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Na ocasião o Ten. Cel. Ademar do 
Nascimento,  que assumiu o 
comando em fevereiro deste ano, 
passará a missão ao Cel. Carlos 
Eduardo Pinheiro da Silva. 
 O novo comandante assume 
o 6º Comando Regional que atende 
os  munic íp ios  de  Cáceres ,  
Curvelândia, Lambari D' Oeste, Rio 
Branco, Salto do céu, Mirassol 
D'Oeste, São José dos Marcos, 
Araputanga, Reserva do Cabaçal, 
Indiavaí, Glória D'Oeste e Porto 
Esperidião, além de um efetivo de 
aproximadamente 400 policiais 
militares em toda região, que estarão 
sendo comandados pelo novo 
coronel.

olenidade de t roca de 

Scomando do 6º Comando 
Regional  da Policia Militar 

de Cáceres, acontece nesta sexta-
feira, 07, ás 9 horas no plenário da 

Câmara Municipal. 
 A cerimônia contará com a 
presença do Comandante Geral 
Coronel Gley Alves de Almeida 
Castro, autoridades civis e militares. 

 áceres completa 238 anos, 

Cmas quem ganha o presente é 
a população. Com uma vasta 

programação  em a lusão  ao  
aniversário de 238 anos de Cáceres, 
as atividades têm início às 7 horas 
com a “Caminhada na Natureza” na 
Fazenda Grendene, onde os 
participantes após o passeio 
apreciando a natureza e conhecendo 
um pouco da história, serão 
recebidos com um farto café da 
manhã.
 Às 9 horas acontece a 
cerimônia de entrega da Reforma, 
Ampliação e Adequação do Centro 
Referencial de Saúde, na Avenida 
Castelo Branco – Bairro São Miguel.  
Prosseguindo às 9h 30 a inauguração 
da Estação de Tratamento de Água e 
do Centro de Triagem, na sede 
situada a Rua Voluntários da Pátria.

 No Paço Municipal – Centro 
Operacional de Cáceres, 10 horas 
será entregue a ampliação da 
Secretaria Municipal de Obras e 
Serviços Urbanos e a inauguração do 
prédio da Procuradoria Geral do 

Instituto Canopus. 
 Antônio Marcos Oliveira, 
Gerente da Canopus em Cáceres, 
destaca a importância do evento em 
favor das mulheres com o objetivo 
de fortalecer as recomendações para 
o  d i a g n ó s t i c o  p r e c o c e  e  
rastreamento de câncer de mama.
 D e  a c o r d o  c o m  a  
organização a largada será de frente 
a concessionária Canopus na 
Avenida São Luiz. O percurso 
seguirá pela Avenida Talhamares até 
a Praça da Feira.

m sua terceira edição, a EPedalada Rosa acontece 
neste sábado, 8, a partir das 7 

horas. 
 Com algumas inovações 
segundo a coordenadora do Cáceres 
Mama Benice Oliveira, que destaca 
a participação também de motos, 
carros e praticantes de corrida.
 O evento que integra o 
calendário de atividades do Outubro 
Rosa, que é o mês dedicado a 
campanha de prevenção e combate 
ao câncer, este ano tem o apoio do 

Município Dr. Nelson Ferreira 
Mendes.
 C o m  a  p r e s e n ç a  d o  
Governador Pedro Taques, a 
Secretaria de Ação Social fará a 
entrega das chaves das 883 casas do 

Artes – FREARTES Dulce Regina 
Curvo. Encerrando a programação 
do aniversário da cidade com chaves 
de ouro, acontece no gramado da 
SICMATUR a apresentação da 
Banda do 2º Batalhão de Fronteira 
com o show espetacular do cantor 
cacerense José Ricardo Menacho e 
apresentações culturais.

