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 Cáceres completa 242 anos e a festa é nossa 
Ano de  1778 ,  nasce  

Cáceres num dia 6 de outubro 
pelas mãos do tenente de Dragões 
Antônio Pinto Rego e Carvalho, 
por determinação do quarto 
governador e capitão-general da 
capitania de Mato Grosso, Luís 
de Albuquerque de Melo Pereira 
e Cáceres, com o nome de Vila-
M a r i a  d o  P a r a g u a i ,  e m  
homenagem a rainha reinante de 
Portugal. No início, o povoado 
não passava de uma aldeia, 
centrada em torno da igrejinha 
de São Luís de França (Luís IX de 
França). Cáceres se destaca como 
polo regional, orgulho de Mato 
Grosso, referencial em saúde e 
educação, comemorando seu 
aniversário com uma pausa da 
força de trabalho de sua laboriosa 
e ordeira população que neste dia 
p r e s t a  h o m e n a g e n s  a  
Princesinha. Passado e presente 
enriquecem a gloriosa história da 
Cáceres Bicentenária. 

Páginas 2, 5,7 e 8  

Cáceres Mama realiza Outubro Rosa com alerta para a 
importância do diagnóstico precoce do câncer de mama 

RODA DE CONVERSA

Outubro chegou e com ele 
inicia a campanha “Outubro Rosa”. 
Como acontece todos os anos 
diversas ações são realizadas com o 
o b j e t i v o  d e  p r o m o v e r  a  
conscientização sobre o quão 
fundamental é fazer o autoexame 
para diagnóstico precoce do câncer 
de mama e colo do útero. 

Mês de outubro será 
marcado por várias ações   

Foto: Arquivo

OPERAÇÃO PIRACEMA

Policiais ambientais realizam fiscalização 
e patrulhamento nos rios de Mato Grosso 

Policiais do Batalhão de Proteção Ambiental intensificam a 
fiscalização e o patrulhamento nos rios de MT para garantir que a 
reprodução dos peixes seja respeitada no período de defeso da piracema, 
com o lançamento da 'Operação Piracema', que teve início no dia primeiro 
de outubro e prossegue até 31 de janeiro de 2021. PÁGINA 04

Operação intensifica ações de fiscalização durante Piracema   

Foto: Divulgação
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utubro chegou e com ele Oinicia a campanha “Outubro 
Rosa”. Como acontece 

todos os anos diversas ações são 
realizadas com o objetivo de 
promover a conscientização sobre o 
quão fundamental é fazer o 
autoexame para diagnóstico precoce 
do câncer de mama e colo do útero. 
  Em Cáceres merece registro 
o papel desenvolvido pelo Cáceres 
Mama que nesta edição, em 
decorrência da pandemia, optou por 
uma campanha diferenciada em 
substituição a palestras presenciais, 
seguindo as recomendações dos 
ó rgãos  de  s aúde  quan to  a  
necessidade de distanciamento 
social e de se evitar aglomerações 
como forma de contenção da 
propagação do novo Coronavírus. 

Sendo assim, foi criado um 
grupo no WhatsApp denominado 
Outubro Rosa, cuja vigência será 
somente neste mês, com o objetivo 
de promover Rodas de Conversa 
sobre temas pertinentes à campanha 
OR.  

A p r i m e i r a  R o d a  d e  
Conversa aconteceu no primeiro dia 
do mês, quando a Presidente da 
CáceresMama, Terezinha Kondo, 
falou sobre a Instituição e a Diretora 
administrativa, Divandir A. Miranda 
falou sobre a campanha Outubro 
R o s a .  N e s s e  f o r m a t o  o s  
participantes puderam interagir 

de prevenção ao câncer de mama, a 
palestra será conduzida por 
profissionais da área da educação 
física e nutrição. No dia 15, a médica 
mastologista, Dra. 

J o i z e a n n e  P i r e s  
contribuíram com a palestra Câncer 
de Mama, esclarecendo dúvidas 
sobre o auto exame e conteúdos 
pertinentes ao tema.  Também será 
trabalhado com profissionais da área 
da psicologia o tema: O emocional 
do paciente com câncer e de seus 
familiares. O tema será debatido na 
Roda de Conversa do dia 22. 

fazendo perguntas ou contribuindo 
com informações que somam ao 
objetivo do combate ao câncer de 
mama. A cada semana serão 
d i v u l g a d o s  c o n v i t e s  
disponibilizando o link de acesso ao 
grupo que permanece fechado em 
dias e horários que não os das 
programações. 

