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PADROEIRA DO BRASIL
Feriado nacional será de festas com missas, procissões, show de premios e várias celebrações, hoje na Igreja de N. Sra Aparecida no bairro São Luiz em Cáceres

Paróquia do São Luiz celebra
festa de Nossa Sra Aparecida
Foto: Facebook

Um sábado festivo para a família católica brasileira, quando se
comemoram os 302ª anos da Rainha Padroeira do Brasil, N. Sra. Aparecida
e em Cáceres, a comunidade do Jardim São Luiz, após a sagrada novena,
comemora a Santa data. Alvorada, Missas, procissões e o Show de
Prêmios, polarizam a grandiosa festa da paróquia, sob. a batuta do Padre
Osvaldo Schaffer. Página 03

COMANDO VERMELHO

Integrante de facção volta
para a cadeia em Vila Bela
Foto: PJC-MT

Missa logo após a Alvorada, abre o dia da Padroeira Aparecida

SAÚDE PÚBLICA

Truta do Homem-Aranha, Farlei de Jesus foi grampeado pela PJC

Parceria com Fapan propicia
sorriso no campo em Cáceres

O ladrão Farlei Lourdes de Jesus, intregrante do Comando
Vermelho, conhecido por participações em Roubos de veículos na região
de Comodoro e Pontes e Lacerda, com escambo criminoso na Bolívia por
cocaína, voltou a ser preso. Contra o assaltante truta do Netinho Aranha,
havia um mandado de prisão expedido pelo Juiz de Direito da Comarca de
Comodoro e agora ele está chaveado no pote. Página 04

Foto: Assessoria

CONCURSO

A Prefeitura de Cáceres através
da Secretaria de Saúde por meio do
Centro Especializado de Odontologia
(CEO) em parceria com estudantes do
Curso de Odontologia da FAPAN,
coordenados pelo professor Eduardo dos
Santos Garcia, vem consolidando o
“Projeto Sorriso no Campo” com a
ampliação e oferta dos serviços
odontológicos no município.

Milhares disputam amanhã
vagas no Águas do Pantanal

Atendimento em sete comunidades
rurais já avaliou 650, crianças

Página 03

MEMÓRIAS REDIVIVAS

Historiador e as muitas
1.001 noites do museu

Autarquia é dirigida em Cáceres pelo executivo Paulo Donizete

Foto: Arquivo

Um bandeirante do século XX, aventureiro
e historiador, Antonio Miguel Faria Senatore, autor
de vários livros, traça um perfil do Museu e Arquivo
Histórico de Cáceres desde sua fundação em 1978,
até a nova sede inaugurada na semana dos 241 anos
da cidade. Nas muitas 1.001 noites dos dias e noites
do museu, identificadas as personagens e fatos se
encontram.

São 2.967 inscritos disputando 27 vagas de nivel médio/técinco e
superior, para provimento de cargos de nível médio e superior do Serviço
de Saneamento Ambiental na autarquia Águas do Pantanal, cujo concurso
acontece amanhã em Cáceres Unemat e Escolas Estaduais Esperidião
Marques, Natalino Ferreira Mendes, Demétrio Costa Pereira, União e
Força e José Rodrigues Fontes. Página 06

Bandeirante aventureiro e escritor
Antonio Miguel Faria Senatorte
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Dia a dia das Crianças

Ideologia no lugar da fé ?
Existe uma maneira de ser cristão,
"desde que", isto é, somente em determinadas
condições, conforme o trecho precedente em
que se lê a primeira chamada do Senhor que quer
enviar o profeta Jonas a Nínive para pregar
aquela cidade à conversão. Mas ele tinha
desobedecido à ordem e se dirigiu para o lado
oposto, distante do Senhor, porque aquela tarefa
para ele era muito difícil.
Depois ele embarcou para Társis e,
durante a tempestade provocada pelo Senhor,
foi jogado no mar porque se sentia culpado
daquele desastre, foi engolido por uma baleia e,
então, após três dias e três noites, foi novamente
jogado na praia. E Jesus, “pega essa figura de
Jonas no ventre do peixe por três dias como a
imagem da própria Ressureição”.
Diante da conversão, Deus se dirige de
novo a Jonas e, desta vez, Jonas obedece, vai a
Nínive e aquelas pessoas acreditam na sua
palavra e querem se converter tanto que Deus
“se corrige em relação ao mal que tinha
ameaçado de fazer a eles e não o faz”. “O
teimoso Jonas, fez bem o próprio trabalho e
depois foi embora”. Mas, Jonas ficou irritado
com o Senhor por ele ser muito misericordioso e
porque cumpre o contrário daquilo que tinha
ameaçado fazer pela boca do próprio profeta.
Jonas repreende o Senhor: Senhor, não era
talvez isso que dizia quando eu estava no meu
país? Por esse motivo me apressei pra fugir a
Társis, porque eu sei que tu és um Deus
misericordioso e piedoso, vagaroso em irar-se,
de grande amor e que se arrepende em relação ao
mal ameaçado. Mais ou menos, Senhor, tira-me
a vida: eu contigo não quero mais trabalhar
porque para mim é melhor morrer do que viver”,
prossegue o Papa. É melhor morrer que
continuar esse trabalho de profeta contigo que,
ao final, faz o contrário daquilo que me mandou
fazer.
Jonas, obstinado com suas convicções
de fé e o Senhor obstinado em sua misericórdia:
ele nunca nos deixa. Bate na porta do coração
até o fim, está lá. Jonas, obstinado porque
concebia a fé com condições; Jonas é o modelo
daqueles cristãos "desde que", cristãos com
condições. "Eu sou cristão, mas desde que as
coisas sejam feitas assim" - "Não, não, essas
mudanças não são cristãs" - "Isso é heresia" "Isso não está certo" ... Cristãos que
condicionam Deus, que condicionam a fé e a
ação de Deus. "E hoje existem tantos assim," e
esses cristãos têm medo: "de crescer, dos
desafios da vida, dos desafios do Senhor, dos
desafios da história", apegados "às suas
convicções, às suas primeiras convicções, às
suas próprias ideologias”. São os cristãos que
"preferem a ideologia à fé" e se afastam da
comunidade", têm medo de se colocar nas mãos
de Deus e preferem julgar tudo, mas a partir da
pequenez do próprio coração."
***___vaticannews.va/pt/papa/news/2019