Residencial Universitário I e II, as 
famílias beneficiadas.  O residencial 
faz parte do programa do governo 
federal Minha Casa Minha Vida. O 
evento está marcado para as 10 horas 
no Bairro Santos Dumont.
 A programação continua na 
parte da tarde na SICMATUR  com a 
Inauguração as 17 horas da Feira de 
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Inaugurações e entrega de 883 casas
na festança do aniversário de Cáceres

Com uma vasta programação em alusão ao aniversário de 238 anos de Cáceres, as atividades têm início às 7 horas com a “Caminhada na Natureza” na Fazenda Grendene

Da Redação  
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Serão entregues 883 casas populares

CERIMÔMIA MILITAR

Solenidade oficializa troca de  comando
 no 6º CR da Polícia Militar em Cáceres
Da Reportagem
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3ª EDIÇÃO

Pedalada Rosa acontece neste sábado
Da Redação

Cel. Carlos Eduardo Pinheiro da Silva  e Ten.Cel. Ademar Nascimento

Concentração e largada em frente a Canopus Veículos
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 A Vila de São Luis de Cáceres foi fundada em 6 de outubro de 1778 pelo tenente  de Dragões Antônio Pinto Rego e 
Carvalho, por determinação do quarto governador e capitão-general da capitania de Mato Grosso, Luis de Abuquerque 
de Melo Pereira e Cáceres. Hoje passados 238 anos da saga dos pioneiros na construção da sentinela fronteiriça do oeste, 
Cáceres se destaca como pólo 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 presta homenagens a 
Princesinha. Passado e presente enriquecem a gloriosa história da Cáceres Bicentenária. Páginas 2,4 e 5.

Cáceres completa 238 anos e a festa é nossa

BOLAS BRANCAS

Vai para os organizadores e voluntários  que todos os anos 
participam do Mutirão de Limpeza do Rio Paraguai. Em 
sua 28ª  edição o mutirão já está agendado para acontecer 
no dia 06 de novembro. O evento foi  idealizado pelo 
Capitão Renato Thomas das Lanchas Araés. Lembrando 
que na segunda-feira, 10, acontece uma reunião as 14 
horas, na SICMATUR com as entidade, instituições, 
empresas, associações, grupos organizados e interessados 
em participarem do mutirão esse ano. O objeivo da reunião 
é a elaboração do plano de ação e logística para a realização 
do evento. Todos os interessados estão convidados.

BOLAS PRETAS

Banheiros malcheirosos e com vasos sanitários  e ambiente 
sem higienização. Faltam papel higiênico e toalha de papel 
para o uso. Essa é a situação que os acadêmicos  enfrentam  
no campus da Unemat. Segundo relatos dos estudantes, a 
limpeza fica a desejar, se é que são limpos, tamanha 
fedentina. É inadmissível uma situação dessa em qualquer 
lugar, imagine aonde se educa. Providências já...As bolas 
também para aqueles que usam sem consciência.

BOLAS BRANCAS

Para o trabalho de patrolamento que a Secretaria de Obras 
vem realizando em diversos bairros da cidade. Nosso flash 
registrou no Bairro Cidade Nova, Jardim do Trevo e Vila 
Mariana, entre outros. Os bairros merecem atenção e a 
população agradece.

BOLAS PRETAS

Mais uma vez  para os ciclistas de Cáceres, que se acham 
donos das ruas e avenidas, não respeitando o trânsito, 
invadindo contra-mão, pedalando no meio da rua, 
passando em sinais vermelhos, etc, etc....A audácia é 
tamanha que alguns se acham e gritam aos motoristas “ 
Passa por cima”. Será  falta de amor a vida? Ou 
desrespeito. Sinceramente deveria ter uma legislação com 
instrumento para advertir esse tipo de ciclista. Uma 
situação ainda pior é quando esse ciclista, troca a condução 
por uma moto, e continua cometendo a mesmas inflações 
de quando andava de bicicleta.....Haja coração...
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 Ainda é fácil relembrar 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 
d i a r i a m e n t e  o s  p r i n c i p a i s  
acontecimentos desta cidade que hoje 
festeja 238 anos de fundação.
 Então que rufem os tambores e 
soem as trombetas, assim o capitão-
general Luiz de Albuquerque de Melo 
Perei ra  e  Cáceres  regis t rou 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 
Luis de Cáceres, promissora cidade às  
margens do caudaloso Rio Paraguai, que 
continua banhando a orla daquela que se 
tornou Princesa, guindando o padroeiro 
São Luis 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 Luis 
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 que 
infelizmente é pouco explorado, mas 
Cáceres com sua imponência do 
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 238º aniversário, em meio a 
festividades públicas, caminhada na 
natureza, concerto com a Banda do 2º 
Batalhão de Fronteira, apresentações 
culturais, a cidade vive momento pujante 
c o m o  r e s u l t a n t e  d e  m a c i ç o s  
investimentos em diversos setores. 
Assim o dia de hoje foi reservado pela 
administração pública para ser o marco 
de várias inaugurações, entre elas: 
Reforma, ampliação e adequação do 
Cen t ro  Refe renc ia l  de  Saúde ,  
Inauguração da Estação de Tratamento 
de Água e do Centro de Triagem, 
Ampliação da Secretaria Municipal de 
Obras e Serviços Urbanos, Inauguração 
do prédio da sede da Procuradoria Geral 
do Município Dr. Nelson Ferreira 
Mendes, Entrega das tão sonhadas casas 
do Residencial Universitário I e II e por 
ultimo a inauguração da Feira de Artes - 
FEARTES Dulce Regina Curvo.
 E neste momento tão especial em 
que celebramos mais um aniversário da 
Princesinha, nós da família "Jornal 
C o r r e i o  C a c e r e n s e "  q u e r e m o s  
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 238 
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!

