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Cáceres-MT, sexta-feira 06 de outubro de 2017

ENCOMIND AGROPECUÁRIA S/A
CNPJ Nº 24.707.242/0001-88 - NIRE: 51300006120

CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
Ficam convocados os Senhores Acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a realizar-se 
em 18 de outubro de 2017, às 10:30 horas, na sede da sociedade, na Rodovia BR 070, s/nº, Km 620, Zona Rural, Cep: 
78200-000, Cáceres - MT, a fim de deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 1 - Em Assembleia Geral Ordinária: a) 
Prestação de contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras, referente ao 
exercício social encerrado em 31/12/2016, b) Ratificação e aprovação das contas dos administradores, exame, 
discussão e votação das demonstrações financeiras, referentes aos exercícios sociais encerrados em 31/12/2015 e 
31/12/2014, c) Destinação do resultado dos exercícios encerrados em 31/12/2014, 31/12/2015 e 31/12/2016, d) 
Eleição dos membros do Conselho de Administração para novo mandato, e fixação da remuneração dos 
administradores.
2 - Em Assembleia Geral Extraordinária: a) Alteração do Artigo 18 do Estatuto Social, para dele excluir a 
obrigatoriedade de que os membros do Conselho de Administração sejam acionistas, b) Outros assuntos de interesse da 
sociedade.
Comunicamos que se encontram à disposição dos Senhores Acionistas, na sede social, os documentos a que se refere o 
Artigo 133 da Lei nº 6.404/76, com as alterações da Lei nº 10.303/2001, relativos aos exercícios sociais encerrados em 
31 de dezembro de 2014, 2015 e 2016.
Cáceres-MT, 03 de outubro de 2017.
HERMES BERNARDES BOTELHO - Membro do Conselho de Administração.

3º  OFICÍO DE NOTAS E PROTESTO DA COMARCA DE CACERES - MT
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PROTESTO POR FALTA DE PAGAMENTO

O 3º  OFICÍO DE NOTAS E PROTESTO DA COMARCA DE CACERES-MT, FAZ 
SABER QUE LHE FORAM  ENTREGUES PARA PROTESTO TÍTULOS DE 
RESPONSABILIDADE DAS PESSOAS ABAIXO RELACIONADAS. A 
PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO DIÁRIA É 
EXIGIDA POR LEI (SE A PESSOA INDICADA PARA ACEITAR OU PAGAR FOR 
DESCONHECIDA, SUA LOCALIZAÇÃO INCERTA OU IGNORADA, FOR 
RESIDENTE OU DOMICILIADA FORA DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO 
TABELIONATO, OU AINDA, NINGUÉM SE DISPUSER A RECEBER A 
INTIMAÇÃO NO ENDEREÇO FORNECIDO PELO APRESENTANTE, CONFORME 
ARTIGO 15 LEI nº 9492 de 10/09/97. A ENTREGA DOS AVISOS NOS ENDEREÇOS 
ABAIXO MENCIONADOS É EFETUADA PELO CARTÓRIO.
#188897 DEVEDOR:  ADRIANO MARCELO VILARGA CORELINO  - CPF.: 
788.031.521-72 - RUA CORONEL PONCE - VILA GARCIA C-CENTRO -CACERES  -
MT - Titulo: - Apres:BANCO DO BRASIL SA  - Sacador: CUIABA CORRETORA DE 
SEGUROS LTDA ME - Favorecido:CUIABA CORRETORA DE SEGUROS LTDA ME  
Valor do titul Item H   da tabela D de custas
#185134 DEVEDOR: DONATA PEREIRA & BELCHIOR PEREIRA L- CPF.: 
10.221.551/0001-39- AV RIO BRANCO, 2360 - CENTRO -CURVELAND-MT - Titulo: 