Num dia 12 de outubro, passados
96 anos, portanto em 1923, na então
capital federal do patropi, Rio de Janeiro,
um evento reuniu estudiosos de infância
e políticos de vários países, durante o
Congresso Sul-Americano da Criança,
cuja pauta discutia questões
educacionais, alimentares e de
desenvolvimento.
Pouca diferença das vazias
audiencias públicas da segunda década
deste século XXI. No ano seguinte, o
recém-eleito deputado federal Galdino
do Valle Filho,
propôs uma lei
instituindo, o 12 de outubro, Dia das
Crianças no Brasil e em 5 de novembro
de 1924, o então presidente da República
Arthur Bernardes sancionou o Decreto
4.867, instituindo em seu artigo único,
que 12 de outubro passaria daí por diante
em todo o território nacional, a ser o Dia
da festa da criança, revogadas as
disposições em contrário, correto?
Negativo, a data custou a pegar, não
havia feriado e o comércio não atentava
para ela, até que em 1940, o então
presidente Getúlio Vargas criou um novo
decreto, que rezava em seu artigo 17 VI,
que seria comemorado em todo o País, a
25 de março de cada ano, o Dia da
Criança, cuja data não saiu do papel e
continuou mesmo o dia 12 de outubro,
como data oficial dos baixinhos, que só
colou nos anos 1950, quando uma
intensa campanha de marketing criou, de
fato, o Dia das Crianças no Brasil,
mantendo o 12 de outubro e claro,
abrindo o campo para a exploração
comercial da data.
Pela importancia do dia, alusivo
aos adultos futuros, as contradições são
explícitas, pois enquanto pesquisa
realizada pela Confederação Nacional de
Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo
Serviço de Proteção ao Crédito (SPC

Brasil) em todas as capitais em
2018 o consumo varejista da data
movimentou cerca de R$ 9,4 bilhões,
dados do Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
(Inep) no mesmo ano, apontou que o país
tinha quase 2 milhões de crianças de 4 a
17 anos fora da escola e dados oficiais do
IBGE assinalavam
1,8 milhão de
crianças e adolescentes de 5 a 17 anos em
situação de exploração pelo trabalho.
Nada contra comemorar a data,
comprar e dar presentes, afinal, já dizia o
sábio Oscar Wilde, que a melhor maneira
de tornar as crianças boas, é torná-las
felizes e um presente sempre faz um
infante feliz, o que a gente contesta é o
diferencial da realidade perversa para
crianças e jovens no Brasil. Senão
vejamos, dados do IBGE de 2018
mostravam que 12,5% da população
brasileira de 0 a 14 anos vivia na extrema
pobreza e 43,4% na pobreza.
Em números absolutos, 5,2
milhões de brasileiros de 0 a 14 anos na
extrema pobreza, o equivalente a quase
toda a população da Dinamarca e pouco
mais do que os habitantes do Chile.
Diante da triste realidade,
embaçada nas promoções comerciais,
fakes dos poderosos, babys de
portpholios virtuais, atentemo-nos para a
real importância desta data, quando
tambem comemoramos o da nossa
padroeira.
Que este sábado 12 de outubro,
seja de reflexão, para que possamos em
familia, cuidar de nossas crianças e como
cidadão, cobrar dos governantes,
especial atenção para as crianças que
necessitam do minimo de atenção, para
sobreviver com apoio do setor público,
pelo qual, pagamos pesado ônus diário
via-impostos.

X
DA REPORTAGEM

BRANCAS

Para a criançada de Cáceres, pela passagem hoje
do Dia das Crianças; para os fiéis devotos da
padroeira Nossa Senhora Aparecida, (data magna
neste sábado); para os engenheiros agrônomos,
ídem à efeméride e aos corretores de seguros, que
igualmente comemoram hoje o seu dia. Como
tambem se comemora o Dia Nacional da Leitura,
uma boa leitura para todos.
PRETAS

Para os sujismundos de plantão que continuam
empestando calçadas em Cáceres, como se
fossem lixões, exemplo, a esquina das ruas
Coronel Ponce com Tapagem, pela foto clicada
pelo JCC, usada como depósito de entulhos, por
pessoas que ignoram o que é civilidade ou agem
assim por falta de berço.
BRANCAS

Para os integrantes do Conselho Comunitário de
Segurança Pública em Cáceres (CONSEG), no
apoio à PM de Cáceres, buscando reecursos para
consertos em 4 viaturas, duas da Força Tática,
uma viatura da 1ª Delegacia de Polícia Civil e uma
viatura da Defron, garantindo a continuidade dos
trabalhos em prol da manutenção da ordem
pública, visando proporcionar a sensação de
segurança ao cidadão.
PRETAS

UMA PUBLICAÇÃO DA EDITORA ROSANE MICHELIS SARAVY - ME
CNPJ 24.823.041/0001-46
Mais uma vez, a cena se repete e foi clicada in-loco e com
exclusividade jornalística pelo Correio Cacerense,
registrando a violência do indisciplinado trânsito de
Cáceres que no dia a dia vai fazendo suas vitimas. Foi na
tarde da última terça-feira na Rua da Tapagem esquina
com Operários, quando uma ciclista foi atropelada por
um motoqueiro, que tinha um colega na garupa. A ciclista
foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e medicada no
HRC, pois devido a queda sangrava pelo ouvido.
Felizmente ninguém morreu.