Rosane Michels - Editora

CORREIO CACERENSE

E-mail: correiocacerense@hotmail.com

UMA PUBLICAÇÃO DA EDITORA ROSANE MICHELIS SARAVY - ME
CNPJ 24.823.041/0001-46

 Há  mui tas  pessoas  fe r idas  e  
machucadas, há muitas pessoas dentro de 
nossas casas que precisam de nossa proteção 
“Mas um samaritano que estava viajando, 
chegou perto dele, viu e sentiu compaixão” 
(Lucas 10, 31).
 Nesse ano riquíssimo que estamos 
celebrando e vivenciando o Ano da 
Misericórdia, a parábola do bom samaritano é 
para nós um reflexo de como o cristão deve agir 
neste mundo em relação ao seu próximo.
 Dizemos assim: “Temos de amar o 
nosso próximo!”, mas como nós o amamos? 
Amor tem de ser concreto, tem de ser atitude. 
Amor não é somente virtude ou sentimento da 
alma. Amor é ação. O Evangelho de hoje 
apresenta-nos três figuras. A primeira delas é 
um sacerdote que estava descendo pelo caminho 
e viu um homem caído, porque foi assaltado 
quando estava a caminho de Jericó e levaram 
tudo dele, deixaram-no simplesmente jogado e 
prostrado no chão. Quando o sacerdote da lei 
judaica passou, ele estava muito apressado, 
tinha muitos compromissos; passou e deixou 
aquele homem jogado no chão. 
 Do mesmo modo, passou também um 
levita (aquele que entende das leis, da 
interpretação das Leis de Deus). O levita pode 
entender tudo da Lei de Deus, mas da caridade 
não entende nada. O levita chegou naquele lugar 
e viu o homem naquela situação de prostração e 
seguiu adiante. O samaritano não se dá bem com 
os judeus, mas foi ele quem viu aquele homem 
prostrado e foi movido de compaixão.
 Compaixão não é pena nem dó, 
compaixão é sentir amor, paixão, sentir o que o 
outro está sentindo. Compaixão é colocar-se no 
lugar do outro, é ter um coração como o de Deus. 
Como é o coração de Deus? Cheio de 
misericórdia!
 Aquele homem não parou para dizer: 
“Ele é um judeu! Mereceu esse castigo! Vai 
pagar pelo que fez!”. Pelo contrário, ele viu as 
feridas, o sofrimento daquele homem, pegou-o 
pelo braço, levou para a hospedaria mais 
próxima e fez questão de cuidar de todas as suas 
feridas. E ainda pediu à hospedaria que cuidasse 
daquele homem até que ele se recuperasse e que 
gastasse o que fosse preciso, porque o que se 
gastasse a mais, ele pagaria na sua volta.
 Sabe, meus irmãos, tudo o que fizermos 
pelo nosso próximo, tudo o que fizermos um 
pelo outro, o bom samaritano Jesus, na Sua volta 
definida, pagará. Nosso dever é cuidar das 
feridas uns dos outros, é cuidar dos machucados 
que estão, primeiro, dentro de casa, porque não 
adianta olharmos primeiro os machucados da 
rua. Há muitas pessoas feridas e machucadas, há 
muitas pessoas dentro de nossas casas que 
precisam de nossa proteção. Depois, o mundo 
que está ao nosso redor, que por onde passamos 
encontramos as feridas expostas. Não é para 
menosprezarmos, ignorarmos, sermos 
indiferentes, quanto  dizer: “Esse menos
problema não é meu!”.
 Onde houver uma alma ferida, um 
coração machucado, onde houver um filho de 
Deus prostrado, uma pessoa que foi roubada, 
assaltada por este mundo, ali deve estar o 
coração do seguidor de Cristo, movido pela 
compaixão, cheio de misericórdia para com o 
coração humano. Se Deus é eterna misericórdia 
e compaixão por nós, também precisamos ser 
cheios de misericórdia e compaixão para com os 
sofrimentos da humanidade. Como comecei, 
quero terminar: misericórdia e compaixão não 
são apenas sentimentos da alma. Misericórdia e 
compaixão são atos e atitudes!
 Há muitos irmãos nossos jogados e 
prostrados nas estradas da vida; em nossas casas 
e famílias, precisando de atitudes de 
misericórdia. Que nos gastemos e desgastemos 
para cuidar deles! Só assim as nossas obras de 
misericórdia não serão blá blá blá, mas atos 
concretos de vida.
 Deus abençoe você!
 