Durante todas as quintas-
feiras do mês, das 19h às 21h, serão 
abordados temas relevantes, nesta 
quinta (8) será debatido “A 
importância da atividade física e da 
alimentação saudável como fatores 

divulgada somente após análise dos 
materiais junto aos municípios, o 
relatório final do monitoramento,  
está previsto para acontecer entre os 
meses de outubro e novembro.  

O trabalho está sendo 
coordenado pela equipe técnica da 
SES, da Unemat e da UFMT, com 
apoio dos Escritórios Regionais e 
Secretarias Municipais de Saúde dos 
municípios envolvidos no estudo e 
consiste em realizar o exame por 
meio de teste de sangue. A 
metodologia utilizada na pesquisa é 
a  e s t r a t ég ia  quan t i t a t iva  e  
transversal. 

As análises são realizadas 
exclusivamente pelo o Laboratório 
Central do Estado (Lacen).  

o s  d e z  m u n i c í p i o s  Descolhidos pelo Governo de 
Mato  Grosso  pa ra  a  

r e a l i z a ç ã o  d a  p e s q u i s a  
soroepidemiológica que teve início 
no dia 16 de setembro no Estado, 
Cáceres e mais dois municípios não 
concluíram a fase de coleta no tempo 
proposto e solicitaram a prorrogação 
para a conclusão da etapa. Já os 
municípios de Tangará da Serra, 
Água Boa, Juína, Sinop, Várzea 
Grande, Barra do Garças e Alta 
Floresta conseguiram cumprir no 
tempo estipulado. 

Porém de acordo com 

Coordenadora das Unidades Básicas 
de Saúde, Silvia Ortiz, o não término 
no tempo proposto se deu em virtude 
de a pessoa selecionada não estar no 
momento da coleta, tendo a equipe 
retornar no local. Segundo ela em 
Cáceres o trabalho foi dividido em 
setores e foram realizadas 500 
coletas, que já estarão à disposição 
da SES antes do prazo previsto que é 
dia 9 de outubro.     

A pesquisa que tem como 
objetivo encontrar o percentual da 
população que já contraiu a Covid-
19 em Mato Grosso e saber o status 
da imunidade coletiva, deve ser 

contrário dos anos anteriores que 
eram distribuídos em Pit Stop, nesta 
edição serão disponibilizados em 
locais de fácil acesso e visibilidade, 
como igrejas, bancos, clínica, entre 
outros.  

Ta m b é m  t o t a l m e n t e  
remodelada a 2ª Corrida Contra o 
Câncer de Mama, este ano será  
virtual através de app. O evento 
promovido pela mastologista Dra. 
Joizeanne Pires, em parceria com a 
CáceresMama, ainda está para 
definir as datas da inscrição e da 
corrida. 

Encerrando a Roda de Conversa no 
dia 29, com o tem: O Direito à Saúde, 
com a palestrante: Marli de Fátima 
Ferreira, assessora jurídica da CM  e 
C a m i l a  F e r r e r  A .  M a c i e l ,  
representante da CM no Conselho 
Municipal de Saúde. 

Além desse grupo de Roda 
de Conversa, a CáceresMama 
instalou dois outdoors da Campanha 
Outubro Rosa de alerta sobre o 
câncer  de mama em locais  
estratégicos e de boa visibilidade em 
Cáceres: 01 na Domervil Faria e 
outro em Frente ao Colégio São 
Luiz. 

Os folhetos informativos ao 

segurança das crianças que brincam 
no local. Esclareceu ainda que o 
Batalhão manterá a vila militar 
aberta para toda a população, como 
sempre ocorreu em seus 81 anos de 
história. 

Ainda no documento, foi 
informado que a partir do dia 12 de 
outubro, as crianças terão uma praça 
mais segura e iluminada para 
desfrutar junto aos seus familiares e 
amigos.  

“Estaremos sempre unidos 
com a cidade e somos muito gratos à 
população cacerense”, finalizou 
Vieira. 

 cercamento da praça 24 de OMaio pelo Comando de 
Fron te i ra  JAURU/66º  

Batalhão de Infantaria Motorizado – 
Batalhão General Jose Miguel 
Lanza, gerou o que falar, depois que 
um vídeo feito pelo vereador Cézare 
Pastorello denunciando o fato 
viralizou nas redes sociais.  