E-mail: correiocacerense@hotmail.com

Telefone: 65 3223-1420 / 99953-9048
Rosane Michels - Editora

www.jornalcorreiocacerense.com.br
Matérias e artigos assinados são de responsabilidade de seus autores
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Para a poluição visual na cidade, cartazes
espalhados nas ruas e avenidas, praças e canteiros
centrais de vias públicas, colados em paredes de
casas comerciais de forma indiscriminada,
enfiados em parabrisas de veículos, entregues aos
montes nas esquinas e a maioria descartados
emporcalhando as ruas. Tudo bem, que é válido
fazer propaganda, mas, pelas vias legais, e,
morais.

www.jornalcorreiocacerense.com.br
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SORRISO NO CAMPO

Em 7 comunidades, programa já avaliou 650, crianças, realizando 1.620, procedimentos entre aplicação tópica de flúor, de risco de cárie e restauração

Tratamento odontológico se
consolida nas escolas rurais

Assessoria

Foto: Assessoria

A

Prefeitura de Cáceres
através da Secretaria de
Saúde por meio do Centro
Especializado de Odontologia
(CEO) vem consolidando o “Projeto
Sorriso no Campo” com a ampliação
e oferta dos serviços odontológicos
no município.
O Sorriso no Campo é
coordenado pela dentista, Denise
Cortela, e pela gerente do CEO,
Marilu Santana, sete comunidades
rurais já foram visitadas Vila
Aparecida, Paiol, Horizonte
D'Oeste, São Francisco, Laranjeira I,
Corixa e Limoeiro e avaliou 650,
crianças fazendo um total de 1.620,
procedimentos entre aplicação
tópica de fluor, avaliação de risco de
cárie e tratamento restaurador e a
programação de visitas continuará
até o final do ano em comunidades
que ainda não foram visitadas em
2019.
Marilu disse que a meta é
para que todas as escolas rurais
recebam a visita do projeto e que as
ações possam de prevenção sejam
continua. “Nós estamos fazendo
retorno e acompanhamento das
crianças já atendidas com visitas
periódicas.
Temos a parceria dos
estudantes do Curso de Odontologia
da FAPAN, que são coordenados
pelo professor Eduardo dos Santos
Garcia”, finalizou Marilu.

e o atendimento oferecido
nas escolas inclui o tratamento
avaliação de risco de cárie,
prevenção, com a aplicação do fluor,
entrega de kits de escova e palestras
educativas”.
O prefeito de Cáceres,
Francis Maris Cruz, parabenizou
toda equipe que se dedica para levar
saúde a quem precisa e aos

fizeram parte do Projeto
Sorriso no Campo desde a sua
idealização.
“O Projeto é excelente,
encere acadêmicos e oferece
tratamento e prevenção para os
alunos das escolas rurais e isso gera
economia para o município”,
afirmou Francis, parabenizando
todos os participantes atuais e os que

VESTIBULAR 2020/01

FAPAN lança concurso
com oferta de 315 bolsas

Da Redação

Meta é para que todas as escolas rurais recebam a visita do projeto

A Secretária de Saúde,
Silvana Maria de Souza, explicou
que a compra do veículo Van, foi
muito importante para que o Sorriso
no Campo consiguiga realizar suas
ações. “Além do veículo esse
trabalho é um sucesso por ter
profissionais dedicados e parcerias
com estudantes do curso de
odontologia que se disponibilizam a
ir realizar esse trabalho em
comunidades rurais e enfrentam
todas as dificuldades das estradas.
A dentista Denise, explicou
que o veículo viabilizou a

operacionalidade das ações
porque, além de transportar a equipe
do projeto para as comunidades
rurais, também tem ido buscar as
crianças que precisam do
atendimento no Centro
Especializado de Odontologia
(CEO).
“No dia da visita das
crianças no CEO toda a equipe se
mobiliza para receber as crianças e
prestar o atendimento necessário,
buscando manter a humanização e
segurança das crianças para o
atendimento, na cidade, professores

DIA DA PADROEIRA

Igreja de N. Sra. Aparecida
está em festas no São Luiz

R

evolucionando o mercado
educacional tanto em
metodologia de
aprendizagem quanto em
oportunidades, a Faculdade do
Pantanal, lançou na noite de
anteontem, a Campanha Vestibular
2020/1 intitulada "Conhecimento
para Voar" dando início as inscrições
para o concurso de Bolsas.
Compondo a mesa de
autoridades, a Diretora Rosana
Nascimento, coordenadora
pedagógica Marilza Ferreira, o
consultor educacional Willian Dias e
os coordenadores dos cursos Dirceu
Siqueira, Patrícia da Silva, Anny
Karoliny Ramos, Linnet Mendes
Dantas e Jean Carlos.
Há 10 anos em Cáceres, a
FAPAN vem fazendo diferença,
sempre ofertando descontos
especiais aos novos alunos. Nesta
edição serão disponibilizadas 21
bolsas de estudos para cada uma das

