sua carreira e
decisões importantes, que podem
agregar seu caminho profissional. O
momento pode envolver uma
promoção ou novo projeto.

A Lua entra em Peixes e recebe um
ótimo aspecto de Júpiter, que se
encontra nos últimos graus de Libra
indicando um dia de fé e otimismo
renovados. Um projeto de médio
prazo envolvendo viagens ou
publicações, começa a ser desenhado
pelo Universo. Dia ótimo para rever
sua filosofia de vida.

A Lua entra em Peixes e recebe um
ótimo aspecto de Júpiter, que se
encontra nos últimos graus de seu signo
indicando um dia de maior
envolvimento com seus projetos de
trabalho. No entanto, encontre um
espaço e aproveite este dia, se puder,
para cuidar do equilíbrio de seu corpo e
mente.

Escorpião A Lua entra em Peixes e recebe um

Gêmeos

Libra

De volta ao aconchego do lar. Votos de breve
recuperação ao pecuarista Amarildo Metotti,
que passou por procedimento cirúrgico na
capital paulista.

A Lua entra em Peixes e recebe um
Aquário ótimo
aspecto de Júpiter, que se
encontra nos últimos graus de Libra
indicando um dia de movimento
positivo em sua vida material e
financeira. Um projeto, envolvendo o
aumento de seus rendimentos, pode
começar a ser discutido e resultar em
um novo contrato.

Câncer

ótimo aspecto de Júpiter, que se
encontra nos últimos graus de Libra
indicando um dia de maior
envolvimento com seu coração. Você
estará mais aberto e feliz, em maior
contato com aqueles que ama. Um
novo romance pode começar a ser
desenhado pelo Universo.

Peixes

estava distante.

A Lua entra em seu signo e recebe um
ótimo aspecto de Júpiter, que se
encontra nos últimos graus de Libra
indicando um dia de maior otimismo e
fé. Uma boa notícia pode chegar,
relacionada a trabalho, dinheiro, saúde
ou amor. O momento pode envolver a
chegada de alguém importante que

