
ACERVO HISTÓRICO
O município de 
C á c e r e s ,  f o i  
criado por conta 
de sua posição 
e s t r a t é g i c a ,  
como rota para a 
então capital de 
Mato Grosso, 
Vila  Bela da 
S a n t í s s i m a  

Trindade, e também como demarcação do território 
nacional na disputa de terras com os espanhóis e 
segundo a historiadora Vanda da Silva, superintendente 
do Arquivo Público do Estado de MT, boa parte do 
acervo cacerense, como jornais, publicações, atas e 
diversos documentos sobre a região, estão no referido 
arquivo.

NASCEU CÁCERES
“ A n o  d e  
nascimento do 
Nosso Senhor 
Jesus Cristo de 
1778 aos seis 
dias do mês de 
o u t u b r o ,  
compreendidos 
todos os casais 
d e  í n d i o s  
c a s t e l h a n o s  
proximamente desertados para estes domínios 

fiscalização de 
obras públicas, 
estabelecimento
s de horários. 
U m a  d a s  
intervenções da 
Câmara  ma i s  
frequente, e que 
de certa forma, 
revertia em uma 
das maiores receitas do município estabelecidas pelas 
posturas, eram as concessões de aforamentos e as 
licenças pagas pelos munícipes para a obtenção da 
abertura das casas de negócios.

DIOCESE DE SÃO LUIZ
A Diocese de São 
Luiz de Cáceres, foi 
criada em  5 de abril 
de 1910, pela Bula 
“ N o v a s  
Constituere”, do 
P a p a  P i o  X ,  
desmembradas da 
então Diocese de 
Cuiabá e teve como 

primeiro bispo, Dom Modesto Augusto Vieira (1911) 
que não chegou a tomar posse. Em 1915, foi empossado 
o 2º Bispo Diocesano: Dom Frei Luiz Maria Galibert, 
que comandou a diocese até  1954. O atual e 7º bispo 
Diocesano é Dom Jacy Diniz Rocha, que assumiu em 
julho de 2017.

portugueses da Província de Chiquitos, se dominará de 
hoje em diante em obséquio ao Real Nome de Sua 
Majestade de Vila Maria do Paraguai”. Com as 
referidas palavras, o capitão-general Luiz de 
Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres registrou o 
cumprimento de sua ordem pelo tenente de dragões 
Antonio Pinto do Rego e Carvalho para fundar, erigir e 
povoar a Vila Maria do Paraguai, em 1778,  que se 
chamaria Cáceres.

MUDANÇA DE NOMES
Assim como o 
Brasil que em 
p r a z o  d e  
c i n c o a n o s  
mudou de nome 
vár ias  vezes ,  
senão vejamos: 
Na chegada de 
Pedro Álvares 
Cabral em 1500, 
t e v e  a  
designação de Pindorama, logo em seguida, Ilha de 
Vera Cruz, Terra Nova  no ano seguinte, (1501), e  Terra 
dos Papagaios, em 1503,  Terra de Vera Cruz, dois anos 
depois, em 1505,  Terra de Santa Cruz do Brasil e Terra 
do Brasil, que caiu por terra  a Terra e ficou só Brasil, 
Cáceres foi Vila Maria do Paraguai, São Luiz de 
Cáceres e somente Cáceres. 

RAINHA MARIA
Cáceres, na realidade foi fundada inicialmente como 
vila, mais precisamente como Villa Maria do Paraguay, 

em homenagem 
a D. Maria I, 
R a i n h a  d e  
Portugal, depois 
p a s s o u  a  s e  
chamar São Luiz 
de Cáceres até ter 
o  n o m e  q u e  
c o n h e c e m o s  
h o j e .  C o m  
certeza, daí, o musico pesquisador Lorde Dannyelvis, 
citar em suas composições, o titulo de Princesa quer 
nasceu Rainha, referindo-se à sua mãe adotiva, 
Cáceres.

SÓ 161 MORADORES
Vo l t a n d o  n o  
tempo, em 1.778 
ano da graça da 
criação da Villa 
( c o m  d o i s  L 
m e s m o )  
moravam aqui 
161 pessoas, das 
quais, 78 eram 
í n d i o s  
c a s t e l h a n o s .  

Registros da época, mostram que os tamanhos das ruas 
e avenidas, não poderiam exceder 60 palmos. Os 
arquivos também nos ajudam a explorar o traçado 
urbano do século 18 de Cáceres e percorrer as ruas da 
Manga (hoje conhecida como Quintino Bocaiúva), Rua 

Direita (13 de junho), Rua Formosa (João Pessoa), 
Travessa do Mercado (Padre Casimiro) e Largos da 
Matriz (Praça Barão do Rio Branco).

GRUPÃO ESPERIDIÃO
Foi no cenário 
u r b a n o  d e  
Cáceres que se 
assentaram, já 
nas primeiras 
d é c a d a s  d o  
século 20, as 
p r i m e i r a s  
e s t r u t u r a s  
organizacionais 
do Grupo Escolar Esperidião Marques, inserido no 
campo da História das Instituições Escolares, em 4 de 
fevereiro de 1910 como importante instituição escolar 
de Mato Grosso, alcançado pelo projeto republicano de 
ensino. O professor Venâncio José da Silva foi um de 
seus fundadores, o qual passou a direção da escola ao 
professor José Rizzo, que passou a exercer o cargo de 
inspetor escolar.

A RAZÃO & ARGOS
J o r n a l  A R a z ã o ,  
instalado em Cáceres 
em 17 de maio de 1917, 
fundado por Generoso 
Pereira Leite, como 
ó rg ã o  d o  p a r t i d o  
republicano mato-
grossense, esteve sob a 

direção do professor Demétrio Costa Pereira de (1917-
1939) e do Dr. Leopoldo Ambrosio Filho, circulando de 
1911 a 1914. Outro periódico da época, o Argos,  tinha 
como colaboradores, dentre outros, Pedro Trouy, 
General Aníbal da Mota, Demétrio da Costa Pereira e 
João de Campos Widal.

HIGH-VIP NO ETRÚRIA
Na década de 20 
d o  s é c u l o  
passado, a lancha 
E t r ú r i a ,  d e  
proproedade da 
família Dulce 
e m b a r c a ç ã o  
ultra-confortável 
fazia o trajeto 
C o r u m b á -
Cáceres, levando passageiros e cargas. Conforme 
relatos da época, era a mais famosa e regular com 
atendimento vip aos passageiros. Viajar no Etrúria era 
um luxo,  permitido a poucos privilegiados. Na 
canícula noturna, o serviço de bordo brindava os 
bacanas com mate gelado e podia se refrescar num 
chuveiro fluvial, oposto de barcos menores, onde o 
banho era chewco mesmo, ouseja de cuia.

CASAS DE NEGÓCIOS
Os termos que compunham os estatutos de Vila Maria, 
em 1860, e que permitiam as intervenções camarárias 
eram: saúde pública, fiscalização, venda de gêneros 
alimentícios, concessões de terrenos urbanos, 
medições e alinhamentos das ruas, terrenos e prédios, 
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Esotérico
A Lua se une a Júpiter em 
Sagitário e, livre de pressão, 
indica um dia de movimento 
intenso na vida social e 
aproximação de amigos. O 
dia é ótimo para sair e 

divertir-se, pois você estará mais aberto, 
alegre e comunicativo. Tome cuidado 
apenas com o excesso de energias que 
pode levar à falta de limites.

A Lua se une a Júpiter em 
Sagitário e, livre de pressão, 
indica um dia movimentado 
com boas  nov idades ,  
especialmente no trabalho. A 

comunicação melhora, assim como o 
relacionamento com colegas e superiores. 
Um novo projeto pode trazer a renovação 
de sua energia e mais prazer no trabalho.

A Lua se une a Júpiter em 
Sagitário e, livre de pressão, 
promete um dia de alegrias e 
divertimentos, de maior 
envolvimento com projetos 
pessoais de médio prazo. 

Você estará otimista e voltado para a 
compreensão e entrega a um caminho 
espiritual. O contato com Deus, com o 
Sagrado, torna-se mais intenso..

A Lua se une a Júpiter em 
Sagitário e, livre de pressão, 
indica um dia de maior 
envolvimento com acordos e 
negociações relacionados a 
uma parceria ou sociedade 

financeira. O dia é ótimo para envolver-se 
em um novo investimento ou pedir um 
empréstimo. Seu equilíbrio e ponderação 
com as finanças pode chamar a atenção.

A Lua se une a Júpiter em 
Sagitário e, livre de pressão, 
indica um dia de prazer e 
divertimentos, de vida social 
agitada e aproximação de 
pessoas interessantes. Você 

estará mais dinâmico e esbanjando 
simpatia e certamente vai atrair olhares. 
Um romance pode começar a qualquer 
momento.