15 graduações, totalizando
315 bolsas com desconto de 30%,
50% ou 100%, de acordo com a
pontuação alcançada pelo candidato.
Rosana Nascimento, explicou que a
política de bolsas é válida somente
para alunos que desejam ingressar na
instituição, obedecendo os critérios
estabelecidos no Edital do
Concurso, no site da instituição.
A inscrição é totalmente
gratuita e o candidato deverá se
inscrever até o dia 10 novembro,
a t r a v é s
d o
l i n k
vestibularfapan.com.br ou via
whatsapp pela Central de
Atendimento 65 99242-1959.
A prova do concurso será realizada
no domingo, dia 17 de novembro,
às 9:00h na sede da FAPAN, com
duração de 3h00, contendo ao
todo 20 questões divididas em
Língua Portuguesa, Matemática,
História e Conhecimentos gerais e
mais Redação.
Foto: JCC

Da Redação

E

ste sábado, 12, dia
consagrado à Padroeira do
Brasil, Nossa Senhora
Aparecida, é também de festas para a
comunidade católica de Cáceres,
especialmente, os moradores do São
Luiz, onde está erigida a Igreja
Matríz da Santa, e logo pela manhã,
começam as festividades com a
Alvorada, às 6h00. Pouco depois, às
8h00, acontece a sagrada missa
celebrada pelo pároco Osvaldo
Schaffer.
Ressalte-se que no dia 3

último, as comemorações
deram a grande largada com a
novena, com o lema: “Maria
Missionária: a igreja com rosto
amazônico!” sempre às 19h00,
encerrada ontem, com participação
dos Padres Marcos e Sandro.Neste
sábado, no período vespertino, será a
vez das procissões fluvial e terrestre
à partir das 16h00, seguido da Santa
Missa às 17h30 e após, o início da
festa social.
Com musica ambiente, bar,
leilões e o aguardado Show de
Foto: Facebook

adquirentes das cartelas,
vendidas ao precinho de apenas R$
10,00 a unidade, para uma noitada
festiva à altura da padroeira e dos
fiéis.
Este ano, a geração
Aparecida comemora os 302 anos do
surgimento da imagem milagrosa no
rio Paraíba do Sul no ano de 1717 e
depois do seu encontro por
pescadores, tem sido representada
em todo o Brasil, seja no Santuário
Nacional na cidade de Aparecida,
interior do Estado de São Paulo,
como nos milhões de lares, em
centenas de capelas e paróquias, e,
aqui, em Cáceres, celebrada pelos

Mesa oficial do lançamento do Vestibular 2020/01, na Fapan

Pela manhã, Padre Schaffer celebra a Santa Missa na paróquia
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BIOMETRIA

Revisão será encerrada somente no dia 22 de novembro, mas o alerta se justifica pois o eleitor que não comparecer terá o título cancelado com sérias consequencias

Iniciada revisão eleitoral
em Figueirópolis D'Oeste
O
Assessoria c/ Redação

Foto: Reprodução

Tr i b u n a l R e g i o n a l
Eleitoral de Mato Grosso
(TRE-MT) iniciou na
última quarta-feira (9) a revisão do
eleitorado com cadastramento
biométrico no município de
Figueirópolis D'Oeste, na região de
Cáceres e todos os eleitores foram

convocados a comparecer no posto
de atendimento da Justiça Eleitoral
instalado na antiga Creche Maria
Auxiliadora Possa da Cunha,
região central, de segunda a sextafeira, das 7h30 às 13h30. Pelo
cadastro da 41ª Zona Eleitoral, o
município possui atualmente 3 mil

eleitores.
A revisão do eleitorado no
município será encerrada somente
no dia 22 de novembro e para esta
revisão foram disponibilizados 4
kits biométricos disponíveis ao
cadastro da população, sendo que o
eleitor que não comparecer terá o

HÁ TRÊS ANOS

Povo reclama de abandono
do posto de saúde no Glória
TVCO c/ Redação

O

Posto de Saúde no
Residencial Glória, em
Pontes e Lacerda, foi
terminado no final do ano de 2016 e
continua sem funcionamento,
gerando revolta dos moradores do
bairro, que reclamam e estão
cansados à espera de atendimento
na unidade.

De acordo com
informações, a obra foi inaugurada
a três anos e desde então encontrase abandonada gerando apenas
gastos aos cofres públicos,
inclusive, local por várias vezes
teve a fiação furtada e foi alvo de
vandalismos.
Em conversa com o
Foto: Facebook

Prédio construido e inaugurado em 2016 continua inativo

vereador Anderson
Barbosa, ele informou que os
vereadores tem cobrado
constantemente a atual gestão para
que alguma providência seja
t o m a d a . “ Te m o s c o b r a d o
constantemente o funcionamento
desta Unidade Básica de Saúde
para que a população seja atendida
da melhor forma possível. Se o
local está parado com o intuito de
gerar economia, não é economia e
sim um desserviço à nossa
população”.
O caso foi denunciado
pelos vereadores ao Ministério
Público, havendo informações de
que o prefeito entrou em um
consenso com o MP para que a obra
comece a funcionar até no começo
do ano que vem. “Não temos acesso
ao Termo de Ajustamento de
Conduta, entretanto, fomos
informados que estava sendo
firmado um entre o Prefeito e o
Ministério Público para que a
Unidade seja ativada”, relatou
Anderson Barbosa. Conforme ele,
os moradores precisam ir para
outro bairro para ser atendidos,