Padre Roger Araújo:  Sacerdote da 
Comunidade Canção Nova, jornalista e 
colaborador do Portal Canção Nova

Cuidemos das feridas 
do nosso próximo

Cáceres "Princesinha do Pantanal"

 Temos história para contar. Temos a força de nossa gente. Temos nosso 

passado, nosso presente e nosso futuro. Temos muito a festejar e um dos mo�vos é 

você cidadão desta terra, valor maior de nossa trajetória. Parabéns cacerenses, por 

fazerem de nossa cidade, um lugar maravilhoso para se viver.

São os votos do Tabelião e funcionários do Cartório 1º Ofício

Parabéns Cáceres, 
pelos seus 238 Anos!!!
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Especial Cáceres 238 Anos

Hoje é dia de festa, Cáceres aniversaria e estamos felizes em fazer parte desta 
família que trabalha com orgulho pelo progresso de nossa cidade. Neste ensejo 
queremos nos irmanar aos demais cacerenses para registrar nossa saudação.
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Jornal

A Lua entra em Sagitário e se 
une a Saturno indicando um 
d i a  d e  s e r i e d a d e  e  
c o m p r o m e t i m e n t o  
relacionados especialmente a 
projetos que envolvem 
pessoas e/ou empresas 

estrangeiras. Não permita que sua fé seja 
questionada, nem que pensamentos 
negativos invada sua alma. O dia pode 
envolver decisões importantes.

By Rosane Michels

Esotérico

A Lua entra em Sagitário e se 
une a Saturno indicando um 
dia de recolhimento e contato 
mais profundo com suas 
emoções .  O  d ia  pode  
envolver limpeza emocional 

e aprofundamento de um relacionamento 
afetivo. Você pode, também, estar mais 
preocupado com suas finanças. Um 
processo de herança pode dar um passo à 
frente.

A Lua entra em Sagitário e se 
une a Saturno indicando um 
dia de recolhimento e 
introspecção, em que você 
estará mais caseiro e voltado 
para os que ama. O dia pode 

envolver alguma resolução em família, em 
que você decide comprometer-se e 
responsabilizar-se ainda mais. Um de seus 
pais pode precisar de sua companhia.

A Lua entra em Sagitário e 
se une a Saturno indicando 
um dia de seriedade e 
comprometimento em seus 
relacionamentos. É hora de 
parar e refletir sobre a real 

importância de algumas pessoas em sua 
vida e deixar para trás as que não fazem 
mais nenhum sentido. Uma sociedade, há 
muito negociada, pode ser firmada.

A Lua entra em Sagitário e 
se une a Saturno indicando 
um dia de seriedade no 
trabalho. Um novo projeto, 
que exigirá maior esforço de 

sua parte, pode ser aprovado. É possível 
que hoje você se sinta mais pesado, mas as 
atitudes que tomar serão decisivas para os 
próximos passos que dará em seu trabalho 
e na vida pessoal.

A Lua entra em Sagitário e 
se une a Saturno deixando 
você mais fechado e 
distante da vida social. Se 
estiver envolvido em um 
romance, hoje pode ser um 

dia de questionamentos e dúvidas. Você 
estará mais voltado para seu mundo 
emocional e pode tomar algumas 
decisões mais sérias.

