
De réu por suspeita de corrupção 
na Educação a ‘dono do TCE’
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 Ele será o futuro pre-
sidente do Tribunal de Contas 
do Estado (TCE), mesmo sendo 
acusado de liderar um esquema 
que desviou R$ 57 milhões para 
reforma e ampliação de escolas 
públicas no Estado de Mato Gros-
so. Ele também é acusado de 
participar de um plano que des-
viou por meio de um convênio R$ 
100 milhões da Assembleia Le-
gislativa. Vamos contar um pouco 
da ascensão política do ex-depu-
tado estadual e atual conselheiro 
da Corte de Contas, Guilherme 
Maluf.
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 A próxima eleição irá 
ocorrer no dia 5 de novembro e 
deverá ter apenas Guilherme 
Maluf como candidato. O atual 
presidente, Campos Neto, não 
poderá disputar à reeleição devi-
do proibição do regimento interno 
da instituição. E os conselheiros 
substitutos não podem concorrer 
e nem sequer votar. Portanto, 
está será uma eleição apenas de 
fachada na qual Guilherme Maluf 
deve ser eleito com dois votos: o 
dele e o de Campos Neto.

Guilherme Maluf, conselheiro da Corte de Contas.

Sem “óleo de peroba” e na maior

CARA DE PAU

Criminosos invadem loja 
e levam 16 carros

 Criminosos invadiram uma loja de carros em Várzea Gran-
de e levaram 16 veículos do local. Sete já foram localizados. O fato 
aconteceu na manhã desta segunda-feira (21), no bairro da Manga. 
A Polícia Militar foi acionada pelo proprietário da empresa. Os carros 
estavam com a chave no contato. O furto causou prejuízo de R$ 350 
mil ao proprietário.
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PARECE COISA DE CINEMA
(MAS NÃO É)

Valdir Piran e mais 5 são presos por 
suspeita de desvios na Ceepromat

 O empresário Valdir Piran foi preso na manhã des-
ta terça-feira (22), em Brasília, durante a deflagração da ope-
ração “Quadro Negro”. Ele é suspeito de participar de um 
esquema que desviou dinheiro do antigo Cepromat, atual Em-
presa Mato-grossense de Tecnologia da Informação (MTI).  
 Além de Piran, também foram alvos de manda-
do de prisão: o ex-presidente da Câmara de Cuiabá e do Ce-
promat, Wilson Celso Teixeira (Dentinho); o também ex-man-
datário do mesmo órgão, Djalma Soares; o ex-secretário 
adjunto da Secretaria de Estado de Educação, Francisvaldo Perei-
ra de Assunção, o fiscal de contratos Edevanilton de Lima Oliveira 
e Weydson Soares Fonteles, este último detido em Brasília (DF). 
Além dos mandados, foi decretado o sequestro de mais de R$10 mil-
hões, em valores, imóveis e veículos de luxo.
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OPERAÇÃO QUADRO NEGRO

Funcionários da JBS são presos com 
picanha escondida na bunda

 Dois funcionários da empresa JBS, localizada na região de 
Pontes e Lacerda (443 km distante de Cuiabá), foram presos na úl-
tima sexta-feira (18) por tentar ir embora do trabalho levando peças 
de picanhas escondidas dentro da calça. A Polícia Militar foi acionada 
pelo supervisor de segurança da empresa. Ele relatou aos policiais 
que percebeu um volume estranho nas nádegas dos suspeitos e soli-
citou que eles fossem para uma sala para revista, onde foi constatado 
que cada um deles tinha uma peça de picanha, pesando um quilo 
escondido dentro da calça. 
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Expediente

Receba o informativo diretamente em seu 
celular, envie uma mensagem para o 
whatsapp (65) 99669-6070 e solicite.

Solução Nº 5

Charge por Fred

Adolescente em trabalho de parto aguar-
da vaga em UTI neonatal há quatro dias
 Uma adolescente grávida de seis meses aguarda vaga em 
Unidade Intensiva de Tratamento (UTI) Neonatal desde a noite de 
quinta-feira (17.10), quando foi internada no hospital regional de Alta 
Floresta, 775 km de Cuiabá, em trabalho de parto. Por temer a morte 
do bebê, a família procurou a Defensoria Pública de Mato Grosso que 
conseguiu liminar na Justiça, dia 19, determinando a transferência. 
O estado não cumpriu a determinação judicial até a tarde desta se-
gunda-feira (21/10). Os pareceres médicos afirmam que o bebê pode 
nascer a qualquer momento, pois a mãe já teve ruptura da bolsa e 
perde líquido amniótico, o que agrava a situação da criança a cada 
minuto. 
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QUE PAÍS É ESSE ?!

 Um homem, identificado apenas como J.C.O, morreu após 
acordar passando mal na Cadeia Pública de Barra do Bugres (165 
km distante de Cuiabá). O preso teve uma crise de gastrite foi en-
caminhado ao hospital da cidade e depois levado para Cuiabá, mas 
não resistiu e morreu. A Secretaria de Estado de Segurança Pública 
informou que o preso começou passar mal no dia 15 de outubro, ele 
foi encaminhado ao hospital da cidade e transferido para o pron-
to-socorro de Cuiabá no dia 17, mas faleceu no sábado (19). 

Acusado de estupro morre 
após passar mal em cadeia
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