Pelo cadastro da 41ª Z.E, município possui atualmente 3 mil eleitores

título eleitoral cancelado.
Além disso, poderá se
inscrever em concurso ou prova
para cargo ou função pública,
investir-se ou empossar-se neles;
obter passaporte ou carteira de
identidade; renovar matrícula em
estabelecimento de ensino oficial
ou fiscalizado pelo governo; e
participar de concorrência pública
ou administrativa da União, dos
estados, dos territórios, do Distrito
Federal ou dos municípios, ou das
respectivas autarquias.
O chefe de cartório
Armistrong Rutilho Charbel
Monteiro, solicita a todos para que
não deixem para última hora.
“Montamos uma estrutura para
atender bem a população, mas
quando o prazo está se encerrando é

natural que mais pessoas
busquem o atendimento e
aconteçam filas. Por isso quem não
quer enfrentar esse transtorno deve
aproveitar agora”, destacou Para
fazer a biometria é necessário levar
um documento de identidade
oficial (RG, Carteira de Trabalho,
Carteira profissional, CNH e outros
definidos em lei), comprovante de
endereço e, caso tenham, CPF e
título de eleitor. No caso de
emissão do primeiro título eleitoral
para homens com mais de 18 anos é
necessário também apresentar
comprovante de quitação militar.
Atualmente, cerca de 1,7
milhão de eleitores de Mato Grosso
já efetuaram o cadastro biométrico,
o que representa 80% do
eleitorado.

PREMIADO

Ladrão de camioneta
é preso em Vila Bela
PJC/MT c Redação

N

a manhã de anteontem,
(10) a Polícia Judiciária
Civil de Vila Bela da
Santíssima Trindade, na região de
fronteira, cumpriu mandado de
prisão em desfavor de Farlei
Lourdes de Jesus.
O acusado é conhecido por
participações em Roubos de
veículos na região de Comodoro e
Pontes e Lacerda e os transportes
para Bolívia. Ele atuava na Facção
C o m a n d o Ve r m e l h o e e r a
conhecido por recrutar jovens para
a participação de atos ilícitos da
facção .
O mandado de prisão havia
sido expedido pelo Juiz de Direito
da Comarca de Comodoro , e a
Polícia Judiciária Civil Iniciou um
trabalho em conjunto com o Núcleo
de Inteligência da Delegacia
Regional de Pontes e Lacerda e
Comodoro .

Investigadores de Vila Bela
iniciaram diligências atrás do
suspeito desde a última terça feira,
8, até conseguir localizar e agarrar

o meliante que foi levado até a
central de policia e recolhido à
disposição da justiça.
Ressalte-se que Farlei em
28 de agosto último na companhia
de Antônio Carlos Moraes Aranha
Neto, 32, conhecido por Netinho
Aranha, havia roubado uma
camioneta Ford Ranger, em

Comodoro, veículo,
localizado na Bolívia, sendo ambos
presos na ocaasião pela policia
boliviana, à polícia brasileira, mas
foi posteriormente liberado.
Agora saiu o mandado de
prisão contra o ladrão, que volta
assim pro cadeião e deverá ficar
boa temporada atras das grades.
Foto: PJC/MT

Ladrão Farlei Lourdes de Jesus, está de volta ao cadeião
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EM NOVA SEDE

Resumo do Museu Histórico
de Cáceres no jubileu de seda
Por Antônio Miguel Faria Senatore
Foto: JCC

De 1980 até setembro de 2019 o museu ficou na Rua Antonio Maria

N

a semana dos 241 anos de
Cáceres, a cidade ganhou a
nova sede do Museu
Histórico, inaugurado no dia 3 de
outubro em novas instalações e
passou a chamar Professora Emilia
Darci Souza Cuiabano. Com certeza
todas as peças e documentos que
foram doados durante os 39 anos,
terão novas acomodações e
visualizações que deverão estar
expostos por categoria como é a
regra para os Museus.
O Museu permaneceu de
outubro de 1980 a outubro de 2019,
num predio em estilo neoclássico,
sito a Rua Antonio Maria 244, parte
integrante do conjunto dos casarios
históricos tombados no perímetro
urbano de Cáceres, em frente à Praça
Major João Carlos, de extraordinário
valor histórico deste prédio, e que no
passado, abrigou tropeiros e
morroqueanos que vendiam
produtos da terra como: banana,
arroz feijão, etc.
Serviu também, de sede da
Intendência Municipal, do Serviço
de Alimentação da Previdência
Social (SAPS), do Fórum de
Cáceres, da Secretaria de Educação,
Saúde e Assistência Social, que
depois passou ser chamada de
Secretaria de Desenvolvimento
Social (SDS), da Legião da Boa
Vontade (LBA), do Movimento
Brasileiro de Alfabetização
(MOBRAL), do Conselho de
Entorpecente, e da Fundação
Cultural de Cáceres.
Verdadeiras máquinas do
tempo, os museus são lugares de
reflexão sobre o passado, o presente
e o futuro de uma nação.
Atualmente, em Mato Grosso,
existem mais de 60 espaços
museológicos em funcionamento.
Entre museus e galerias de arte, são
lugares dedicados a contar boa parte
da nossa história, com enorme
potencial educativo relacionado a
aspectos culturais, artísticos e
históricos enraizados em nossa
sociedade. Frequentar museus,
exposições, lugares históricos e
galerias de arte, fomenta descobertas
sobre o homem e sua relação com
diferentes povos, culturas e valores.
No pantanal, o Museu
Histórico de Cáceres, com vista para
o Rio Paraguai, foi criado por
ocasião do bicentenário da cidade,
em 1978, pela Lei 695 de 9 de maio
de 1978 e instalados no dia 3 de
outubro daquele ano, com sede
alugada na Rua 13 de Junho, ao lado
da Catedral.