A Lua entra em Sagitário e se 
une a Saturno deixando você 
mais fechado e introspectivo, 
mais sério e interiorizado. Os 
pensamentos estarão mais 

sérios e você pode estar decidido a deixar 
alguns problemas para trás. Procure 
descansar, pois sua energia vital pode estar 
mais baixa. Relaxe e medite. Não deixe o 
pessimismo tomar conta de sua alma.

A Lua entra em Sagitário e 
se une a Saturno deixando 
você mais fechado e voltado 
para o seu passado e mundo 
emocional. Envolvido nessa 

interiorização, você pode aperceber-se 
que deve fazer uma espécie de limpeza em 
seus sentimentos, especialmente pessoas e 
situações que ficaram no passado. É hora 
de começar a olhar para o futuro.

A Lua entra em Sagitário e se 
une a Saturno indicando um 
dia de enfrentamento de 
dificuldades em um trabalho 
em equipe. Você estará mais 
sério e introspectivo, distante 

da vida social e dos divertimentos. O dia 
pode sugerir também, problemas com um 
contrato, que deve ser reavaliado para uma 
possível negociação.

A Lua entra em Sagitário e 
se une a Saturno indicando 
um dia de enfrentamento de 
problemas e dificuldades em 
seu trabalho e um plano de 

carreira. Você estará mais sério e 
c o n s c i e n t e  d a  n e c e s s i d a d e  d e  
responsabilizar-se por um novo projeto, 
ou uma nova função. O dia pode ser mais 
difícil, mas essa energia é passageira.

A Lua entra em Sagitário e se 
une a Saturno deixando você 
mais fechado e calado. Você 
vai preferir ficar na sua, 
perto de amigos íntimos, a 
qualquer compromisso 

social vazio. O dia pode envolver uma 
difícil negociação de um acordo, que pode 
envolver um novo contrato. Seja racional 
diante de decisões definitivas.

A Lua entra em Sagitário e se 
une a Saturno indicando um 
dia de preocupações com 
s u a s  f i n a n ç a s .  U m  
pagamento pode ser adiado, 
no entanto, procure acalmar-

se, pois essa energia é passageira. Um 
projeto, que envolve o aumento de seus 
rendimentos, pode ser negociado, 
reavaliado e, finalmente, firmado.

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

Abrimos nossa High Society parabenizando 
o Prefeito Francis Maris Cruz e a Vice 
Prefeita Eliene Liberato Dias que foram 
reeleitos, o que evidencia a aprovação da 
gestão. Nós da equipe do JCC desejamos 
sucessos!!!

Parabéns e muitos anos de vida repletos de 
realizações a linda e encantadora Cristiane 
Mendes que brindou data natalícia ao lado 
de amigos e familiares. Felicidades Cris!

Parabenizamos o gatinho Otávio Augusto que marcou um 
gol no placar da vida. Essa data especial foi festejada com a 
mamãe Thais Sabino, Leudson Naco, amiguinhos e 
familiares. Felicidades!

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

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

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

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

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

Um alô mais que especial ao casal nota 
1.000 Vivyane de Andrade Bicudo que hoje 
esta colhendo mais uma rosa no jardim de 
sua existência e seu esposo Reginaldo 
Bicudo que no sábado estará brindando a 
passagem do seu aniversário. Desejamos os 
mais sinceros votos de saúde, paz e 
sucessos. Feliz Aniversário!

Parabéns e muitos anos 
de vida ao simpático 
Paulo Henrique que no 
s á b a d o  e s t a r á  
escrevendo mais um 
capitulo no livro de sua 
existência. Parabéns!

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

06
Cáceres-MT, 06 e 07 de outubro de 2016

GERAL
www.jornalcorreiocacerense.com.br

 oliciais militares do Grupo PEspecial de Segurança de 
Fronteira, nesta segunda - 

feira (03.10), realizaram a prisão de 
J.P.M de 35 anos e D.S.A de 31 anos 
por  cr ime ambiental ,  foram 
apreendidas em poder dos mesmos 

cerca de 35 dúzias de lascas de 
aroeira, na região de São Fabiano, 
município de Porto Esperidião.
 A equipe volante do Gefron, 
realizavam o patrulhamento de 
fronteira na região de São Fabiano, 
quando avistaram um motociclista 