A Lua se une a Júpiter em 
Sagitário e, livre de pressão, 
indica um dia em que você 
vai preferir ficar em casa, 
junto dos seus, apesar de 

estar alegre e divertido. As atividades 
domésticas se tornam mais prazerosas e 
divertidas. O dia pode envolver também 
um acordo ou negociação de compra ou 
venda de um imóvel.

A Lua se une a Júpiter em seu 
signo e, livre de pressão, indica 
u m  d i a  d e  a l e g r i a s  e  
divertimentos, de encontros 

com pessoas queridas e boas notícias à 
sua vida pessoal ou profissional. O dia 
pode envolver crescimento e expansão 
de um projeto, que começa a apresentar 
bons resultados.

A Lua se une a Júpiter em 
Sagitário e, livre de pressão, 
indica um dia de interiorização 
e maior envolvimento com 

suas emoções, que passam por um 
momento de equilíbrio. O dia pode estar 
relacionado com a decisão de planejar 
um novo projeto. Você estará mais 
seguro, sentindo uma forte proteção 
espiritual.

A Lua se une a Júpiter em 
Sagitário e, livre de pressão, 
indica um dia de movimento 
intenso e agradável na vida 
social e aproximação de 

amigos, novos e antigos. Aproveite este 
dia para sair e se divertir, para jogar para 
bem longe o estresse e as preocupações. 
O dia é ótimo também para fazer um 
importante contato comercial.

A Lua se une a Júpiter em 
Sagitário e, livre de pressão, 
i nd i ca  um d i a  de  boa  
comunicação e movimento na 
vida social. O dia é ótimo para 

fazer novos contatos comerciais, que 
podem resultar rapidamente em um novo 
contrato. Bom também para uma viagem 
rápida e/ou começar um novo curso.

A Lua se une a Júpiter em 
Sagitário e, livre de pressão, 
indica um dia de movimento 
em suas finanças. O dia é 
ótimo para começar um novo 

investimento ou rever investimentos 
antigos. O dinheiro chega com mais 
facilidade. Uma promoção e/ou um 
aumento podem ser aprovados. Tente até 
mesmo a loteria.

A Lua se une a Júpiter em 
Sagitário e, livre de pressão, 
indica um dia de movimento 
positivo em seus projetos 

profissionais e planos de negócios. Uma 
boa notícia pode chegar e garantir um 
novo passo à frente em sua carreira, que 
passa por um momento de crescimento e 
expansão. Sua imagem profissional 
ganha alguns pontos.

By Rosane Michels

Festejando data nova a linda Cristiane 
Maciel Mendes que recebe o carinho da filha 
Monyke (foto), amigos e colegas do HR que 
cantam o tradicional parabéns com os 
fluidos positivos de um ano recheado de 
vitórias, saúde e sucessos. Desejo a você 
tudo de ótimo que a vida possa lhe oferecer, 
porque você merece UM SUPER FELIZ 
ANIVERSÁRIO!

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

Destaque VIP ao advogado cacerense Ricardo Quidá que há 37 anos exerce 
sua profissão  com seriedade sempre pautado na ética, o que lhe rendeu 
justa homenagem da OAB, em reconhecimento a sua trajetória como 
profissional sempre atuante e combativo junto a Ordem, especialmente na 
defesa das prerrogativas dos advogados. Mais que merecida homenagem, 
sucessos amigo.

No rol dos aniversariantes o amigo e leitor Wilson Kishi a quem 
enviamos votos de felicidades e prosperidades sempre. Salute!!!

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

Parece que foi ontem, mas já passou um ano 
desde  o lançamento do livro "Sarau" do 
escritor cacerense José Ricardo Menacho 
que na oportunidade recebeu amigos em 
noite de autógrafos. Nosso registro hoje com 
votos que em breve possamos ter outra 
brilhante obra de sua autoria. Grande 

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

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

Curtindo dias na cidade do futuro, o casal 
José Roberto Alvares e Olga  que estão 
circulando na fascinante Dubai, nos 
Emirados Árabes Unidos, onde se descortina 
o mais alto arranha-céu do mundo, "Burj 
Khalifa".   Boas Férias!
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 Escola Estadual "Onze de 
Março" foi criada pela Lei AEstadual  nº .  46  de  

22/10/47,  no dia 1º. de abril de 
1.948 como anexo do Grupo 
Escolar Esperidião Marques e 
dentre os fundadores, estava 
aquela jovem normalista, recém 
saída da adolescencia, Raquel 
Ramão no explendor de seus 18 
anos, com uma florida estrada de 
sonhos pela frente, a percorrer no 
sacerdócio da eduação, com a 
árdua, porém divina missão, de 
formar gerações, para a Cáceres 
das próximas décadas.

Uma sonhadora recém-
chegada de Corumbá, onde 
iniciara o curso normal em 1946, 
Tia Raquel, começou a lecionar 
inicialmente para cinco alunos, 
f i lhos  de  uma madrinha,  
enquanto concluia seus estudos, 
numa Cáceres em meados do 
século XX, dos carnavais com 
Chiquita Bacana na voz de 
Emilinha Borba, cuidados para 
c r u z a r  a s  r u a s   s e m  
pavimentação, à luz dos lampiões 
de gás, onde raros Ford Coupé 

era clinica geral,  a 
professora ensinava desde as 
primeiras letras, do Caminho 

Deluxe trafegavam, água, 
só de poço mesmo, lembra ela.

Naquele tempo, lecionar 

sendo homenageada com 
seu nome na escola do bairro 
onde reside há mais de meio 
século, a Escola Raquel Ramão 
da Silva, do bairro Rodeio.

Recentemente, mais uma 
justa homenagem à grande 
mestra, que desfilou em carro-
aberto na Parada Cívida de 7 de 
Setemnbro,  como atração 
espec ia l  da  esco la ,  cu ja  
denominação a eternizará na 
m e m ó r i a  d e  t o d o s  q u e  
aprenderam com ela a arte de 
amar.

operações de aritmética, 
geografia, história, ciências 
naturais, etc. Mãos e guardapó 
brancos de giz, a grande régua 
impunha respei to,  e  nem 
precisava, pois os alunos, da 
primeira série ao admissão ao 
ginásio, se comportavam.

Tia Raquel Ramão que se 
tornou da Silva ao se casar com o 
Tenente Silva, (in-memorian) foi 
professora, (1946/1978: Ceom) 
secretária e diretora de escolas 
(Ceom, Rodeio  e Garcês) por 
mais de 30 anos, quando se 
apoosentou em 1992 no Rodeio, 

oconeano pantaneiro de 
quatro costados, Seu PElidio de Souza Neves, 

traquejado caboclo de 96 anos, 
(17/7/1923) mora há 76 anos em 
Cáceres, onde esteve jóvem para 
servir o exército durante cinco 
anos, lapso de tempo em que 
conheceu a bela Lidia Beltrão, 
que se tornou também Neves ao 
se casar com ele. 

“Foi às escondidas,  
porque naquele tempo,soldado e 
cabo não podiam se casar, então 
me arranjei com ajuda de um 

de doma de burro bravo nas 
fazendas, onde era o cára, do pé 
de valsa (era valsa mesmo) nos 
bailinhos na roca e arrebaldes, da 
lida na Cáceres sem luz e ou água 
potável. 

“Água era de poço e luz, 
lampiões nas ruas, quando aqui 
cheguei, deixando a roça, porque 
carecia de estudar os filhos, 
porque nunca tive estudos de 
letrados, só mesmo o básico,” diz. 

Segredos para a lúcida 
longevidade, ele explica, nunca 
fumou, beber só uns tragos de vez 
em quando, se alimentar bem, 
dormir nas horas certas, trabalhar 
bastante e não abusar da saúde.

Amigo dos saudosos 
Aderbal e Orfélia Michelis, Seu 
Elídio se lembra dos primeiros 
festivais de pesca, uma beleza, 
era só na praça, sem muito 
barulho, sem politicagens. 

Ele não gosta de política e 
com razão, pois numa derrota da 
UDN, governo Pedrossian, ele 
quase perdeu o emprego de 
contínuo numa escola, não fosse a 
inrefrerencia de um ex-patrão, o 
fazendeiro Seu Átila, lembra 
Elídio. 
No mais, é beber uma água de 
coro na sombra da varanda e 
curtir as mais de 9 décadas com 
saúde e alegria de quem sabe 
viver.

padre, uma freira e a gente se 
casou. Inclusive paguei dobrado 
no cartório pra não divulgar,” 
conta Seu Elídio.

Do casamento,  com 
direito a bodas de ouro, a prole de 
12 filhos, dos quais, 10 vivos.