A criação do Museu e
Arquivo Municipal aconteceu no
ano em que se comemorava o
bicentenário de Cáceres, passando a
pertencer a Secretaria de
Administração, tendo como
primeira diretora, de 1978 a abril de
1983, a professora Emilia Darci
Souza Cuiabano. A história já
começa a ser contada pelas paredes
da edificação centenária (tombada
como patrimônio histórico
municipal, estadual e nacional),
localizada no centro de Cáceres.
Do século XIX,
aproximadamente 500 documentos e
do século XX aproximadamente
3000 documentos, 400 livros de
registro, 700 volumes de talões, 500
volumes de livros e revistas, 150
plantas, 1500 números de jornais
cacerenses, 100 volumes de
balancetes. Por conta do incentivo da
professora Emilia Darcy Cuyabano,
que doou muitas das peças e
documentos, lá estão expostos em
salvaguarda, livros, fotografias,
roupas, itens arqueológicos e
geológicos, documentos e objetos
históricos que marcaram a
colonização da cidade.
Entre os destaques da
exposição permanente, a carta de
Dom Pedro II, datada de 3 novembro
de 1883, nomeando o capitão
Antônio Aníbal Alves Pereira,
cavaleiro da ordem de São Bento,
homenageado pela sua bravura
durante a guerra em que acabou
morto.
Na administração do Dr. Ivo
Cuiabano Scaff a partir de 1º de maio
de 1980 a 1983, o Museu que
pertencia a Secretaria de
Administração, passou a pertencer a
Secretaria de Educação, Saúde e
Assistência Social, sendo
reinaugurado em 3 de outubro de
1980, em uma sala com divisória de
lambri e o Arquivo Municipal em
outra sala. A Secretaria de Saúde e
Assistência Social, ainda na
administração Dr. Ivo Cuiabano
Scaff passou a chamar de Secretaria
de Desenvolvimento Social (SDS).
Na gestão da interventora
Ana Maria da Costa e Faria, de 1983
a 1985, o Professor Antonio Miguel
Faria Senatore, foi diretor do Museu
e Arquivo Municipal, cargo que
ocupou até 2010. No governo do Dr.
Antonio Carlos Souto Fontes
(1986/1988) durante o 2º semestre
de 1987, a Secretaria de
Desenvolvimento Social (SDS) foi
transferida para o Centro
Operacional de Cáceres (COC), e

no lugar da Secretaria foi
instalada a sede da Fundação
Cultural de Cáceres, junto ao Museu
e Arquivo que passaram a pertencer
esta Fundação.
Em 1987 o Museu e Arquivo
foram ampliados com apoio do
Ministério da Cultura e da antiga
Fundação Cultural de Mato Grosso,
recebeu outras doações de peças e
documentos, precisando ocupar toda
estrutura física do prédio da Rua
Antonio Maria 244. A aquisição do
mobiliário para ampliação
aconteceu através de convênio com
o Ministério da Cultura. Em 1986 o
Museu repassou à Unemat, 1200

livros, que passaram a
integrarem a biblioteca daquela
Entidade.
Durante a administração do
Dr. Walter Fernandes Fidelis de
1989 a 1992, a Secretaria de
Desenvolvimento Social (SDS)
passou a chamar de Secretaria de
Educação e Cultura e a Fundação
Cultural de Cáceres continuou nesta
Secretaria, com o Museu e o
Arquivo. Em 1989 o Museu e o
Arquivo acamparam a Biblioteca
Publica Municipal “Professora
Leonidia A. de Moraes que estava
desativada alguns anos e com as
doações feitas por meio de parcerias
incluindo o acervo do Mobral, a
biblioteca voltou atender o público
ao lado do Museu.
O prédio do Museu
Histórico de Cáceres, foi
reinaugurado em 1998, na
administração de Aloísio Coelho de
Barros, (1997/2000) e com a
reforma, houve algumas adaptações
internas, possível por meio de
convênio com o Ministério da
Cultura. Enquanto isso o acervo
encontrava-se acondicionado em
uma residência na Rua General
Osório, permanecendo por quase
dois anos.Durante a gestão do
prefeito Túlio Aurélio Campos
Fontes (2001/2004) a Fundação foi
extinta e criada a Secretaria de
Esporte Cultura e Lazer, e o Museu e
o Arquivo passaram a pertencer a
esta Secretaria. Em 2002 o Museu
Histórico fêz parceria com pessoas
físicas e jurídicas, intitulando “Os
Amigos do Museu”, com apoio do