Diante dos questionamentos 
levantados pelo vereador e pela 
população, o comandante do 
Comando de Fronteira, Tenente 
Coronel Ricardo Vieira Coelho 
Júnior, emitiu nota à imprensa 
explicando que a medida adotada 
visa tão somente a melhora da 

RODA DE CONVERSA

CáceresMama realiza Outubro Rosa com alerta para a
importância do diagnóstico precoce do câncer de mama 

Roda de Conversa vai discutir vários temas nas quintas-feiras no mês de outubro 

Da Redação 

Outdoor alerta para o câncer de mama    

Foto: Divulgação

FASE DE COLETA

Pesquisa epidemiológica em 
Cáceres realizou 500 coletas 
Da Redação 

Secretária de Saúde Silvana Souza e Coordenadora das Unidades Básicas de Saúde Silvia Ortiz    

Foto: Arquivo

FATO POLÊMICO

Exército afirma em nota que cercamento da 
praça visa somente a segurança das crianças 
Da Redação 

Praça 24 de Maio está sendo cercada   

Foto: Facebook
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dificuldades, conseguimos salvar 
muitas vidas do novo coronavírus. E isso 
aconteceu graças ao comprometimento 
de todos os profissionais da saúde que 
atuam na linha de frente”, avalia o 

diretor Assistencial.   Mesmo com o 
remanejamento, o hospital manterá dez 
leitos de enfermaria e cinco de UTI 
(Unidade de Terapia Intensiva) para 
atender os novos casos da Covid-19.  

 om a aparente estabilização dos Ccasos de Covid-19 no país, as 
unidades de saúde começam a 

remanejar sua estrutura interna para 
voltar a atender pacientes com outras 
enfermidades. “O avanço repentino da 
Covid-19 entre os brasileiros forçou a 
mudança do perfil assistencial dos 
hosp i t a i s” ,  r e sumiu  o  d i re to r  
Assistencial do Hospital São Luiz, 
Diego Davi Pes. “Foi um período muito 
difícil. Pessoas que precisavam de 
atendimento tiveram que adiar sua ida 
ao médico para que os hospitais 
pudessem acolher aos casos de Covid-
19”, lembrou.  

Agora, com o início desse novo 
ciclo e com a redistribuição da rede de 
atendimento para a Covid-19, será 
possível a reabertura de leitos para o 
atendimento eletivo.  Desde quinta-
feira, dia 01, o São Luiz, referência para 
22 municípios da região de Cáceres, já 
flexibiliza 31 leitos de sua enfermaria 
para receber pacientes com outras 
e n f e r m i d a d e s ,  i n c l u i n d o  o s  
apartamentos privativos.  “É importante 
destacar que a pandemia ainda não 
passou. O que está havendo é apenas 
uma  red i s t r ibu ição  de  l e i to s ,  
considerando o nível de demanda”, 

medidas de distanciamento”, disse Pes.   
No São Luiz, o rigor com a aplicação dos 
protocolos de segurança clínica 
continua. “Mesmo diante de tantas 

alertou o diretor.  
“Ainda estamos vivendo uma 

situação preocupante com a covid-19 e 
todos devem continuar tomando 

do estado. Atuando com barreiras em 
pontos sensíveis à reprodução dos 
peixes. 

Vamos fiscalizar estoques de 
restaurantes, hotéis, pousadas e outros 
estabelecimentos comerciais que 
armazenam pescado que devem ter esses 
produtos legalizados. Quem for pego 
desrespeitando o período de defeso é 
multado e tem todos apetrechos de pesca 
apreendidos”, alerta o comandante.  

O tenente-coronel Fagner 
destaca ainda que toda a equipe do 
Batalhão de Proteção Ambiental da PM 
está empenhada em missões de proteção 
a fauna e flora. Além da Operação 
Piracema, equipes de policiais 
ambientais vem atuando de forma 
enérgica na Operação Pantanal na região 
de Porto Jofre, ajudando as equipes no 
combate aos incêndios e principalmente 
nos resgates de animais silvestres 
feridos.  

A Operação Piracema é uma 
ação integrada da Polícia Militar 
Ambiental, Secretaria de Estado de 
M e i o  A m b i e n t e  e  D e l e g a c i a  
Especializada de Meio Ambiente 
(Dema). O objetivo é conscientizar a 
população sobre o respeito ao período 
reprodutivo dos peixes e que as leis 
ambientais sejam cumpridas em respeito 
ao ciclo da natureza.  