Dona Lidia, se foi fazem 
tres anos, depois de 69 anos de 
harmoniosa convivencia que o 
viuvo relembra folheando albuns 
com fotos, lembranças felizes que 
o tempo não apaga. 

No bate papo ao pé do 
ouvido, ele relembra os tempos 

ESPECIAL CÁCERES

A Melhor e Feliz-idade da Razão

Tia Raquel, a normalista
mestra do caminho suave   
Editoria

Tia Raquel, uma vida dedicada à eduação formando gerações  

Seu Elídio de Souza Neves, exemplo de longevidade  

Editoria

Seu Elídio dá a receita
de como passar dos 90 

de Redação da Assessoria 
de Comunicação do Governo de 
M a t o  G r o s s o ;  S e r v i d o r  
contratado por dezenas de 
prefei turas  e  câmaras  de 
vereadores; Revisor e redator do 
Jornal Correio da Imprensa 
(Cuiabá); Jornalista responsável 
e editor em vários meios de 
comunicação de Cáceres;  
Funcionário contratado da 
Universidade do Estado de Mato 
Grosso; Assessor Parlamentar, 
entre outras funções na área do 
jornalismo e comunicação; 
Membro do Instituto Histórico e 
Geográfico de Cáceres; Membro 
da Seleta Sociedade Caritativa e 
H u m a n i t á r i a  ( Q u a d r o  d e  
C á c e r e s )  e  f o i  a s s e s s o r  
parlamentar na Câmara de 
Vereadores de Cáceres. 

Pela sua dedicação, 
desenvoltura e contribuição com 
a escrita, com a história e cultura 
em todo estado de Mato Grosso, 
foi agraciado pela Academia 
Lítero-Cultural Pantaneira, com 
o  T í t u l o  H o n o r í f i c o  d e  
C o m e n d a d o r  d a  O r d e m  
Acadêmica Lítero-Cultural 
Pantaneira.

uem é o polaco mandraque 
do radio-jornalismo de Q
Cáceres, que acorda as 

mentes dormentes pelas manhãs 
na canequinha esperta da Radio 
Difusora de Cáceres? 

Ele é ninguem menos que 
o Implacável Pai do Zé Bacuri, 
Sua excelência, Luizmar Faquini, 
o goiano de Goianira e um dos 
mentores do FIPE ao lado de 
Aderbal Michelis e  Adelino 
Ferreira Pirangueiro. 

Dileto filho do saudoso 
casal João Natal Faquini e 
Romilda Vaconcelos, em 1974, a 
fera chegou em Cáceres e 
carimbou com sua verve e 
profícuo trabalho, vários jornais, 
com assento mais demorado aqui 
no Correio Cacerense, batendo 
ponto também, por anos na Rádio 
Jornal e Rádio Clube FM, onde 
manteve por quase duas décadas 
um programa de entrevistas pelas 
manhãs abordando a classe 
política, ultimamente mais 
genérico na Radio Difusora, com 
o ético jornalismo de sempre.

Em seu vasto curriculo 
com uma invejável bagagem, 
Faquini, foi Professor; Assistente 

Sua Excelência, escriba-mór
pantaneiro Luizmar Faquini
Editoria

Foto: JCC

Foto: JCC

Luizmar Faquini, o Senhor das letras, com a vez da voz  

Foto: Arquivo
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d i v e r s a s  p o u s a d a s  
p a n t a n e i r a s  p r a t i c a n d o  e s t a  
modalidade de turismo sustentável. 

E hoje o maior pecuária, 

agricultura entre outros estão 
em Mato Grosso. 

***___ Rodrigo Lobato.

denominaram Puerto de los 
Reyes à lagoa Gayva.

Por volta de 1542-1543, 
Álvaro Nunes Cabeza de Vaca 
(espanhol e aventureiro) também 
passou por aqui para seguir para o 
Peru. Entre 1878 e 1930, a cidade de 
Corumbá/MS (situada dentro do 
Pantanal) tornou-se o principal eixo 
comercial e fluvial no Mato Grosso 
(antes da divisão dos estados, ocorrida 
em 1977). Depois acabou perdendo 
sua importância para as cidades de 
Cuiabá e Campo Grande, iniciando 
assim um período de decadência 
econômica.  

O incentivo dado pelos 
governos a partir da década de 1960 
para desenvolver a região Centro-
Oeste, onde se localiza Mato Grosso, 
através da implantação de projetos 
agropecuários,  t rouxe muitas 
alterações nos ambientes do cerrado, 
ameaçando a sua biodiversidade. 
Preocupada com a conservação do 
Pantanal, a Embrapa instalou, em 
1975, em Corumbá, uma unidade de 
pesquisa para a região, com o objetivo 
de adaptar, desenvolver e transferir 
tecnologias para o uso sustentado dos 
seus recursos naturais.

As pesquisas se iniciaram 
com a pecuária bovina, principal 
atividade econômica, e hoje, além da 
pecuária, abrange as mais diversas 
áreas, como recursos vegetais, 
pesqueiros, faunísticos, hídricos, 
climatologia, solos, avaliação dos 
impactos causados pelas atividades 
humanas e sócio-economia. Nos 
últimos anos houve investimentos 
maciços no setor do ecoturismo, com 

 origem do Pantanal não é, 
como se pensava, resultado da Aseparação do oceano há 

milhões de anos. Todos os geólogos 
concordam que não há ali indícios da 
presença do mar, e um dos que melhor 
conhecem a região, Fernando Flavio 
Marques de Almeida, diz que ele 
representa uma área que se abateu por 
falhamentos de blocos durante o 
período Terciário. 

Animais que estão presentes 
no mar também existem no pantanal, 
formando o que se pode chamar de 
mar interior. A área alagada do 
pantanal se deve a lentidão de 
drenagem das águas que fluem 

lentamente, pela região do médio 
Paraguai, num local chamado de 
Fecho dos Morros do Sul.

Atraído pela existência de 
pedras e metais preciosos (que eram 
usados por indígenas, que já 
povoavam a região, como adornos), 
entre eles o ouro, o português Aleixo 
Garcia, em 1524, acabou sendo o 
primeiro a visitar o território, e 
alcançou o rio Paraguai através do rio 
Miranda, atingindo a região onde hoje 
está a cidade de Corumbá. 

Nos anos de 1537 e 1538, o 
espanhol  Juan Ayolas  e  seu 
acompanhante Domingos Martínez 
de Irala seguiram pelo rio Paraguai e 

 ara alguns o Marco de Jauru é 
“produto” do passado, portanto, Pde relevância considerável, 

tendo em vista a importância na 
memória coletiva local. Neste sentido, o 
Marco de Jauru se torna instrumento de 
veneração, não é questionado pelo 
grupo social que o celebra, que o imputa 
significados diversos. Só a análise do 
documento enquanto monumento 
permite à memória coletiva recuperá-lo 
e ao historiador usálo cientificamente, 
isto é, com pleno conhecimento de 
causa. Assim, não se trata de pensar o 
Marco de Jauru enquanto monumento, 
mas, enquanto documento. Situá-lo em 
seu contexto histórico, percebê-lo 
enquanto um artefato de poder capaz de 
inferir sentidos ao seu próprio tempo 
histórico. Nesse sentido, enquadremo-lo 
em seu devido tempo, ao nos reportar às 
atividades de demarcação do Tratado de 
Madri na América do Sul que tiveram 
relativo atraso, devido à morte do rei D. 
João V, em 31 de julho de 1750, adiando 
o início dos trabalhos para o ano 
seguinte. 

Duas comissões demarcatórias 
foram constituídas por profissionais 
nomeados pelas respectivas Coroas. A 
comissão da parte sul teve como 
comissários principais, do lado 
português, o governador do Rio de 
Janeiro, Gomes Freire de Andrade 
(Conde de Bobadela), do lado espanhol, 
o Marquês de Val Lírios. Também foram 
nomeados José Custódio de Sá e Faria, 
representante da Coroa portuguesa, e D. 
Manuel Antonio de Flores, do lado 
e s p a n h o l ,  c o m o  c o m i s s á r i o s  
responsáveis para estabelecer os marcos 
fronteiriços até a foz do rio Jauru, na 
capitania do Mato Grosso. 

Os trabalhos da Partida Sul 
tiveram início em 1752, mas sofreram 
interrupções, devido à eclosão do 
levante guaranítico ocorrido entre 1754 

e 1756. Somente em dezembro 
de 1759, as Coroas de Portugal e da 
Espanha consideraram os trabalhos 
concluídos. Com a eclosão da Guerra 
dos Sete Anos (1756-1763), todo o 
trabalho feito por essa comissão foi 
considerado nulo, devido ao distrato do 
Tratado de Madri e assinatura de um 
novo acordo entre as duas Coroas, o 
Tratado de El Pardo, em 1761. 