que seguia sentido Bolívia/Brasil, no 
momento que o mesmo percebeu a 
presença policial, realizou retorno e 
saiu em alta velocidade, sendo 
n e c e s s á r i o  r e a l i z a r  o  
acompanhamento do mesmo e logo a 
equipe após alguns metros , 
conseguiu abordar o mesmo.
 Logo após abordagem 
passou no local um caminhão Ford F 
14000 de cor vermelha. Foi realizada 
abordagem ao mesmo e revista para 
verificação da carga, então foi 
localizado na carroceria cerca de 35 
dúzias de lascas de aroeira. O 
motorista informou trouxe a madeira 
da Bolívia. E o condutor da moto 
seguia na frente como batedor para 
informar se havia presença da equipe 
policial. Diante dos fatos toda carga 
foi apreendida e juntamente com os 
dois suspeitos e encaminhados para 
Delegacia de Polícia Civil de Porto 
Esperidião, para as providências que 
o caso requer.

Areia de Praia - Goma - Brita - Cascalho p/ aterro - Telhas - Tijolos, etc 

Fone: (65) 3223-3473 / 3223-4512

Materiais para Construção
Embalagens

Rua General Osório, 1241 - Fone: 65 3903-1001

ENQUADRADO

Gefron em abordagem prende dois
na fronteira  por crime ambiental

Carla Duarte/Gefron  
Foto: Assessoria

Foram apreendidas cerca de  420 lascas de aroeira

COC

Centro Oftalmológico de Cáceres

São os votos do Centro Oftalmológico de Cáceres
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Especial Cáceres 238 Anos

Nas veredas do passado, por 
c o l o n o s  p i o n e i r o s  f o i 
povoado o chão sagrado e 
com a força do trabalho, a 
garan�a do sustento a nossa 
gente. 
O tempo passou, Cáceres 
desabrochou e hoje festeja 
238 Anos.

Parabéns Princesinha 
do Pantanal!!!

Viva Cáceres!!!

TURAZZI HOTEL

Salve 06 de Outubro! Salve Cáceres!!! 
São os Votos da

"238 anos coroam com trabalho e progresso esta bela cidade pela 
qual temos eterna gratidão. Cáceres nasceu para ser grande, porque 
grande é o coração de seu povo.

Parabéns Cáceres pelos seus 238 Anos!!!
Recordar é Viver

Salve Cáceres, 238 Anos

Iluminação: Época em que Cáceres era iluminada por lampiões - Rua Coronel Faria Vapor “Etrúria”: A maior e a mais famosa embarcação de passageiros e de cargas, 
que se tornou símbolo do progresso que na época se experimentava

Casa comercial: Cujo destaque era o "Anjo da Ventura”, 
propriedade de José Dulce & Cia, conhecida como casa Dulce - 
Rua Comandante Balduíno esquina com Rua Coronel José Dulce

Fazenda Jacobina: Nos idos de 1827, a Jacobina era a mais rica 
fazenda da Província, tanto em área como em produção. Tinha cerca de 
60 mil cabeças de gado, 200 escravos e igual número de alforriados. As 
roças abrangiam canaviais, plantações de mandioca, feijão, cereais e 
café para abastecimento dos núcleos adjacentes. Possuía, também 
engenho movido por força hidráulica.

Fazenda Barranco Vermelho: Nos anos 40 e 50 foi sede de um 
complexo industrial ousado, de propriedade da Sociedade 
Cooperativa Pastoril Barranco Vermelho Ltda., fundada por 
cacerenses ilustres. O objetivo era industrializar a carne de boi 
como uma alternativa econômica para os grandes criadores de 
gado.

Fazenda Descalvados: Bicentenária, foi construída em 1874, possui 
um edifício que foi restaurado e relembra o período de riqueza da região. 
A fazenda foi uma das maiores produtoras de charque da região, além de 
extrato de carne, sabão e outros produtos, que eram ali mesmo 
embalados e exportados. Até 1970, foi mantida a atividade de 
charqueada no local.

Fazenda Ressaca: No passado, a fazenda tinha uma grande produção 
anual de açúcar e  aguardente. Possuía também uma fábrica de farinha 
de mandioca e uma fundição de bronze As margens do rio Paraguai, 
possuía um excelente porto para os navios a vapor, é um marco 
histórico regional com suas monumentais construções de arquitetura 
Colonial, suas estórias e sítios arqueológicos das antigas civilizações 
indígenas do Pantanal (Índio Guatós).

Fazenda Facão: Destacou-se como produtora de açúcar e 
aguardente, em proporções menores que a Usina Ressaca.
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