Titulo: - Apres: PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - Sacador: 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - Favorecido:ESTADO DE MATO GROSSO 
Valor do titul Item J da tabela D de custas
#188877 DEVEDOR: IZAQUE DIAS DE MELO JUNIOR  - CPF.: 568.349.501-68  - 
RUA NSRA DO CARMO, N 44, CASA -SANTA IZABEL -CACERES  -MT - Titulo: - 
Apres: PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - Sacador: PROCURADORIA 
GERAL DO ESTADO - Favorecido:ESTADO DE MATO GROSSO Valor do titul Item J 
da tabela D de custas
#188795 DEVEDOR: JOSE DE SOUZA FERNANDES  - CPF.: 236.952.001-97  - 
ESPEDICIONARIOS, N 75 -CENTRO  -CACERES  -MT - Titulo: - Apres: PGE - 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - Sacador: PROCURADORIA GERAL DO 
ESTADO - Favorecido:ESTADO DE MATO GROSSO Valor do titul Item J da tabela D de 
custas
#188796 DEVEDOR: JOSE OSMAR LAZARIN - CPF.: 361.976.379-87  - 
TIRADENTES, N 1259 -CENTRO -CACERES  -MT - Titulo: - Apres: PGE - 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  - Sacador: PROCURADORIA GERAL DO 
ESTADO- Favorecido:ESTADO DE MATO GROSSO Valor do titul Item J da tabela D de 
custas
#188835 DEVEDOR: LUIZ DA SILVA ARAUJO COSTA - CPF.: 078.586.201-34  - 
RUA COMANDANTE QUINTELA 214-SAO MIGUEL -CACERES  -MT - Titulo: - 
Apres: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GR - Sacador: FUNDO DE 
APOIO AO JUDICIARIO FUNAJURIS  - Favorecido:FUNDO DE APOIO AO 
JUDICIARIO FUNAJURIS  Valor do titul Item E da tabela D de custas
#188834 DEVEDOR: LUIZ DA SILVA ARAUJO COSTA - CPF.: 078.586.201-34  - 
RUA COMANDANTE QUINTELA 214-SAO MIGUEL          -CACERES  -MT - 
Titulo:- Apres: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GR - Sacador: 
FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO FUNAJURIS - Favorecido:FUNDO DE APOIO 
AO JUDICIARIO FUNAJURIS  Valor do titul Item B da tabela D de custas
#188879 DEVEDOR: LUIZ ORLEI AGUIAR - CPF.: 483.398.659-00  - C, N 09  -
VITORIA REGIA -CACERES  -MT - Titulo:  - Apres: PGE - PROCURADORIA 
GERAL DO ESTADO - Sacador: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - 
Favorecido:ESTADO DE MATO GROSSO  Valor do titul Item J da tabela D de custas
#188797 DEVEDOR: MANOEL ALVES MENDES - CPF.: 104.406.741-15  - 
MACUCOS, N 127 -VILA MARIANA -CACERES -MT - Titulo: - Apres: PGE - 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - Sacador: PROCURADORIA GERAL DO 
ESTADO - Favorecido:ESTADO DE MATO GROSSO  Valor do titul Item J da tabela D 
de custas
#188815 DEVEDOR: ROBERTO DE BRITO  - CPF.: 111.608.101-68  - COSTA 
MARQUES, N 00495 -CENTRO -CACERES -MT - Titulo: - Apres: PGE - 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - Sacador: PROCURADORIA GERAL DO 
ESTADO - Favorecido:ESTADO DE MATO GROSSO Valor do titul Item J da tabela D de 
custas
#188813 DEVEDOR: SALVADOR LOPES DA SILVA - CPF.: 140.568.361-91  - 
VARGAS, N 1560 -VILA MARIANA  -CACERES  -MT - Titulo: - Apres: PGE - 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - Sacador: PROCURADORIA GERAL DO 
ESTADO - Favorecido:ESTADO DE MATO GROSSO Valor do titul Item J da tabela D de 
custas
#188833 DEVEDOR: SANTOS GARCIA COMERCIO DE VEICULOS - CPF.: 
05.373.017/0001-08- AV. GETULIO VARGAS N. 439 -CENTRO  -CACERES  -MT - 
Titulo: - Apres: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GR - Sacador: 
FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO FUNAJURIS  - Favorecido:FUNDO DE APOIO 
AO JUDICIARIO FUNAJURIS Valor do titul Item E da tabela D de custas
#188837 DEVEDOR: TISSALEIA LTDA ME - CPF.: 02.939.039/0001-02- RUA DOS 
RUBIS N.801  -COHAB VELHA  -CACERES  -MT - Titulo:  - Apres: TRIBUNAL DE 
JUSTICA DO ESTADO DE MATO GR  - Sacador: FUNDO DE APOIO AO 
JUDICIARIO FUNAJURIS - Favorecido:FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO 
FUNAJURIS  Valor do titul Item E da tabela D de custas
#188836 DEVEDOR: TISSALEIA LTDA ME - CPF.: 02.939.039/0001-02- RUA DOS 
RUBIS N.801 -COHAB VELHA-CACERES  -MT - Titulo:  - Apres: TRIBUNAL DE 
JUSTICA DO ESTADO DE MATO GR - Sacador: FUNDO DE APOIO AO 
JUDICIARIO FUNAJURIS- Favorecido:FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO 
FUNAJURIS Valor do titul Item B da tabela D de custas
#188782 DEVEDOR: TV PANTANAL LTDA - CPF.: 26.773.036/0001-00- AVE - SAO 
LUIZ, N 360 -CENTRO -CACERES  -MT - Titulo: - Apres: PGE - PROCURADORIA 
GERAL DO ESTADO - Sacador: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO- 
Favorecido:ESTADO DE MATO GROSSO Valor do titul Item J da tabela D de custas
OS DEVEDORES ACIMA RELACIONADOS FICAM INTIMADOS A 
COMPARECER A RUA PADRE CASSEMIRO N° 767 - CENTRO-CACERES-MT, A 
FIM DE EFETUAR PAGAMENTO OU OUTRAS PROVIDÊNCIAS, NO 1o. (primeiro) 
DIA UTIL SEGUINTE DA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL, NO HORARIO 
DAS 09 AS 17 HORAS.
Cáceres-MT, 05 de outubro de 2017.