A Polícia Militar pede a 
colaboração da sociedade para proteger 
o meio ambiente e denunciar, caso 
presencie alguma ilegalidade ou crime 
ambiental por meio do 190 ou pelo 0800 
65 39 39. 

e primeiro a 31 de janeiro de D2021, policiais do Batalhão de 
P r o t e ç ã o  A m b i e n t a l  

intensificam a fiscalização e o 
patrulhamento nos rios de Mato Grosso 
para garantir que a reprodução dos 
peixes seja respeitada no período de 
defeso da piracema, com o lançamento 
da 'Operação Piracema', da Secretaria de 
Estado de Meio Ambiente (Sema) com  
a Polícia Militar. 

Os patrulhamentos fluviais e 
terrestres já começaram para inibir e 
combater práticas de pesca e a 
comercialização ilegal de pescado. 

Veículos e embarcações estão sendo 
abordados e verificados para impedir 
que qualquer cidadão tente desrespeitar 
o período de defeso da Piracema. 

O comandante do Batalhão de 
Polícia Militar de Proteção Ambiental, 
tenente-coronel Fagner Augusto, conta 
que o efetivo da unidade especializada 
da PM está pronto para flagrar 
ilegalidades e desrespeito às leis que 
protegem a fauna e a flora mato-
grossense. 

“De forma integrada com os 
fiscais da Sema, vamos agir de forma 
preventiva nas três bacias hidrográficas 

RETOMADA GRADATIVA

Atendimento eletivo é retomado 
no Hospital São Luiz em Cáceres 
Redação c/ Assessoria 

No São Luiz, o rigor com a aplicação dos protocolos de segurança clínica continua

Hospital São Luiz retoma gradativamente os atendimentos     

OPERAÇÃO PIRACEMA

Policiais ambientais realizam fiscalização 
 e patrulhamento nos rios de Mato Grosso

Assessoria 

Tenente-Coronel Fagner Augusto   

Foto: PMMT

Calendário foi prorrogado por conta da pandemia   

 roprietários de veículos com Pplacas final 4 e 5 podem efetuar o 
pagamento do Licenciamento 

Anual até o dia 31 de outubro. O prazo 
do calendário de vencimento foi 
prorrogado pelo Departamento Estadual 
de Trânsito de Mato Grosso (Detran-
MT) em decorrência dos reflexos 
financeiros causados pela propagação 
do novo coronavírus no Estado. 

Também tiveram o prazo para 
pagamento estendido os veículos com 
placas final 6 e 7, que terão até o dia 30 
d e  n o v e m b r o  p a r a  q u i t a r  o  
licenciamento; e os veículos com placas 
finais 8, 9 e 0, que o pagamento poderá 
ser feito até o dia 31 de dezembro. 
Com isso, o Detran-MT reforça que os 
veículos com os respectivos finais de 
placas poderão circular com o 
documento de licenciamento de 2019 
até as datas de vencimento de cada placa 
relacionada acima. 

A prorrogação do calendário de 

pagamento do Licenciamento vai 
acompanhar  o  novo prazo  de  
vencimento do IPVA, publicado por 
meio do decreto estadual nº 506 de 02 de 
junho de 2020. 

Com a medida, o vencimento 
do IPVA, bem como o Licenciamento, 
foi prorrogado para o último trimestre 
deste ano (outubro, novembro e 
dezembro). 
O IPVA dos veículos com placa final 4 e 
5 que venceria no mês de maio, passou 
para o mês de outubro; placa final 6 e 7 
que venceria em junho, passou a ter o 
prazo até novembro; e as placas 8, 9 e 0 
que venceriam no mês de julho, passam 
a ter o prazo estendido até dezembro de 
2020. 

O  C ó d i g o  d e  Tr â n s i t o  
Brasileiro (CTB) exige que para 
licenciar o veículo é necessário que o 
proprietário do veículo pague a taxa do 
licenciamento, o Seguro DPVAT, IPVA e 
possíveis multas. 

Assessoria

DOCUMENTO EM DIA

Veículos com placas final 4 e 5 podem 
  pagar licenciamento até 31 de outubro

Foto: JCC

Foto: Ilustrativa

Cáceres-MT, 05 e 06 de outubro de 2020

05
www.jornalcorreiocacerense.com.br

Especial 242 Anos - Cáceres / MT

06
Cáceres-MT, 05 e 06 de outubro de 2020

e x p õ e m  u m a  s é r i e  d e  
dificuldades enfrentadas por 
professores e alunos, relacionada 
às aulas remotas durante o 
período pandêmico. 

