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Um projeto de resso-
cialização, pioneiro no 
País, começará no próxi-
mo mês na Penitenciária 
Central do Estado, em 
Cuiabá, a maior unidade 
do Sistema Penitenciá-
rio mato-grossense. É o 
“Liberdade de Direito e 
de Fato”, iniciativa edu-
cacional piloto que ofer-
tará o curso de bachare-
lado em Administração 
Pública, na modalidade 
a distância, pela Univer-
sidade Federal de Mato 
Grosso (UFMT), e será 
desenvolvida totalmente 
dentro da unidade pri-
sional. Serão seleciona-
dos 18 reeducandos da 
penitenciária por meio 

de um vestibular espe-
cial a ser aplicado pela 
UFMT.

O projeto tem o apoio 
de várias instituições 
junto com Secretaria de 
Justiça e Direitos Hu-
manos (Sejudh), órgão 
gestor do Sistema Peni-
tenciário estadual. A Se-
judh ficou responsável 
pelo mobiliário da sala 
de aula na penitenciá-
ria, execução do projeto 
no local, com pedagogas 
para acompanhamento 
e seleção dos reeducan-
dos. A Associação dos 
Servidores da PCE cus-
teou os aparelhos de ar 
condicionado, impresso-
ra e os monitores do pro-
jeto. A Fundação Nova 
Chance ficará responsá-

vel pelo pagamento dos 
professores e a UFMT e 
Fundação Uniselva pelo 
material didático virtual 
e professores. O Conse-
lho de Execução Penal e 
Poder Judiciário forne-
ceu os livros didáticos 
e computadores.

A reitora da UFMT, 
professora Myriam Ser-
ra, destacou o empe-
nho da equipe técnica 
da universidade para 
levar adiante o projeto, 
que tem apoio da Coor-
denação de Aperfeiçoa-
mento de Pessoal de 
Nível Superior (Capes), 
fundação vinculada ao 
Ministério da Educa-
ção.

O procurador-ge-
ral de Justiça de Mato 

Grosso, Mauro Curvo 
reiterou o ineditismo do 
projeto, que trabalhará a 

ressocialização por meio 
da educação. “É um mo-
delo de projeto para ou-

tras unidades prisionais 
do país, que mostra que 
a educação é a saída”.
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O suspeito C.D.B., 
de 42 anos, jogou ga-
solina por toda a casa, 
cortou o cano do bo-
tijão de gás e ateou 
fogo na residência, na 
noite desta quarta, 08, 
em Cuiabá. Segundo a 
mãe do suspeito, ele 
está com problemas 
mentais devido ao 
intenso consumo de 
drogas. Por sorte, nin-
guém ficou ferido.

A vítima narra no 
boletim de ocorrên-
cia que, durante a 
manhã, o homem se 
mostrou muito altera-
do emocionalmente. 
Já no período noturno, 
por volta das 23h30, 
ele jogou gasolina por 
toda a casa.

Depois disso, cor-
tou o cano do botijão 
de gás e ateou fogo 
na própria residência. 

Uma viatura da Polícia 
Militar foi acionada e 
rapidamente chegou 
ao local. Os militares 
retiraram as pessoas 
da casa e também de 
um imóvel vizinho, 
com medo de que as 
chamas se espalhas-
sem ou de que ocorres-
se alguma explosão.

O Corpo de Bom-

beiros foi acionado e 
esteve no local para 
controlar o fogo. Após 
incendiar a residência, 
o homem fugiu. Foram 
feitas rondas pela re-
gião, mas ele não foi 
encontrado. A equipe, 
então, prosseguiu até a 
Central de Flagrantes, 
onde foi registrada a 
ocorrência.

Agentes penitenciá-
rios de Rondonópolis 
detiveram em flagrante 
na tarde desta quarta-
feira, 08, dois homens 
que tentaram jogar uma 
sacola com entorpecen-
tes para o anexo da Pe-
nitenciária Major Eldo 
Sá Corrêa.

A direção da unidade 
prisional recebeu infor-

mações de que haveria a 
tentativa de jogar a dro-
ga. Os agentes ficaram 
monitorando a movi-
mentação nas proximi-
dades da penitenciária 
e viram o momento em 
que os dois homens 
numa motocicleta, um 
deles menor de idade, 
reduziram a velocidade 
na rodovia MT-130, sen-
tido Poxoréu, e ao che-
gar em frente ao muro 
do anexo da peniten-

ciária se aproximaram 
para lançar uma sacola 
com o entorpecente. Na 
abordagem os agentes 
encontram três porcões 
de droga. Foram deti-
dos Jorge Luiz Santana 
Rodrigues, 22 anos, e J. 
P. P., 15 anos. O adoles-
cente possui passagens 
pela polícia. Os dois 
rapazes e a droga foram 
encaminhados à delega-
cia da Polícia Judiciária 
Civil.

O soldado do Corpo 
de Bombeiros de Alta 
Floresta, Lucas Ales-
sandro de Souza, de 27 
anos, morreu na noite 
da última quarta-feira, 
08. O militar dirigia o 
seu carro por uma das 
avenidas do município 
quando o fato ocorreu. 
A vítima morreu com 
um tiro na cabeça e 
a polícia apura se foi 
suicídio ou algum aci-
dente com a arma que 
ele possuía, já que o 
disparo veio de baixo 
para cima.

Segundo as infor-
mações da Polícia Ju-
diciária Civil (PJC) da 
cidade, o bombeiro 

estava dirigindo o seu 
veículo (Fiat Punto) 
por uma das vias da 
cidade até que bateu 
contra outro carro. 
Uma testemunha disse 
ter ouvido o momento 
do disparo e viu o mo-
mento em que Lucas 
perdeu o controle e 
colidiu contra o outro 
automóvel.

Os policiais investi-
gam se o bombeiro co-
meteu suicídio ou se a 
arma dele disparou aci-
dentalmente. A possi-
bilidade de homicídio 
está descartada, já que 
não há nenhuma mar-
ca de perfuração fora 
do carro e testemu-
nhas não viram nin-
guém sair do veículo 

após o acontecido.
O tiro foi disparado 

de baixo para cima, 
atingindo o queixo e 
saindo pela parte de 
cima da cabeça do mi-
litar. Os próprios com-
panheiros do soldado 
prestaram os primei-
ros socorros no local. 
Ele chegou a ser enca-
minhado para o hos-
pital, mas não resistiu 
aos ferimentos e veio a 
óbito.

 A arma que esta-
va dentro do carro foi 
recolhida e entregue 
para a Perícia Oficial e 
Identificação Técnica 
(Politec). O responsá-
vel pelo caso é o dele-
gado Carlos Francisco 
de Moraes.
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Ele está com problemas mentais devido ao consumo de drogas

O tiro foi disparado de baixo para cima, atingindo o queixo e saindo pela parte de cima da cabeça do militar

Homem corta cano de botijão 
de gás e joga gasolina na casa

Agentes flagram homens tentando jogar 
drogas para dentro de penitenciária

Soldado Bombeiro morre com 
tiro na cabeça enquanto dirigia
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