- Apres:BANCO DO BRASIL SA  - Sacador: REFRAMA REFRATARIOS MACCARI 
LTDA - Favorecido:REFRAMA REFRATARIOS MACCARI LTDA Valor do titul Item B   
da tabela D de custas
#188779 DEVEDOR: SILVANA LEAL DE MORAES  - CPF.: 604.043.371-04  - RUA 
PADRE CASSIMIRO, N 946 -CENTRO -CACERES  -MT - Titulo: - Apres:ORDEM 
DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCIONAL - Sacador: ORDEM DOS 
ADVOGADOS DO BRASIL SECCIONAL MAT- Favorecido:ORDEM DOS 
ADVOGADOS DO BRASIL SECCIONAL MATO  Valor do titul Item L   da tabela D de 
custas
#188891 DEVEDOR: TANIA MARIA SANABRIA C. TOLOTTI - CPF.: 476.832.440-
15 - RUA. RADIAL. 1 , S/N  RODEIO  -CACERES  -MT - Titulo: - Apres:BANCO DO 
BRASIL SA - Sacador: COSTA ALVES & ALVES LTDA ME - Favorecido:COSTA 
ALVES & ALVES LTDA ME Valor do titul Item B   da tabela D de custas
OS DEVEDORES ACIMA RELACIONADOS FICAM INTIMADOS A 
COMPARECER A RUA PADRE CASSEMIRO N° 767 - CENTRO-CACERES-MT, A 
FIM DE EFETUAR PAGAMENTO OU OUTRAS PROVIDÊNCIAS, NO 1o. (primeiro) 
DIA UTIL SEGUINTE DA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL, NO HORARIO 
DAS 09 AS 17 HORAS.
Cáceres-MT, 05 de outubro de 2017.
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O 3º  OFICÍO DE NOTAS E PROTESTO DA COMARCA DE CACERES-MT, FAZ 
SABER QUE LHE FORAM  ENTREGUES PARA PROTESTO TÍTULOS DE 
RESPONSABILIDADE DAS PESSOAS ABAIXO RELACIONADAS. A 
PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO DIÁRIA É 
EXIGIDA POR LEI (SE A PESSOA INDICADA PARA ACEITAR OU PAGAR FOR 
DESCONHECIDA, SUA LOCALIZAÇÃO INCERTA OU IGNORADA, FOR 
RESIDENTE OU DOMICILIADA FORA DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO 
TABELIONATO, OU AINDA, NINGUÉM SE DISPUSER A RECEBER A 
INTIMAÇÃO NO ENDEREÇO FORNECIDO PELO APRESENTANTE, CONFORME 
ARTIGO 15 LEI nº 9492 de 10/09/97. A ENTREGA DOS AVISOS NOS ENDEREÇOS 
ABAIXO MENCIONADOS É EFETUADA PELO CARTÓRIO.
#188818 DEVEDOR: ALESSANDRA THERESA BARROSO VIEIRA- CPF.: 
522.885.521-15 - RUA VOLUNTARIOS DA PATRIAN. 436 -CENTRO-CACERES  -
MT - Titulo:- Apres: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GR  -Sacador: 
FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO FUNAJURIS   - Favorecido:FUNDO DE APOIO 
AO JUDICIARIO FUNAJURIS   Valor do titul Item F   da tabela D de custas
#188817  DEVEDOR: ALESSANDRA THERESA BARROSO VIEIRA - CPF.: 
522.885.521-15  - RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA N. 436 -CENTRO   -CACERES  -
MT - Titulo: - Apres: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GR     - 
Sacador: FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO FUNAJURIS    - Favorecido:FUNDO 
DE APOIO AO JUDICIARIO FUNAJURIS Valor do titul Item G   da tabela D de custas
#188798 DEVEDOR: AMEDIO ARONGE- CPF.: 251.415.208-97 - DOS LATOEIROS, 
N 450, -CENTRO -CACERES  -MT - Titulo:  - Apres: PGE - PROCURADORIA GERAL 
DO ESTADO - Sacador: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  - 
Favorecido:ESTADO DE MATO GROSSO Valor do titul Item J da tabela D de custas
#188787  DEVEDOR: ASCENCIO FRANCO DOS SANTOS - CPF.: 131.228.288-63   - 
1, N 03  -RES. PORTAL DO PACIF-CACERES  -MT - Titulo:- Apres: PGE - 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  - Sacador: PROCURADORIA GERAL DO 
ESTADO - Favorecido:ESTADO DE MATO GROSSO Valor do titul Item J da tabela D de 
custas
#188878 DEVEDOR: CARLOS ROBERTO R DA SILVA - CPF.: 037.434.718-25    - DA 
II, N 2 -SANTA CRUZ -CACERES  -MT - Titulo:  - Apres: PGE - PROCURADORIA 
GERAL DO ESTADO  - Sacador: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - 
Favorecido:ESTADO DE MATO GROSSO Valor do titul Item J da tabela D de custas
#188790 DEVEDOR: CARMEB ARDAIA - CPF.: 458.580.551-68  - RUA PORTO 
CARREIRO,, N 658-CENTRO -CACERES  -MT - Titulo: - Apres: PGE - 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  - Sacador: PROCURADORIA GERAL DO 
ESTADO - Favorecido:ESTADO DE MATO GROSSO Valor do titul Item L da tabela D 
de custas
#188871 DEVEDOR: CELSO DA SILVA 112757-0 - CPF.: 927.815.511-04  - 
AMETISTAS, RUA, N 02, ESQUINA COM-COHAB VELHA -CACERES  -MT - 
Titulo: - Apres: PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - Sacador: 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO MT - Favorecido:ESTADO DE MATO 
GROSSO  Valor do titul Item D  da tabela D de custas
#188809 DEVEDOR: DEMILTO FELIX LUIS - CPF.: 05.662.071/0001-73- AVENIDA - 
GETULIO VARGAS, N 1636 -VILA MARIANA -CACERES  -MT - Titulo:  - Apres: 
PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  - Sacador: PROCURADORIA 
GERAL DO ESTADO - Favorecido:ESTADO DE MATO GROSSO Valor do titul Item J 
da tabela D de custas
#188872 DEVEDOR: DONOVAN KUSTHER CAVALCANTE - CPF.: 038.033.131-47  
- A, N 10 -12 DE AGOSTO -CACERES  -MT - Titulo:  - Apres: PGE - PROCURADORIA 
GERAL DO ESTADO  - Sacador: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - 
Favorecido:ESTADO DE MATO GROSSO Valor do titul Item J da tabela D de custas
#188793 DEVEDOR: ELISMAR PERES DE CARVALHO - CPF.: 011.605.701-75  - 
GRANADAS, N 338 -JD IMPERIAL -CACERES  -MT - Titulo: - Apres: PGE - 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - Sacador: PROCURADORIA GERAL DO 
ESTADO - Favorecido:ESTADO DE MATO GROSSO Valor do titul Item J da tabela D de 
custas
#188799 DEVEDOR: EUZEBIO LUIZ GOMES MANSOR - CPF.: 020.514.758-57  - 
TALHAMARES, N 62 -VILA MARIANA -CACERES  -MT - Titulo:   - Apres: PGE - 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  - Sacador: PROCURADORIA GERAL DO 
ESTADO - Favorecido:ESTADO DE MATO GROSSO Valor do titul Item J da tabela D de 
custas
#188881 DEVEDOR: FERNANDO AUGUSTO ORIVES PEDROSO - CPF.: 
117.714.228-74  - RUA DA PAZ, N 10 -CENTRO -CACERES  -MT - Titulo: - Apres: 
PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  - Sacador: PROCURADORIA 
GERAL DO ESTADO - Favorecido:ESTADO DE MATO GROSSO  Valor do titul Item J  
da tabela D de custas
#188880 DEVEDOR: FRANCISCO BALDUINO DA SILVA JUNIOR - CPF.: 
940.745.421-53  - RUA DAS SERIEMAS, N 121 -VILA MARIANA -CACERES  -MT - 
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Anos