“Docentes afirmam, em 
uma avaliação realista, que o 
aprendizado, neste período, ficou 
muito comprometido, ao ponto de 
questionarem se o ano deveria ser 
validado ou não. Desde o dia 23 
de março, devido à pandemia, o 
governo tem ofertado conteúdo 
não presencial, mas apenas a 
partir de 3 de agosto elas 
passaram a ser contabilizadas no 
ano letivo”, observou o autor da 
indicação. Na última quarta-feira 
( 2 3 ) ,  p o r  m e i o  d e  w e b  
conferência, representantes da 
Secretaria de Estado de Saúde 
(Seduc) e diretores de escolas 
discutiram a possível retomada 
gradual das aulas na rede estadual 
de ensino. Profissionais tentam 
t raçar  es t ra tég ias  para  a  
r e a b e r t u r a  d a s  u n i d a d e s  
escolares, porém sem data ainda 
definida. 

Aula virtual – As aulas 
em Mato Grosso estão suspensas 
desde o dia 23 de março. Com 
isso, cerca de 380 mil estudantes 
foram obrigados a se adaptarem 
ao novo método de ensino, por 
meio de plataforma digital e 
apostilas disponibilizadas aos 
alunos que não contam com o 
serviço de internet. 

 primeiro-secretário da OAssembleia, deputado 
Max Russi (PSB), propôs 

ao  governo  do  es tado  a  
elaboração de um plano pós-
p a n d e m i a  d a  C o v i d - 1 9 ,  
ocasionada pelo coronavírus, 
para que alunos da rede pública 
d e  e n s i n o  n ã o  s e j a m  
prejudicados. Na indicação 
e n c a m i n h a d a  a o  P o d e r  

Execut ivo,  o  par lamentar  
argumenta que o intuito é 
“recuperar o conteúdo não 
ministrado ou ministrado de 
forma insuficiente através de 
aulas online”, diz trecho do 
documento. 
  Segundo Max, conversas 
entre professores e alunos da rede 
estadual por aplicativos de 
mensagens, veiculadas na mídia, 

s florestas brasileiras estão Aqueimando somente agora? Não. 
O Brasil sempre queimou suas 

florestas, campos e pastagens. As 
evidências são citadas no estudo liderado 
por pesquisadores da Universidade do 
Estado de Mato Grosso (Unemat) e da 
Universidade Federal de Mato Grosso do 
Sul (UFMS) que acaba de ser publicada na 
Nature Scientific Reports. O artigo, 
publicado na renomada revista científica 
de acesso aberto e com variados temas de 
ciências naturais e clínicas, pode ser 
a c e s s a d o  p e l o  l i n k  
https://www.nature.com/articles/s41598-
020-72571-w 

Entre os anos de 1999 a 2018 os 
pesquisadores avaliaram os focos de calor 
em todos os seis biomas brasileiros 
(Pampa, Mata Atlântica, Caatinga, 
Pantanal, Cerrado e Amazônia) e suas 
emissões, utilizando diversos dados 
provenientes de vários satélites, dentre 
eles o ATSR, TERRA, AQUA, GOES-13, 
NPP-375 e o NOAA-18. Com base nesses 
levantamentos os cientistas realizaram 
uma projeção para 2030 onde estimaram 
que o Brasil emitirá, naquele ano, 5,7 
GtCO2 (gigatoneladas de dióxido de 
carbono) somente como resultado das 
queimadas. É importante considerar que 
pelo Acordo de Paris, em 2030, o Brasil 
precisa emitir apenas 1,2 Gt CO2 . Assim 
como vale lembrar que cada Gt 
corresponde a um bilhão de toneladas.   

Segundo o professor da Unemat, 
Carlos Antonio da Silva Junior, doutor em 
Agronomia e autor principal da pesquisa, 

e s t e s  números  impress ionam e  
evidenciam a ausência de uma ampla 
política de combate aos incêndios no país 
que vem ocorrendo desde governos 
passados. “Além disso, demonstram que 
não conseguiremos atingir as metas do 
Acordo Climático de Paris”, reforçou o 
professor. 