As comissões, formadas por 
portugueses e espanhóis, visavam, além 
de promover a fixação de limites de suas 
possessões na América do Sul, auferir o 
maior número de informações sobre 
povoados, localização de rios e as 
potencialidades econômicas das áreas a 
serem demarcadas. As relações entre 
portugueses e espanhóis ficaram menos 
tensas, após a assinatura do Tratado de 
Ildefonso, em 1º de outubro de 1777. 
Com esse novo acordo, Portugal teve 
que abrir mão, definitivamente, da 
Colônia do Sacramento e do território 
dos Sete Povos das Missões. Conseguiu 
assegurar, no entanto, a posse da 
capitania do Rio Grande de São Pedro e 
a Ilha de Santa Catarina. 

Na capitania geral do Cuiabá e 
Mato Grosso, as terras ocupadas pelos 
lusobrasileiros, desde meados do século 
XVII I ,  fo ram de f in i t ivamen te  
garantidas, conforme o que tinha sido 
estabelecido no Tratado de Madri, cerca 
de vinte e sete anos antes. Vila Maria do 
Paraguai surge, neste contexto, da 
expansão político-territorial e defesa de 
fronteiras com os domínios espanhóis. 
Havia a preocupação por parte da Coroa 
portuguesa não somente em criar novas 
povoações, mas a de civilizar os seus 
habitantes.  Conclui-se, até o momento, 
que o Registro de Jauru, por exemplo, 
serviu em alguns momentos de porta de 
entrada para que os portugueses e os 
espanhóis promovessem o contrabando 
oficial – patrocinado pela Coroa.

NOSSO BIOMA

A Origem do Pantanal
vem do período terciário
Editoria

pequeno e médio porte, bem 
como a navegação com grandes 
embarcações e comboios de chatas para 
transporte de grãos. 

Sendo assim, o presente estudo 
objetivou descrever o uso e ocupação da 
margem esquerda do rio Paraguai, 
compreendida entre a confluência da 
baía do Malheiros com o rio Paraguai e a 
ponte Marechal Rondon na cidade de 
Cáceres. ***___Ademir Barbosa.

 rio Paraguai na região de 
Cáceres-MT é caracterizado por Oum segmento em que o canal e a 

planície fluvial estão bem definidos, 
sendo o principal canal de escoamento 
do Pantanal. Sua nascente principal 
encontra-se nas bordas do Planalto dos 
Parecis, na cota altimétrica de 480 m, no 
município de Diamantino. 

Percorre a depressão do rio 
Paraguai com altitudes, que variam de 
98 a 280m. Documentos etnográficos 
sobre a região mostram que a navegação 
do rio Paraguai iniciou com o uso de 
pequenas canoas feitas de troncos de 
árvores e movidas a remo, utilizadas 
pelos índios para se locomoverem para 
outros locais.

O  d e s e n v o l v i m e n t o  d a  
navegação ocorreu a partir do século 
XVI, no momento em que os europeus 
iniciaram a colonização na América, 
época em que expedições espanholas 
navegaram com embarcações maiores 
pelo rio Paraguai. 

No século XVIII, o rio 
Paraguai era usado para o transporte de 
produtos necessários ao abastecimento 
das fazendas e do núcleo urbano 
(Cáceres), também para o escoamento 
da produção das fazendas ribeirinhas 
(carne bovina) e do ouro proveniente da 
capital do Estado, Vila Bela da 
Santíssima Trindade.A ocupação da 
planície iniciou-se no século XVIII, 
com o surgimento do povoado de 

Cáceres, em 1772, à margem 
esquerda do rio Paraguai. 

Atualmente, no perímetro 
urbano de Cáceres, as margens 
encontram-se totalmente ocupadas por 
ruas, residências, áreas e recreação, 
comércio, indústrias, ancoradouros e a 
área portuária.

Na última década, ocorreu um 
crescimento expressivo da navegação, 
principalmente pelo uso de barcos de 

A área alagada do pantanal se deve a lentidão de drenagem das águas  

Foto: Arquivo

MARGEM ESQUERDA

Rio Paraguai em Cáceres:
uso e ocupação no entorno
Editoria

Desenvolvimento da navegação ocorreu a partir do século XVI  

Foto: Sugestiva

MARCO DO JAURU

Um monumento documento
Pesquisa/Editoria
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jogo de sábado  é o 
torcedor dourado, pois o clube 
precisa faturar tres pontos para 
voltar a se aprocimar do G-4, 
enquanto que o Tubarão de 
Londrina não pode pensar nem em 
um empate, se quiser se ficar longe 
do Z-4 dos rebaixados da tabela.

com o restante do elenco. 
Hugo Cabral, é outro que estava 
afastado há mais de um mês, assim 
como o volante Magno e o atacante 
Jaílson, que entraram em acordo 
com o clube e acertaram as 
rescisões dos contratos.

Quem deve ganhar com o 

 udo deve estar pronto para 
o jogão deste final de Tsemana na Arena Pantanal, 

que havia sido reprovada pela CBF 
devido ao gramado irregular, 
inclusive com o adiamento da 
partida contra o Coritiba.“Na 
terça-feira terminamos a remoção 
da grama danificada e quarta 
começamos o replantio dos rolos 
de grama, que chegaram de São 
Paulo. Esperamos que nesta sexta 
feira, 4, já tenhamos concluído 
toda a operação. E no sábado 
vamos estar aptos para receber 
Cuiabá e Londrina pela Série B do 
Brasileiro,” explicou Maurício 
Dias, superintendente de 

infraestrutura esportiva do estado 
de Mato Grosso.

A re t i rada  da  par te  
danificada do gramado da Arena 
Pantanal, está sendo trocada, cerca 
de 2 mil metros quadrados da parte 
próxima ao setor Norte do estádio, 
que inaugurado em 2014, nunca foi 
trocado e passou apenas por 
tratamentos. A Secretaria de 
Estado de Esporte, Cultura e Lazer, 
que administra o estádio, está 
tocando a obra, que foi orçado em 
R$ 100 mil.

Conforme já noticiado, 
pela 26ª rodada da Série B, o 
Dourado de Cuia que está na 9ª 
posição com 35 pontos, pega 

sábado em casa, o Lodrina, 
que soma 28 pontos na 15ª posição 
e terá a volta do atacante Luidy, 
após cumprir suspensão.Com 
Luidy à disposição, João Paulo, 
titular na derrota para o Vila Nova, 
volta para o banco de reservas.

Se por um lado ganha o 
reforço de Luidy, por outro, 
Mazo la  Jún io r  a inda  t em 
desfalques para montar o time. O 
zagueiro Marcondes, o lateral-
esquerdo Felipe Vieira e os volante 
Denner e Pedro Cacho seguem em 
recuperação. Tambem no Cuiabá, 
são vários os jogadores em fase de 
saída do clube, casos de Caio 
Dantas, afastado e que não treina 

izem que desgraça pouca é 
miséria e no poleiro do DGalo do Norte na Terra do 

Soja, as coisas andam meio 
cosquentas, deixando o Sinop em 
palpos de aranha, a beira de um 
ataque, mas não de bola dentro das 
quatro linhas, mas de nervos, 
diante das zebras que andam 

pintando. 
Por não ter comparecido, 

na Arena Pantanal, no último 
domingo para jogar a última 
rodada da primeira fase da Copa 
Mato Grosso, o Sinop Futebol 
Clube deve ir a julgamento no 
Tribunal de Justiça Desportiva 
(TJD) e pode ser enquadrado no 

artigo 203, do Código Brasileiro de 
Justiça Desportiva, levar multa de 
R$ 100 a R$ 100 mil.

C o m  o  n ã o  
comparecimento do Sinop, o Dom 
Bosco foi declarado venedor, 
ganhou os 3 pontos e foi, mas 
dependia do tropeço do Cuiabá 
diante do Araguaia para avançar, o 
que não aconteceu, azar dos dois, 
portanto e o Dourado, que venceu 
por 4 a 2, foi a 14 pontos se 
classificando e terminando a fase 
em 2º lugar.

Assim, a fase semifinal do 
certame reune no final de semana, 
Luverdense, Cuiabá, União e 
Mixto, que garantiram vagas no 
mata-mata da competição. O jogo 
de ida entre União e Cuiabá será no 
domingo (6), às 18h00, no estádio 
Luthero Lopes. 

Misto e Luverdense jogam 
na terça-feira (8), às 19h30, na 
Arena Pantanal. 