pastoreavam ajudando os carentes, a 
tratavam de Majestade Fidelíssima, título 
que herdou de seu avô D. João V, 
atribuído pelo Papa Bento XIV, ao 
monarca e aos seus descendentes. 
 Dona Maria reinou durante 15 
anos, e a obra que deixou, que nos 
escusem alguns historiadores, o legado 
que ela nos deixou, não foi a de uma 
rainha louca. Pelo contrário, reinou com 
muita lucidez, e quando essa lucidez se 
esvaeceu, foi sabiamente afastada da 
governança. (fato que não ocorre 
ultimamente no reino tupiniquim). O 
termo Rainha Louca, dá-nos a sensação 
de que fomos governados por alguém que 
não estava na posse das suas faculdades 
mentais, o que não é verdade. É manchar a 
memória de uma Rainha, que foi piedosa, 
e nem mais nem menos devota do que 
todas as outras rainhas européias, damas 
da corte, senhoras fidalgas, da burguesia 
ou até do povo, porque, na verdade, a 
instituição Igreja, 
 com sede em Roma, estava de tal 
modo enraizada na vida e na política dos 
reinos, que praticamente era ela que 
reinava. Dona Maria I era uma mulher 
extremamente sensível, delicada, dada às 
artes, de gostos refinados. Com certeza, 
alvo dos antimonárquicos, que criticavam 
a faustosa corte de D. João V, conhecido 
como o Rei Sol português, semelhante em 
tudo às outras faustosas cortes européias, 