Paulo Eduardo Teodoro, doutor 
em Genética e Melhoramento e professor 
da Universidade Federal de Mato Grosso 
do Sul (UFMS), lembra que o estudo não 
avaliou os anos de 2019 e 2020 uma vez 
que a pesquisa foi realizada a partir do 
segundo semestre de 2018 e encerrada no 
primeiro semestre de 2019. “Mas os anos 
de 2019 e 2020 provavelmente estarão 
contribuindo para deixar o Brasil em uma 
posição cada vez mais distante do Acordo 
internacional”, considerou Teodoro.  A 
pesquisa ainda contou com cientistas da 
Universidade Federal Rural do Rio de 
Janeiro (UFRRJ), Universidade Federal 
de Mato Grosso (UFMT) e da Université 
Rennes 2 (França). 
Acordo de Paris - O Acordo de Paris 
aprovado, em 1992, por 195 países que 
participam da Convenção-Quadro das 
Nações Unidas sobre a Mudança do Clima 
(UNFCCC) para reduzir emissões de 
gases de efeito estufa (GEE) no contexto 
do desenvolvimento sustentável  
estabelece o compromisso de manter o 
aumento da temperatura média global em 
bem menos de 2°C acima dos níveis pré-
industriais e de envidar esforços para 
limitar o aumento da temperatura a 1,5°C 
acima dos níveis pré-industriais.  

EFEITO PANDEMIA

Deputado Max Russi propõe recuperação  
de conteúdos não aplicados em sala de aula 

Deputado quer que governo estadual elabore um plano  pós-pandemia para que alunos não sejam prejudicados 

Assessoria 

Russi argumenta que intuito é recuperar o conteúdo não ministrado   

Foto: Fablício Rodrigues

UNEMAT FAZ PESQUISA

Queimadas no Brasil impedirão o país de honrar o Acordo 
Climático de Paris, conclui artigo na Nature Scientific Reports 
Hemilia Maia 
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By Rosane Michels

Festejando a chegada de mais uma primavera a 
elegante e querida Cristiane Maciel Mendes. O 
momento não permite festa, mas os amigos e familiares 
enchem suas redes sociais de mensagens carinhosas no 
dia de hoje. Muitas felicidades, minha querida amiga! 
Que Deus continue iluminando seus dias com muito 
amor e paz, e que abençoe seu caminho com saúde, 

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

Celebrou data nova o advogado Milton Lira que 
recebeu o carinho especial da esposa Ana Araújo 
(foto), dos familiares e companheiros do Rotary Club 
de Cáceres. Um ano pleno de realizações e muita saúde 
é o que desejamos. Forte Abraço! 

***************************
Flores multicoloridas a Mariela Maldonado, que 
comemora mais um aniversário cercada pelo amor e 
carinho dos familiares. Que Deus em sua infinita 
bondade lhe presenteie com um ano repleto de saúde e 
alegrias. Receba nossos Parabéns!!! 

N o s s o  c l i c k  a  i l u s t re  
aniversariante Ilse Wojahn 
Klein com votos de muita 
saúde. Ela brindou a data no 
aconchego do lar ao lado dos 
filhos, netos e bisnetos. 
Parabéns por hoje, mas 
felicidades sempre. 

Também celebrando data nova a 
amiga de longas datas Keiko 
C h r i s t i e  H a y a s h i d a .  F e l i z  
aniversário! Um abraço apertado e 
um beijo no coração! 

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

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

BOLAS BRANCAS

Para a Polícia Civil de Cáceres que iniciou a Operação 
Pátio Limpo que visa dar destinação final aos veículos 
apreendidos e que estão sucateados no pátio da 
delegacia, no bairro Jardim São Luís. A primeira etapa 
da operação consiste na descontaminação dos veículos 
que passaram pela fase de avaliação e seleção, após o 
processo será realizado a prensagem e depois a retirada 
do material para destinação como sucata. O delegado 
Wilson Souza Santos, avalia a operação como positiva 
em vista que a unidade policial iniciou a correta 
destinação ambiental dos veículos e o processo de 
limpeza do local. 

BOLAS PRETAS

Para as ruas de paralelepípedos da cidade que estão um 
verdadeiro caos, a exemplo as ruas centrais Coronel 
Ponce e 6 de outubro, onde os mesmos estão totalmente 
soltos vindo a causar danos em veículos e oferecendo 
um grande risco aos motoqueiros. Essa situação só 
piorou depois das obras de saneamento, quanto foram 
abertas valas e na conclusão dos serviços os bloquetes 
não foram repostos devidamente. Fica aí mais um 
registro a pedido da população.  