Já a volta entre o Verdão do 
Norte e Mixto será no sábado (12), 
às 18h00, no estádio Passo das 
Emas. Cuiabá e Colorado, 
domingo (13), às 18h00, na Arena 
Pantanal. Quem levar a melhor nos 
dois confrontos faz a final.

SÁBADO NA ARENA

Com a grama restaurada
Cuia deve pegar Tubarão

10

Tubarão pé-vermelho quer se distanciar da ameaça de rodapé da tabela e Dourado se aproximar do G-4, motivos que prometem um jogão prá torcida, na Arena

Da Redação

Dourado quer vencer o Tubarão pra voltar a rodear o G-4 da tabela  

URUCUBACA

Galo poderá ter pena de
até R$ 100 mil por WO

Da Redação

Sinop ficou fora do grupo e dentro da zebra, alvo de multa no TJD 

 Foto: Assessoria

Foto: Arquivo
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Foi inaugurada ontem, (3) nova sede do Museu Histórico de Cáceres, 
em modernas e amplas instalações, na Rua Riachuelo, no espaço de eventos da 
Sicmatur, com a identificação da inesquecível Professora Emília Darci de 
Souza Cuyabano. Página 03

Mestra Raquel Ramão, símbolo da 
cultura e educação de Cáceres  

Cá-Sêres Famosos e a
Melhor & Feliz-idade

Da TransLider dos saudosos Aderbal e 
Orfélia Michelis, à Difusora de Maridalva 
Vignardi, da Infovia de Gonzaga Jr. pós Correio 
Cacerense, ao Aedo Paulistaneiro Esdras Crepaldi 
e Paulo Fanaia, o mandraque da eduação; da 
normalista Mestra Tia Raquel Ramão e também 
longevo Seu Elídio Neves, ao Escriba mór 
Luizmar Faquini, um resumo de algumas 
personagens da Cáceres-241. Páginas 05/08

Unemat sedia 4º fórum das
instituições públicas de MT

C o m  o  o b j e t i v o  d e  
reafirmar o compromisso com o 
fortalecimento da Educação 
Superior, o Fórum Permanente das 
Instituições Públicas de Ensino 
Superior de Mato Grosso (IPES) 
vai se reunir pela quarta vez, nesta 
sexta-feira (4), na Unemat, em 
Cáceres, em conjunto com UFMT, 
IFMT e a a Universidade Federal 
de Rondonópolis. 

         Página 03

Águas do Pantanal licita
nova ETA para Cáceres

O prefeito Francis, e o 
gerente de Águas do Pantanal, 
Paulo Donizete, assinaram a 
ordem de serviço para 
construção da nova Estação de 
Tratamento de Água (ETA), 
que atenderá a demanda do 
município com excelência e 
trará 100% de melhora do 
abastecimento de água no 
município.  

Página 03
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ESPECIAL CÁCERES

Galeria: Cà-Sêres Famosos!
Editoria

Como bem recorda Paulo 
Fanaia, geógrafo e saudosista por 
excelência,  um mestre na 
singeleza de resgatar o passado 
via pesquisas, sempre é bom 
mergulhar na maquina do tempo 
e reviver (palíndromo) de meados 
do século XX, escutando a Rádio 
Translider, de Aderbal e Orfélia, 
curtindo e ouvindo canções com 
requinte  de bom gosto e  
qualidade com bandas e cantores 
que marcaram épocas de grandes 
melodias como: Banda Status, 
Jacildo e seus rapazes, Renato e 
seus Blue Caps, Roberto Carlos, 
Paulo Sérgio, Rita Pavoni, 
Gigliola Cinquetti, Wanderley 

Cardoso, Jezebel Deluque nas tardes do cine Copacabana, Secos e Molhados, Jerry 
Adriani, quantas saudades, não é mesmo? Abrimos com este parêntesi, com Fanaia e a 
TransLider, para homenagear os decanos das comunicações.

Se a TransLider foi a precussora, (década de 70 do século XX) adentrando o 
vácuo sequente, no ar, a Radio Difusora de Cáceres constituída em junho de 1974, 
(família Amaral Vignardi - Ivo / Maridalva) foi inaugurada com as bênçãos do Padre 
Ives Terral, no dia 1º de Maio de 1978, quando Cáceres comemorava seu bicentenário.
A Rainha do Rádio Maridalva Amaral Vignardi, comanda a Difusora 41 anos, com a 
experiência cuja marca é o sucesso em todos os quadrantes do éter.  (Colaborou Wilson 
Kishi-Zainews).

No dia 17 de julho de 1994 o jornal Folha 
de S.Paulo dedicava a edição dominical do 
seu caderno Mais! à superinfovia do 
futuro e anunciava o nascimento de uma 
nova forma de comunicação que ligaria 
por computador milhões de pessoas em 
escala planetária, mas o grande boom da 
rede aconteceu ao longo do ano de 1996, 
quando pelo crescimento natural do 
mercado, a internet brasileira crescia 
vertiginosamente e quatro anos após, no 
limiar do século XXI, Cáceres embarcava 
na midia virtual (2002) com o site do 
Corre io  Cacerense ,  s egu ida  do  
JornalOeste em 2004, através da visão 
jornalística de Chuenlay Marques 
Gonzaga Jr, que se tornou um dos maiores 
da  região sudoeste de Mato Grosso. 

Polêmico jornalista, natural de 
Mirassol D'Oeste, Gonzaga Júnior milita 
nesta área desde 1986, com passagens 
pelos principais veículos de comunicação 
de Mato Grosso, registros de assessor da 

Assembleia Legislativa, Governo do Estado e da Federação das Indústrias, Unemat, 
Câmara de Vereadores, Sindicato Rural e prefeitura de Cáceres. 

Gonzaga Junior é um referencial do jornalismo  digital de Mato Grosso, o 
precursor do jornalismo digital em Cáceres e região, na editoria do jornaloeste.com.br.

Mais de 3 décadas em Cáceres,o paulista de Presidente 
Prudente, Esdras Crepaldi, ex-pau rodado que comeu cabeça 
de pacu e ficou por estas bandas, é professor, jornalista, 
radialista, poeta, mestre de cerimônias (MC), e já adotou 
Cáceres como sua terra, haja vista estar na Princesinha do 
Rio Paraguai desde 11 de abril de 1.988. 

Ex-funcionário público municipal e estadual, Esdras 
já prestou serviços na área de educação na prefeitura de 
Cáceres, escolas Onze de Março, Raimundo Cândido dos 
Reis, CEJA Milton Curvo, Agrotécnica Federal e Unemat. 
Durante 15 anos foi técnico das seleções de basquete de 
Cáceres e por dois anos, preparador físico do Cáceres Esporte 
Clube. Na mídia, atuou nas Rádios Difusora e Club FM, TVs 
Descalvados e Pantanal, assessorias de imprensa da 
Prefeitura, REDE Cemat e Juba Supermercados.

Âmcora apresentador do Programa Papo Legal na 
TV Descalvados-SBT atualmente, Esdras é autor dos Livros 
de poemas Alma, pela Lei de Incentivo à Cultura de Mato 
Grosso e Poesi-Brasil pela DGF Editora de Minas Gerais.

No social, Esdras foi professor voluntário de Esportes na USA, e, membro dos 
Lions Club de Cáceres e Lions Club Pantanal, sendo homenageado por esses feitos em 
2013, com o título de Cidadão Mato-grossense pela Assembleia Legislativa de Mato 
Grosso. Casado com a cacerense Luciana de Souza Gattass Crepaldi, é pai de quatro 
filhos, Yago, Bruna, João Vitor e Gabriel. 

Um show-man por excelência, Esdras Crepaldi, diz que viver em Cáceres é 
subtrair seus encantos e transformar sua essência em poesia, pois a cidade é irrigada 
pelo Rio Paraguai e aspergida com um belo pôr-do-sol, a extensão da sua alma, a alma 
pura de um poeta aedo paulistaneiro, vini-vidi-vinci.

Enciclopédia thcapa 
& Cruz, arauto pantaneiro de 
berço cacerense, pesquisador 
de quatro costados e visão de 
lince, Paulo Fanaia, formado 
em geografia e com mais de 3 
décadas de profissão, é figura 
conhecida no estado, mestre 
em várias escolas cuiabanas, 
um dos fundadores do 
Colégio Master e na sua folha 
c o r r i d a ,  é  f o t ó g r a f o ,  
rad ia l i s ta ,  t é cn ico  em 
e d i f i c a ç õ e s  e  j á  f o i  
correspondente esportivo de 
revistas como a Placar.

Filho de professora, 
irmão, primo e neto de professores,  Paulo diz que educar sempre foi um dom na família, 
Em Cuiabá, lecionou nos colégios Cesário Neto, São Gonçalo, Objetivo, Padrão, 
Pernalonga, deu aulas na Unic e várias outras escolas durante a carreira. 