Fanaia. Com as parcerias o
Museu alavancou em todas as
formas de doações como:
mobiliário, documentos, objetos,
luminária, e outros.
Criou a
Biblioteca do Museu Histórico
Professora Maria F. Campos, o
Auditório Senatore e a Reserva
Técnica de Acervo Museológico.
As salas de exposições
ganharam nomes: Sala de História
Regional Professor Natalino
Ferreira Mendes, Sala de
Arqueologia Dr. Manoel Costa
Marques, Sala de Comunicação
Aderbal Michels, Sala de História
Sacra João Paulo II, Arquivo do
Museu Maria Faria Senatore, Sala de
Imprensa Nilo Ferreira, Cantina
Maria José da Silva Ribeiro e o
espaço externo de eventos passou a
chamar Amigos do Museu. Toda
organização foi realizada de acordo
aos moldes do Sistema Nacional de
Museus.
Este resumo explicita a
importancia dos Amigos do Museu,
que não podem e não devem ser
esquecidos em tempo algum, pois
foram eles que passaram chamar o
Museu de “Museu Histórico de
Cáceres”, até a escolha definitiva do
seu nome, Professora Emilia Darci
de Souza Cuiabano.
PS:- O Museu Histórico de Cáceres
em sua nova, ampla e confortável
nova sede, com salas específicas e
estacionamento próprio na Rua
Riachuelo, espaço de eventos da
Sicmatur, centro, funciona de
segunda-feira a sexta-feira, das 9h00
às 18h00.
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ÁGUAS DO PANTANAL
Conforme edital, aplicação das provas objetivas para cargos de nível médio/técnico
acontecerão pela manhã e aquelas de nível superior serão no período vespertino

Quase 3.000 inscritos disputam
concurso amanhã em Cáceres
Da Redação
Foto: Divulgação

Paulo Donizete, diretor da autarquia Águas do Pantanal

N

este domingo, 2.967
candidatos deverão
realizar em Cáceres, as
provas do concurso público para
provimento de cargos de nível
médio e superior do Serviço de
Saneamento Ambiental Águas do
Pantanal de Cáceres, que
acontece em 6 campos: Unemat e

Escolas Estaduais Esperidião
Marques, Natalino Ferreira
Mendes, Demétrio Costa Pereira,
União e Força e José Rodrigues
Fontes.
A aplicação das provas
objetivas para cargos de nível
médio/técnico acontecerão no
período matutino e de nível

superior no período
vespertino, conforme prevê o
edital.
A duração será de 4
horas, composta por 40 questões
de múltipla escolha. Cada
questão conterá quatro
alternativas (A, B, C e D) e
somente uma responderá
acertadamente ao comando da
questão.
As vagas são para
advogado, contador, engenheiro
químico, engenheiro sanitarista e
técnico em desenvolvimento de
sistemas e aplicações, e
controlador interno todas de nível
superior e salário de R$ R$
4.968,31; Em nível médio, as
vagas são para assistente
administrativo, salário 1.377,24;
auxiliar de encanador, encanador,
operador de ETA, e técnico
eletromecânico, todas com
salário de R$ 1.626,42.
O candidato deve portar
documento oficial com foto e
caneta transparente de cor azul ou
preta, lembrando a organização,
que o gabarito preliminar das
Provas Objetivas será divulgado
na segunda-feira, 14, no site
www.ufmt.br/concursos
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ÚLTIMO LANCES

Na Arena vitória simples classifica Colorado ou Dourado enquanto no Passo das Emas, o Luverdense precisa de 2 gols a mais para chegar à decisão final

Mixtão é uma trava na chuteira
do Verdão pra decisão da Arena
Da Redação

Foto: Arquivo

Mixto joga com vantagem diante do Luverdense hoje no Passo das Emas

PROJETO DESPORTIVO

Integração Regional de Esporte
começa hoje em Quatro Marcos

O técnico do Luverdense
Maico Gaúcho ficou
extremamente chateado com a
derrota por 2 a 1 para o Mixto,
no último final de semana na
Arena Pantanal, no primeiro
confronto das semifinais da
Copa Mato Grosso, quando o
Verdão de Lucas saiu na frente
mas levou dois gols. Ele
demonstrou insatisfação com o
desempenho do time. “Por
sorte o Mixto não matou o
confronto no primeiro jogo,
nossa atuação foi ridícula, até
arremesso lateral a gente errou.
Não é possível que a palavra
semifinal faça alguns atletas
sentir tanto”, criticou.
Conforme ele, o jogo
não tinha peso nenhum era só
fazer o que vinha fazendo.
“Mas, dentro de campo, foi
feito completamente o oposto
do que a gente treina. O time
esteve totalmente desfocado,
sem compromisso com a
partida e esse não é meu perfil.
Falei para os jogadores que se

eles quiserem fazer do
jeito deles podem fazer, mas
eles têm que me garantir que
vão ganhar os jogos”, cobrou.
“A gente mereceu a
derrota e menos mal que ainda
dá para reverter em casa.
Precisamos levantar a cabeça,
consertar os erros e buscar a
virada em casa” acredita o
treinador que aposta numa
reviravolta hoje no Passodas
Emas e ficar na finalista com
União ou Cuiabá. O
Luverdense encara o Mixto
logo mais às 18h00 deste
sábado em casa.
Na outra decisão pena
finalissima, jogam domingo
(13) o Colorado de
Rondon[ópolis pega o Cuiabá
na Arena Pantanal, após o
empate de 2 a 2 na orimeira
partida.
Se houver novo empate
a decisão vai para as
penalidades e o vencedor pega
quem vencer no Passo das
Emas.