BOLAS BRANCAS

Para o novo site da Prefeitura Municipal de Cáceres, que 
veio com uma proposta de facilitar o acesso da 
comunidade a serviços e informações sobre ações 
desenvolvidas pelo Poder Executivo. O novo layout foi 
pensado para possibilitar um visual mais clean, ou seja, 
sem excessos – o que dinamiza a navegação, tudo 
seguindo os padrões de usabilidade ditados pelo órgão 
regulamentador da Internet.   

BOLAS PRETAS

Para as queimadas no Pantanal que continuam a 
consumir o bioma e já são as maiores registradas na 
história. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 
(Inpe) notificou de 1º de janeiro até 30 de setembro mais 
de 18 mil focos de incêndio, o maior valor acumulado no 
período desde que o órgão começou a monitorar a 
região, em 1998.  Infelizmente, uma triste realidade, e 
Cáceres é a campeã do Estado em focos de incêndio.  

X
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"Vou enviar um anjo que vá à tua 
frente, que te guarde pelo caminho e te 
conduza ao lugar que te preparei". São essas 
palavras da Primeira Leitura, extraída do 
capítulo 23 do Livro do Êxodo, que guiaram a 
reflexão do Papa na homilia da Missa 
celebrada na Casa Santa Marta, no dia em que a 
Igreja festeja os Santos Anjos da Guarda. São 
precisamente eles – disse Francisco - "a ajuda 
muito especial" que o "Senhor promete ao seu 
povo e a nós que caminhamos na estrada da 
vida". 
O Anjo, bússola que nos ajuda a caminhar  - 
A vida, disse ainda o Papa, é o caminho no qual 
devemos ser auxiliados por "companheiros", 
por "protetores", por uma "bússola humana ou 
uma bússola que se parece com um humano" e 
nos ajuda a olhar para a direção que devemos 
ir. Francisco cita três possíveis perigos que 
podem encontrar no decorrer da vida: Existe o 
perigo de não caminhar. E quantas pessoas se 
estabelecem e não caminham, e toda a vida 
ficam paradas, sem se mover, sem fazer nada... 
É um perigo. Como aquele homem do 
Evangelho que tinha medo de investir o 
talento. O enterrou e pensou: “Eu estou em 
paz, estou tranquilo. Não poderei cometer um 
erro. Assim não arrisco”. E muitas pessoas 
não sabem como caminhar ou têm medo de 
arriscar e param. Mas nós sabemos que a 
regra é que quem fica parado na vida, acaba 
por se corromper. Como a água: quando a 
água está ali parada, chegam os mosquitos, 
depositam ovos e tudo se corrompe. Tudo. O 
Anjo nos ajuda, nos leva a caminhar. 
O perigo de errar o caminho ou girar num 
labirinto  - Mas há outras duas insídias no 
caminho da nossa vida, prosseguiu o Papa: o 
"perigo de errar o caminho", que somente "no 
início é fácil de corrigir"; e o perigo de deixar o 
caminho para se perder numa praça, indo "de 
um lado e do outro como num labirinto" que 
aprisiona e "jamais o leva até o fim". Eis que o 
"Anjo", reiterou Francisco, "existe para nos 
ajudar a não errar o caminho e a caminhar 
nele", mas é necessária a nossa oração, o nosso 
pedido de ajuda: 
E o Senhor diz: “Tenha respeito por sua 
presença”. O Anjo é crível, tem autoridade 
para nos guiar. Ouça a sua voz e não se revolte 
contra ele.” Ouça as inspirações que são 
sempre do Espírito Santo, mas é o Anjo a 
inspirá-las. Eu gostaria de fazer a todos uma 
pergunta: vocês conversam com o seu Anjo? 
Vocês conhecem o nome dele? Vocês ouvem o 
seu Anjo? Vocês se deixam levar pela mão na 
estrada ou impulsionar para se mover? 
O Anjo nos mostra o caminho para chegar 
ao Pai  - “A presença e o papel dos Anjos em 
nossa vida é ainda mais importante, porque 
eles não somente nos ajudam a caminhar bem, 
mas nos mostram também onde devemos 
chegar”, ressaltou ainda Francisco. Hoje, o 
Evangelho de Mateus nos diz: “Não desprezeis 
nenhum desses pequeninos”, diz o Senhor, 
“pois os seus anjos nos céus veem sem cessar a 
face do meu Pai que está nos céus”. No 
“mistério da custódia do Anjo” existe também 
a “contemplação de Deus Pai”, que o Senhor 
deve nos dar a graça de compreender. E o Papa 
concluiu: 