O Pantanal é uma das paixões do professor, que fundou a associação Amigos da 
Princesinha do Paraguai, que reúne a história de Cáceres e do Pantanal mato-grossense. 
O grupo se encontra a cada dois anos em um evento que relembra histórias e desencava 
relíquias, como trechos de jornais antigos, que mostram o comércio de escravos às 
margens do Rio Paraguai. De alma mecenas, Paulo Fanaia, (escusas), Mestre Paulo 
Fanaia, mantém um acervo particular que resgata históricos de Cáceres e Cuiabá. 
(Mariana Viana (Guru da Cidade).

Difusora, no vácuo da TransLíder A Infovia de Gonzaga Júnior

Esdras o Aedo Paulistaneiro Paulo Fanaia, Mandrake da Educação

Cáceres-MT, 04 a 06 de outubro de 2019
02

www.jornalcorreiocacerense.com.br
02

www.jornalcorreiocacerense.com.br

Não poderíamos iniciar o relato da 
saga da Princesa (do Rio Paraguai) que virou 
Rainha, (D. Maria I),  sem mencionar o 
bandeirante Luís de Albuquerque de Melo 
Pereira e Cáceres, cujas viagens pelo sertão 
de Mato Grosso foram documentadas ao Rei 
de Portugal, mapeando um caminho 
diferente de Rodrigo César de Menezes, 
António Rolim de Moura, João Pedro da 
Câmara e Luís Pinto de Souza, alcançando o 
território bruto, pelo centro do Brasil, e, 
enquanto todos os seus antecessores tinham 
feito percursos fluviais, o seu seria 
praticamente todo por terra. 

O caminho escolhido para a viagem 
conformava-se  como uma  opção  
estratégica, como aliás já havia ocorrido no 
caso dos seus antecessores. Luís de 
Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres, 
como novo governador tomou posse no dia 
13 de dezembro de 1772  e antes de partir 
para o Mato Grosso, em agosto de 1771, 
recebeu em Lisboa, da mão de Martinho de 
Melo e Castro, as instruções gerais relativas 
ao governo da capitania. 

Tais instruções eram, na verdade, 
um conjunto de 15 cartas que tinham sido 
passadas aos seus antecessores, em 
diferentes ocasiões, entre 1757 e 1767. No 
seu caso, a opção envolvia uma revisão e um 
aprofundamento das políticas até então 
seguidas no Mato Grosso, que Luís de 
Albuquerque iria progressivamente 
implementar ao longo dos 17 anos da sua 
administração, entre 1772 e 1789. 

Neste lapso temporal, ele fundou 
Vila Maria do Paraguai, em 6 de outubro de 

1778, em homenagem à Rainha D. 
Maria I,  situada a cinco léguas do marco do 
Jauru, instalado pela partida demarcadora de 
1754. No início, o povoado de Cáceres não 
passava de uma aldeia, centrada em torno da 
igrejinha de São Luiz de França. 

O catolicismo e a bravura de um 
monarca francês levaram os fundadores de 
cidade a homenageá-lo, transformando-o 
em padroeiro da recém criada povoação. As 
razões para a fundação do povoado foram a 
necessidade de defesa e incremento da 
fronteira sudoeste de Mato Grosso; a 
comunicação entre Vila Bela da Santíssima 

Trindade e Cuiabá e, pelo rio 
Paraguai, com a capitania de São Paulo; e a 
fertilidade do solo no local, com abundantes 
recursos hídricos. 

Em 1874 foi elevada à categoria de 
cidade, com o nome de São Luiz de Cáceres, 
em homenagem ao padroeiro e ao fundador 
da cidade. Em 1938, o município passou a se 
chamar apenas Cáceres. Após este resumo 
histórico da Princesa que nasceu Rainha, 
fica aqui nossa saudação a todos os 
cacerenses, natos e de coração, como este 
editor, pelos 241 anos da fundação desta 
estrela fronteiriça, Cáceres!

Sob o reinado de D. João V, em 
Portugal, período de grandes descobertas 
auríferas e de ocupação do território 
brasileiro, nascia em 21 de outubro de 1739, 
na Freguesia de São Salvador da Vila do 
Ladário, Luiz de Albuquerque de Melo 
Pereira e Cáceres, o primeiro filho do 
Coronel Francisco de Albuquerque e de 
Dona Isabel Maria de Melo de Albuquerque 
Pereira e Cáceres, pertencentes a famílias de 
fidalgos portugueses. 

Ainda jovem, Luiz  participou nas 
lutas entre Portugal e Espanha, que se 
prolongaram, no século XVIII, por disputas 
de terras e aos 19 anos , foi nomeado 
Cavaleiro Fidalgo da Casa Real, por D. João 
V, com o posto de soldado cadete da 
Companhia, e quatro meses depois é 
promovido a Alferes. Cinco anos mais tarde, 
já era capitão e designado para exercer o 
cargo de Ajudante de Ordens do Marechal 
d e  C a m p o  F r a n c i s c o  M a c - L e a n ,  
Governador da Praça de Almeida, cidade em 
que permaneceu até o inicio de 1771. 

Nesse mesmoa no atendendo ao 
convi te  do  Marquês  de  Pombal ,  
intermediado por José de Seabra, Luiz ser 
reuniu-se com o Marquês, que o convidou 
para o cargo de Governador e Capitão 
General do Estado de Mato Grosso e 
Cuiabá. Logo após a sua nomeação, Luiz de 
Albuquerque recebeu uma carta de 
Martinho de Melo e Castro, escrita em 13 de 
agosto de 1771, contendo as instruções 
sobre o governo da Capitania de Mato 
Grosso. Essas instruções formavam um 
conjunto de 15 cartas já encaminhadas aos 

seus antecessores, em diferentes 
ocasiões, entre 1757 e 1767, e que 
elaboradas a partir das instruções do 
Marquês de Pombal, representavam o 
sistema fundamental, que hoje forma o 
governo Politico, Militar e Civil de toda a 
América Portuguesa , e foram cruciais para 
o conhecimento e o tracejamento de 
estratégias políticas e militares para o 
desempenho das novas funções e dos 
desafios que o esperavam no território mato-
grossense. 

A Capitania de Mato Grosso 
aguardada por Luiz de Albuquerque já havia 
sido desmembrada da Capitania de São 
Paulo em 1748, e da mesma forma, o 
território brasileiro, objeto de disputas entre 
as Coroas portuguesa e espanhola, 
encontrava-se redefinido pelo Tratado de 
Madrid, assinado, em 13 de janeiro de 1750, 
pelos reis Fernando VI, de Espanha, e Dom 
João V, de Portugal, e que estabeleceu os 
limites entre as colônias das duas Coroas, na 
América do Sul, respeitando a ocupação 
exercida nos territórios, em substituição aos 
traçados definidos pelo Tratado de 
Tordesilhas, em 1494. 

Ao chegar à Vila Bela, em 5 de 
dezembro de 1772, Luiz de Albuquerque foi 
recebido pelo ainda Governador, Luiz Pinto 
de Souza Coutinho, que foi ao seu encontro 
até a borda do mato acompanhado de 
oficiais da Fazenda e das pessoas mais 
nobres da República. Oito dias mais tarde, 
Luiz de Albuquerque tomou posse do 
Governo na Casa da Câmara, com a 
solenidade costumada, missa cantada 
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MARIAS DE CÁCERES

CAFEZINHO NA VILA

CAFÉ NA CATEDRAL

AVENIDA 7 DE SETEMBRO

CAFÉ NA JACOBINA

Em especial com as Marias, numa 
alkusão àquela cujo nome foi Vila do 
berço natural de Cáceres, D. Maria Iª, 
primeira rainha portuguesa, a mais velha 
das cinco filhas de D. José I com Mariana 
Vitória da Espanha, nascida em 17 de 
Dezembro de 1734 em Lisboa quando 
recebeu o título de Princesa da Beira. Na 
pia batismal recebeu o nome de Maria 
Francisca Isabel Josefa Antónia 
Gertrudes Rita Joana de Bragança, 
reinando durante 38 anos entre 1777 e 
1815.

Um gole de café para lembrar que, 
fundada em 1778, como Vila Maria do 
Paraguai, nossa Cáceres manteve essa 
denominação até 1859,  somente sendo 
elevada a categoria de cidade em 1874 
com o nome de São Luís de Cáceres, e 
mais de meio século depois, sob o 
Decreto-Lei estadual nº 208, de 26 de 
outubro de 1938, foi renomeada como 
Cáceres, sem nenhuma determinação, 
mantendo apenas o sobrenome do 
fundador português.