Assessoria

P

rojeto Integração
Regional de Esporte será
iniciado neste sábado em
São José dos Quatro Marcos e irá
contemplar 22 municípios da

região, conforme informações do
prefeito Ronaldo Floreano dos
Santos.O projeto foi articulado
através de iniciativa da Gestão
Pública Municipal e assegurou
Foto: Assessoria

Várias atividades serão desenvolvidas na Quadra Poliesportiva João Manah
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recursos no valor de R$ 1 milhão
junto ao então deputado Federal
Ezequiel Fonseca. "É o primeiro
projeto dessa magnitude que
acontece no Estado de Mato
Grosso", afirmou.
O gestor destacou a
importância do Projeto que
tramitou pelo período de dois
anos para a concretização.
“Vamos iniciar agora em 12 de
outubro, no "Dia das Crianças",
com várias atividades que serão
desenvolvidas na Quadra
Poliesportiva João Manah",
informou.
De acordo com o prefeito,
cada etapa irá acontecer em um
dos municípios que serão
contemplados com o projeto.
"Nesse final de semana que é
alusivo ao Dia das Crianças será
realizado um Torneio de Futsal
denominado "Bom de bola, bom
de escola". Durante o evento será
distribuído premiação, medalhas,
lanches e refeições.
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Ser criança é ter mil sonhos no coração e acreditar que
todos eles são possíveis. É ser inesquecivelmente feliz com muito
pouco. É fazer amigos antes mesmo de saber o nome deles. É fazer
do imaginário a sua realidade, brincar com bonecos como se eles
tivessem vida e pular e correr como se fosse dotado dos poderes
dos seus super heróis preferidos. É nos ensinar que a vida, apesar
de difícil, pode tornar-se fácil com um simples sorriso. É nos
ensinar que, para sermos felizes, basta apenas olharmos para uma
criança.
Esta coluna e toda equipe do JCC deseja um feliz dia para todas as crianças que embelezam a vida
com a sua forma pura e genuína de olhar o mundo!

By Rosane Michels

*********************
Esotérico
Mercúrio em Escorpião
começa a receber um ótimo
aspecto de Saturno em
Capricórnio, indicando dias
em que sua capacidade
intelectual e estratégica,
especialmente para grandes negócios,
ganha força e equilíbrio. O período pode
estar relacionado com a negociação de
uma parceria financeira.

Mercúrio em Escorpião
começa a receber um ótimo
aspecto de Saturno em
Capricórnio, indicando dias
de preocupação com suas
finanças. O momento é ótimo
para organizar ganhos e gastos e entrar em
um período de economia. Aperte o cinto,
pois as entradas podem ser menores do que
você espera.

A Lua entra em Gêmeos e
recebe um ótimo aspecto de
Marte em Libra, indicando
um dia de maior
envolvimento com suas
finanças. Você pode estar
preocupado, mas decidido a aumentar
seus rendimentos e alcançar suas metas
financeiras. O momento é ótimo para
organizar ganhos e gastos.

Mercúrio em seu signo
começa a receber um ótimo
aspecto de Saturno em
Capricórnio, indicando dias
de interiorização e seriedade,
de aprofundamento e novos
conhecimentos. Você estará mais calado e
silencioso, mais voltado para a percepção de
si mesmo e das pessoas que fazem parte de
sua intimidade.

A Lua entra em seu signo e
recebe um ótimo aspecto de
Marte em Libra, indicando
um dia em que você estará
mais assertivo e
determinado. O momento é
ótimo para a tomada de decisões
definitivas, especialmente nos negócios.
O dia é ótimo para fechar acordos e
negociações e firmar projetos e contratos.

Mercúrio em Escorpião
começa a receber um ótimo
aspecto de Saturno em
Capricórnio, indicando dias
em que você vai preferir a
intimidade a qualquer atividade social.
Você estará mais calado e introspectivo,
mais voltado para a compreensão de suas
emoções mais profundas. Ótimo
momento para começar uma terapia.

A Lua entra em Gêmeos e
recebe um ótimo aspecto de
Marte em Libra indicando
um dia de interiorização e
distanciamento. Você estará
mais fechado e silencioso, vai preferir a
intimidade a qualquer barulho social. O
dia é ótimo para começar a planejar um
novo projeto e/ou cuidar da saúde global.

ercúrio em Escorpião
começa a receber um
ótimo aspecto de Saturno
em Capricórnio, indicando
dias em que você estará
mais envolvido com um trabalho em
equipe. É possível que você precise
aumentar seus conhecimentos para dar
seguimento a um novo projeto. Um
amigo pode estar em apuros.

A Lua entra em Gêmeos e
recebe um ótimo aspecto de
Marte em Libra indicando
um dia de maior
envolvimento com projetos
em equipe que você faz parte
ou gerencia. O momento pode estar
relacionado com a negociação de um
contrato, que será firmado rapidamente.
Um amigo antigo pode retornar.

Mercúrio em Escorpião
começa a receber um ótimo
aspecto de Saturno em
Capricórnio, indicando dias
de maior envolvimento com
seus projetos profissionais e
planos de negócios. É provável que um
projeto precise de uma reavaliação
detalhada para ser concretizado.
Exponha-se o mínimo possível.

Mercúrio em Escorpião
começa a receber um ótimo
aspecto de Saturno em
Capricórnio, indicando dias
em que você estará mais
preocupado e silencioso. As
atividades mentais e intelectuais ganham
força, assim como os estudos de temas
importantes ao seu crescimento. Ótimo
momento para um retiro espiritual.

Mercúrio em Escorpião
começa a receber um ótimo
aspecto de Saturno em
Capricórnio, indicando dias
de maior envolvimento e
a u m e n t o
d e
responsabilidades em um projeto de
médio prazo, que pode envolver viagens e
estrangeiros. Você começa a levar mais a
sério a escolha de um caminho espiritual.

Naualy e Lucas com os pais Washington e Naiara

Elena com a mamãe Barbara

Miguel e Alice

Erze Jr

Juninho com os pais Janaina e Vanderson

Rotakids - RC Cáceres

Mariana com o pai Rafael