“O nosso Anjo não somente está 
conosco, mas vê Deus Pai. Está em relação 
com Ele. É a ponte cotidiana, desde a hora em 
que nos levantamos até a hora em que vamos 
dormir. Ele nos acompanha. É uma ligação 
entre nós e Deus Pai. O Anjo é a porta cotidiana 
para a transcendência, para o encontro com o 
Pai: ou seja, o Anjo nos ajuda a caminhar 
porque olha o Pai e conhece a estrada. Não nos 
esqueçamos desses companheiros de 
caminhada”. 
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“Oh Cáceres querida, que do 
pensamento não sai. És um pedaço da 
minha vida Oh princesinha do Paraguai”, 
com essa música de Ênio Arruda, 
iniciamos nosso trabalho relembrando o 
que já escrevemos a cada edição especial 
de aniversário de nossa Princesinha 
Cáceres, nossa história na cidade é longa 
e marcada por ter a honra de reportar os 
principais acontecimentos desta terra de 
São Luís que hoje comemora mais um 
ano de fundação. 

Entramos nos anos 242 da 
história de Cáceres, cuja comemoração é 
digna de uma Princesa que nasceu 
Rainha, frase imortalizada na música 
Estrela Fronteiriça, do jornalista, 
advogado e musico Daniel Macedo, 
(página no youtube Lorde Dannyelvis). 

Um pouco de história não faz mal 
a ninguém, sobretudo, quando falamos 
daquela cidade que guardamos a sete 
chaves no lado esquerdo do peito. Então 
que rufem os tambores e soem as 
trombetas, assim o capitão-general Luiz 
de Albuquerque de Melo Pereira e 
Cáceres registrou o cumprimento de sua 
ordem pelo tenente de dragões Antônio 
Pinto do Rego e Carvalho para fundar, 
erigir e povoar a Vila Maria do Paraguai 
em 1778, hoje Cáceres. 

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  

Começou como Rainha, Dona 
Maria de Portugal, homenageada em 
Vila Maria do Paraguai, germinou em 
Jacobina, teve seus dias áureos em 
Descalvados, berço de heróis de nossa 
história, e com o avanço despertou São 

Luís de Cáceres, promissora cidade às 
margens do caudaloso Rio Paraguai, que 
continua banhando a orla daquela que se 
tornou Princesa, guindando o padroeiro 
São Luís de França ao altar de sua Igreja 
matriz, onde abençoa o cotidiano desse 
povo hospitaleiro. 

De Jacobina onde a semente foi 
plantada, germinando em Descalvados, 
berço de guerreiros, a terra de São Luís 
fruto do trabalho e fé em Deus de sua 
gente, superou e vem superando os 
desafios. Uma terra abençoada com um 
paraíso ecológico, filão turístico, mas 
Cáceres com sua imponência de 
Princesinha do Pantanal, acolhe o 
forasteiro por amor e por suas ruas 
estreitas e casarões centenários contam 
um pouco da sua história. Rincão 
abençoado por Deus e bonito por 
natureza, sua fauna e flora são bênçãos 
divinas que ilustram o pano de fundo de 
sua fina estampa. 

Cáceres, berço do maior Festival 
de Pesca embarcada do mundo, legado 
do saudoso Aderbal Michelis. Terra de 
gente boa e feliz, cercada de uma beleza 
ímpar, que encanta os olhos de quem 
aqui vive e visita. 

Cáceres assinala hoje seu 242º 
aniversário. E neste momento tão 
especial em que celebramos mais um 
aniversário da Princesinha, nós da 
família "Jornal Correio Cacerense" 
queremos congratular com todos os 
cacerenses pelo esforço de cada um na 
construção diária da cidade, aos que aqui 
nasceram e aos que escolheram essa terra 
para ser sua e participar ativamente da 
construção de sua história. 

Parabéns Cáceres! Nos seus 242 
anos vamos celebrar o seu passado e o 
seu presente, porque é muito bom viver 
na cidade em que se vê o “futuro no 
horizonte”. Bom dia! 
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Cáceres, Princesa que nasceu Rainha 

Anjos da Guarda são nossa 
 porta à transcendência 
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