Falando em café, aquele dominical com 
Jesus, servido por jóvens da comunidade 
católica, foi especial no dia do padroeiro, 
no adro da Catedral, que começou a ser 
construída em 1919, idealizada pelo 
arquiteto francês Leon Mousnier e 
somente concluída em 1965, uma demora 
de mais de quatro décadas motivada por 
problemas estruturais, na década de 40, 
quando parte da lateral interna desabou. 
O projeto inicial previa três naves, como 
em Notre-Dame, uma central e duas abas 
laterais, mas, com a mudança de projeto, 
ficou definido que seria apenas uma nave.

Pausa na banca do amigo Daud, que ainda 
não existia naquele longínquo ano de 
1940, aliás, nem ele existia ainda, 
imagine a banca. Pois bem, neste ano, a 
Avenida Sete de Setembro, já existia, e no 
comecinho dela, foi construido o prédio 
do Hospital São Luiz. No mais, uma ou 
duas casas de adobes e o único posto de 
gasolina da cidade que pertencia ao Jair 
de Oliveira Garcia, onde existia uma 
pequena casa, uma bomba de gasolina e 
quase sempre filas de uns dez a quinze 
tambores de aço, latas, aguardando o 
combustível que dificilmente chegava 
em Cáceres.

Que tal voltar no tempo 282 anos e 
aportar na vertiginosa Fazenda Jacobina, 
que em 1827,  era a mais rica da 
província, tanto em área como em 
produção? Sob uma jaqueira, no 
panorama, cerca de 60 mil reses 
povoando os campos junto à Serra do 
mesmo nome, à entrada de Vila Maria do 
Paraguai, circulando 200 escravos e um 
grande engenho movido por força 
hidráulica. Na memória, a imagem de 
Dona Maria Josefa de Jesus, filha do 
fundador da Jacobina,  que se casou com 
João Carlos Pereira Leite, o Major 
Carlos, que deu nome a Praça, e que veio 
a fundar a Fazenda Descalvados, que 
também se tornou uma das maiores e 
mais antigas fazendas da província.

Decorridos seis anos à frente da 
Capitania de Mato Grosso, a Câmara de Vila 
Bela, a nobreza e o povo, no início de janeiro 
de 1778, considerando as habilidades 
administrativas e políticas do governador, 
pedem à Rainha de Portugal, a recondução, 
por mais três anos, de Luiz de Albuquerque 
ao cargo de governador. 

Em junho de 1788, Luiz de 
Albuquerque, havendo participado do início 
da trezena de Santo Antônio, caiu doente, 
sem mais se poder levantar da cama até o dia 
17 de dezembro, em que se celebrou o 
aniversário dos felizes anos da Rainha, 
nossa senhora, tornando logo a recair até o 
fim do ano, mas se comportando sempre em 
todo esse decurso de tempo com um notável 
sofrimento bem condigno da sua heroica 
fortaleza .

A Rainha de Portugal, atendendo às 
reiteradas súplicas dos parentes de Luís de 
Albuquerque que imploravam o seu retorno, 
nomeia o seu irmão, João de Albuquerque, 
para sucedê-lo no governo da Capitania de 
Mato Grosso, em 21 de agosto de 1788. Em 
Lisboa, Luiz de Albuquerque recebeu da 
Rainha a Comenda de S. Martinho de Chans, 
em outubro de 1793, e no dia 13 do mesmo 
mês e ano, foi nomeado Cavaleiro da Ordem 
da Milícia de Nosso Senhor Jesus Cristo. 

Em 1796, a sua frágil saúde ficou 
fortemente abalada com a notícia da morte 
do irmão João de Albuquerque, em Vila 
Bela, e, três anos mais tarde, faleceu em 7 de 
julho, aos cinquenta e oito anos, sem deixar 
viúva e/ou herdeiros. 
***___Neuza Zattar.

A saga da Princesa que nasceu Rainha

Patrono Luiz Albuquerque

mas é só,
prá prefeito
e vereador.

Fica tranquilo
São Luiz, aqui

diz que em 2020
vai ter eleição,
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 ma noite no museu, especial 
para a história e cultura Ubicentenária da Cáceres 241 

Anos, a vivida na quinta-feira, 
quando da inauguração da nova sede 
do Museu Histórico, em modernas e 
amplas instalações,  na Rua 
Riachuelo, no espaço de eventos da 
Sicmatur, com a identificação da 
inesquecível Professora Emília 
Darci de Souza Cuyabano. 

O  conco r r ido  even to  
registrado às 19h30, contou com 
presença de ilustres autoridades 
constituidas, lideranças populares e 
povo em geral. 

Ressalte-se que o museu 
funcionava anteriormente no antigo 
prédio da Rua Antonio Maria,  
construído em 1922, com a 
finalidade de abrigar o Mercado 
Municipal, reformado em 1978, cujo 
espaço já se tornara obsoleto para 
abrigar o acervo e receber visitantes.

Na inauguração, o prefeito 
F r a n c i s  M a r i s  d e s t a c o u  a  
importância do Museu atual, pois o 
anterior estava pequeno, faltava 
rea lmente  um espaço  mais  
adequado, para um melhor 

da sua alegria e da gratidão 
ao Prefeito Francis, por ter 
conseguido trazer para Cáceres mais 
essa importante obra, “Cáceres é 
uma cidade histórica, que conta em 
seu precioso acervo: tantas 
memórias, histórias e tantos bens 
culturais da nossa gente, que estão 

acolhimento para os alunos, 
pesquisadores turistas, e também 
para a população, concluindo, que 
essa obra irá suprir sem dúvida 
nenhuma toda a demanda da nossa 
necessidade. 

O Secretário de Turismo 
Junior Trindade, fez questão de frisar 

O novo museu, tem uma 
área de 740 metros de construção, 
com uma sala principal de exposição 
e outras 4 salas menores para estudos 
em audiovisual, brinquedoteca e 
administrativo, além de recepção, 
cozinha, sanitários e uma lanchonete 
para os frequentadores.

tantos anos, no valioso 
Museu Histórico Cultural, é no 
museu, que encontramos as histórias 
do passado, do presente, e do futuro 
do nosso povo, que vem passando de 
gerações em gerações. Por isso, todo 
cuidado é pouco, quando se trata de 
um museu". concluiu. 

Idiomas, qualificação de 
servidores e ampliação de propostas 
de pós-graduação em rede, criação 
de uma política conjunta de 
d i v u l g a ç ã o  c i e n t í f i c a  e  
desenvolvimento de um portal que 
integre as informações de ensino, 
pesquisa e extensão das IPES.

Para a reitora da UFMT, 
Myrian Serra, 4º Fórum das IPES 
representa um momento estratégico 
p a r a  o  f o r t a l e c i m e n t o  d a s  
Instituições Públicas de Educação 
Superior, presentes no estado de 
Mato Grosso.

A UFMT, o IFMT e a 
Unemat têm demostrado que, em 
momentos de crise orçamentária e 
financeira, como a atual, é possível 
compartilhar infraestrutura e pessoal 
qualificado para ofertar o que há de 
melhor em Mato Grosso. A UFMT 
não medirá esforços para que as 
IPES de MT estejam sempre unidas e 
fortalecidas.”

  om o objetivo de reafirmar o 
c o m p r o m i s s o  c o m  o  Cfortalecimento da Educação 

Superior, o Fórum Permanente das 
Instituições Públicas de Ensino 
Superior de Mato Grosso (IPES) vai 
se reunir pela quarta vez, nesta sexta-
feira (4), no auditório Edival dos 
Reis, Cidade Universitária da 
Unemat, em Cáceres. A 4ª edição do 
Fórum das IPES é promovida pela 
Unemat, em conjunto com a UFMT, 
IFMT e agora também com a nova 
Instituição Pública de Ensino 
Superior, a Universidade Federal de 
Rondonópolis.

Conforme o reitor da 
Unemat, Rodrigo Zanin, esta é a 
segunda vez que a universidade 
sedia o Fórum das IPES, visando 
potencializar alternativas conjuntas 
das Instituições Públicas de Mato 

Grosso e delinear ações 
estratégicas, que possibilitem 
a m p l i a r  o  a t e n d i m e n t o  à s  
necessidades do estado, nas áreas de 
ensino,  pesquisa ,  inovação,  
extensão, assuntos estudantis e 
internacionalização. O próximo 
passo, frisou, é consolidar mais as 
iniciativas, com a criação da figura 
jurídica das IPES.

Durante o encontro, os 
gestores estarão avaliando as metas 
propostas no último Fórum, para 
realização de forma integrada. 
Dentre as quais, o programa de 
Mobi l idade  Acadêmica  das  
Instituições Públicas de Ensino 
S u p e r i o r  ( M o b i p e s - M T ) ,  
desenvolvimento de atividades de 
e x t e n s ã o  n a s  u n i d a d e s  
soc ioeduca t ivas  do  e s t ado ,  
programa Mato Grosso Fala 

 prefeito de Cáceres, Francis 
Maris Cruz, e o Gerente da OA u t a r q u i a  Á g u a s  d o  

Pantanal, Paulo Donizete, assinaram 
na última terça-feira, (1º), a ordem 
de serviço para construção da nova 
Estação de Tratamento de Água 
(ETA), que trará 100% de melhora 
do abastecimento de água no 
município.

A empresa vencedora da 
licitação foi a Target Serviços 
Elétricos Especializados LTDA-
EPP. A empresa começa o trabalho 
em novembro, o prazo previsto para 
ser finalizado é de um ano. 

O investimento é todo pago 
com recursos próprio dá Autarquia 
no valor aproximado de 6 milhões.

Paulo contou que a ETA de 
Cáceres foi construída há mais de 40 
anos e que se encontra defasada 
causando desperdício de água e 
produtos. 

“Essa nova estação vai 
conseguir atender a demanda do 
município com excelência. Vamos 

ter uma estrutura moderna 
que irá gerar economia e 100% na 
qualidade e na capacidade da entrega 
da água que chega na torneira da 
casa do consumidor”. Afirmou 
Paulo.

O prefeito Francis Maris, 
disse que esse investimento só está 
acontecendo por que a Gestão 
r e a l i z o u  u m  p l a n e j a m e n t o  
financeiro e economizou cada 
centavo do valor pago pelo cidadão e 
hoje é possível devolver ao cidadão a 
melhoria no serviço de água 
oferecido. 

“O valor dessa obra é de 
aproximadamente 6 milhões, que 
conseguimos economizar dentro da 
Autarquia é uma grande alegria 
mostrar ao cidadão que cumpre com 
a sua responsabilidade pagando em 
dia a sua conta de água o que e onde 
estamos investindo o seu dinheiro e 
isso só é possível através de uma 
Gestão com trabalho honesto que 
gera desenvolvimento ético",  
Finalizou Francis assinando o 

UMA NOITE NO MUSEU

Inaugurada a nova sede do
Museu Histórico de Cáceres

No  acervo cultural do Museu, livros, fotografias, roupas, itens arqueológicos e geológicos, documentos e objetos históricos que marcaram a colonização da cidade

Da Redação

ENSINO SUPERIOR

Cáceres sedia 4º fórum das
instituições públicas de MT
Assessoria c/ Redação

ÁGUAS DO PANTANAL

Cáceres terá 100% de melhora
no abastecimento com nova ETA
Assessoria c/ Redação
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venda de entorpecentes.
Os policiais chegaram ao 

suspeito, após denúncia anônima 
que informavam a presença de 
um indivíduo de camiseta 
amarela, short escuro, pilotando 
uma motocicleta cor vermelha 
Yamaha, em atitudes suspeitas, 
comercializando entorpecente 
estilo “delivery” no bairro Cidade 
Alta.

Ao avistar a guarnição de 
policias o suspeito empreendeu 
fuga, sendo seguido e alcançado, 
quando numa busca pessoal foi 
apreendida a droga e a grana, 
além de um aparelho celular. 

Quando perguntado sobre 
a origem do dinheiro, o mesmo 
teria dito ser oriundo da venda de 
cocaína e no aparelho celular do 
suspeito a PM encontrou 
conversas em um aplicativo entre 
suspeito e um usuário, que pedia 
uma porção de drogas no valor de 
R$ 50,00 reais.
Genoeste foi encaminhado à 
central de polícia juntamente 
com a droga e demais pertences 
suspeitos, sendo autuado em 
flagrante delito pelo crime de 
tráfico e recolhido ao cadeião da 
cidade, à disposição da justiça.

Câmara Criminal do Tribunal 
de Justiça de Mato Grosso, relatada pelo 
desembargador Rui Ramos Ribeiro.

Acompanharam o relator os 
também magistrados Pedro Sakamoto e 
Marcos Machado. 

O posicionamento de Geraldo 
Fidelis estabeleceu prazo de cinco dias 
para que haja justificativa da defesa 
sobre o suposto cometimento de novos 
crimes.

 juiz Geraldo Fidelis, da Vara de 
Execução Penal de Cuiabá, Onegou anteontem, (2) um 

pedido de regressão de regime feito pelo 
Ministério Público (MPE) e manteve o 
bicheiro João Arcanjo Ribeiro no 
semiaberto. Havia possibilidade de nova 
prisão em consequência de reincidência 
no jogo do bicho, fatos revelados pela 
Operação Mantus.

Conforme a avaliação de 
Fidelis, não cabe ao juízo de Execução 
Penal antecipar punição/regressão ao 
recuperando, em decorrência de suposto 
crime, ao qual, diga-se de passagem, 
além de não haver sentença penal 
condenatória transitada em julgado com 
prova da real infração, o penitente 
responde à mesma em liberdade, em 
face de decisão, em segundo grau, que 
entendeu por arrefecer a presença dos 
indícios suficientes de autoria e, 
inclusive, salientou a inexistência de 
indícios de que o recuperando concorreu 
para as infrações penais.

O bicheiro foi autorizado a sair 
da cadeia em fevereiro de 2018 sob 
condição  de  moni toramento  e  
recolhimento domiciliar noturno, 
porém, foi preso preventivamente no dia 
29 de maio de 2019, durante a Operação 
Mantus, deflagrada Polícia Civil, por 
meio da Delegacia Especializada de 
Fazenda e Crimes Contra a 

quando foram encontradas 4 
porções de drogas análoga 
cocaína e a quantia de R$ 402,00 
possivelmente decorrente da 

última terça-feira, (1) o meliante 
Genoeste Teixeira da Silva, 24, 
por tráfico ilícito de drogas, 
durante abordagens ao mesmo, 

oliciais militares do 12° 
Comando Regional/2ª PCIPM de Comodoro, 

prenderam na madrugada da 

Administração Pública (Defaz) 
e da Gerência de Combate ao Crime 
Organizado (GCCO).

A Mantus teve escopo de 
prender duas organizações criminosas 
envolvidas com lavagem de dinheiro e 
com a contravenção penal denominada 
jogo do bicho. Um delas, segundo a 
Polícia Civil, liderada por Arcanjo, que 
teve a prisão preventiva revogada no dia 
25 de setembro último, pela Segunda 

PM/MT c/ Redação

recuperandos.
Segundo o diretor da 

unidade, Paulo César Neves, a 
capacidade atual é de 84 
reeducandos. “Essa obra vem 
para desafogar e ampliar a nossa 
capacidade. Nós poderemos 
atender a demanda aqui de 
Araputanga e também de Jauru e 
Porto Espiridião”.

A obra está em execução, 
ainda em fase de fundação. A mão 
de obra é composta por 10 
r e e d u c a n d o s ,  s e n d o  t r ê s  
pedreiros e sete ajudantes. Eles 
estão sob orientação e supervisão 
do engenheiro da Prefeitura de 
Araputanga.

Outra obra no município 
conta com mão de obra de 
reeducandos da Cadeia Pública 
de Araputanga. Dois deles estão 
auxiliando na obra da reforma do 
Batalhão da Polícia Militar (PM-
M T )  d e  A r a p u t a n g a .  O s  
recuperandos trabalham na 
construção de um muro e 
r e f o r m a s  d e  s a l a s  
administrativas.

do Estado de Mato Grosso 
(TJMT) e a Prefeitura Municipal 
de Araputanga.

Os recursos para a obra 
vieram do Fórum da Comarca de 
Araputanga com objetivo de 
também atender a demanda dos 
municípios de Jauru e Porto 
Esperidião. No momento, a 
cadeia pública atende 86 

 Cadeia Pública de 
Araputanga está passando Ap o r  r e f o r m a s  d e  

ampliação. Ao todo, serão 
cons t ru ídas  quat ro  ce las ,  
possibilitando 51 novas vagas. 
Serão três celas com 12 leitos e 
uma com 15 leitos. A obra é uma 
parceria entre o Conselho da 
Comunidade, Tribunal de Justiça 

DROGA DELIVERY

Traficante motoqueiro é preso
vendendo cocaína a domicílio

Ao avistar  policias o suspeito empreendeu fuga, mas foi alcançado e durante  busca pessoal foi apreendida a droga e a grana, além de um aparelho celular

NOVAS CELAS

Reformas ampliarão vagas
no cadeião de Araputanga

Da Redação

SEMI-ABERTO

Juiz Fidélis Neto contradiz
MP e mantém Arcanjo livre
Da Redação
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