esquecendo-se aqueles, de que os 
governantes portugueses atuais (não só 
além-mar, mas aquém, ôpa!) usufruem 
ainda de faustosos Palácios desses 
tempos. 
 Sua alteza Dona Maria, mãe de 
Dom João VI, teve sim, por direito, 
justiça e merecimento, as benesses do 

reino e sua fatalidade não desmerece seus 
atos pios, dos quais, a mais justa 
homenagem com certeza,  foi  a 
nominação à Vila que floresceu sob as 
bênçãos de São Luiz, tornando-se a nossa 
Cáceres, que hoje comemora 239 anos de 
trabalhos, lutas, perseverança, amor e 
progresso. 

 Um pouco de história não faz mal 
a ninguém, sobretudo, quando falamos 
daquela cidade que guardamos a sete 
chaves no lado esquerdo do peito, a nossa 
mãe adotiva Cáceres, então vamos lá: A 
vila de São Luís de Cáceres foi fundada 
em 6 de outubro de 1778 pelo tenente de 
Dragões Antônio Pinto Rego e Carvalho, 
por ordem e 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-Maria do Paraguai, em homenagem 
à rainha reinante de Portugal. 
 E Cáceres, a Princesa que virou 
Rainha, conforme a letra da musica de 
Lorde Dannyelvis, que complementa, a 
estrela fronteiriça que fulgura sentinela 
do Brasil colonial, sempre será princesa; a 
Princesinha do Paraguai, cicerone da 
ante-sala do pantanal. Historiadores 
atribuem à Dona Maria, o cognome de 
Rainha Louca, porque em 1792, ela 
manifestou pela primeira vez a sua 
instabilidade mental; sete anos depois, 
em 1799, devido ao agravamento da sua 
doença mental, seu filho D. João (que 
veio a ser o VI) tornou-se Regente do 
Reino; e Dona Maria morreu em 1816, 
quando a Vila Maria do Paraguai, 
comemorava 46 anos de fundação. 
 Na vila embrião da futura 
Cáceres, o povo a chamava de Piedosa e 
os padres, madres e freis que aqui 
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transformada em fábrica.
*O segundo ciclo é o da indústria 
extrativista, sobressaindo-se, em Cáceres, 
a extração da poaia, também conhecida 
como ipeca ou ipecacuanha. A abertura da 
navegação pelo rio Paraguai, a produção 
nas grandes fazendas e a extração da poaia 
criaram uma economia exportadora e 
novas relações comerciais e políticas com o 
capital estrangeiro. Também fez com que 
São Luiz de Cáceres, cuja população 
residente se concentrava em maior número 
nas grandes fazendas, experimentasse um 
relativo progresso com a abertura de casas 
comerciais, da Câmara Municipal e com a 
vinda para a cidade de fazendeiros e 
importantes comerciantes.
*Em 1960, o governo do Estado de Mato 
Grosso inicia, em Cáceres, a construção de 
uma ponte de concreto sobre o rio Paraguai, 
inaugurada em 1961 e denominada 
Marechal Cândido da Silva Rondon.  
Juntamente com a abertura e pavimentação 
da BR-174 e a implementação dos projetos 
de colonização na região por meio do 
Departamento de Terras e Colonização; 
criado para controlar a venda de terras 
públicas e a concessão de títulos de 
propriedades,  e da Comissão de 
Planejamento da Produção, que objetivava 
atrair empresas colonizadoras para Mato 
Grosso  (e  “dar  embasamento  e  
infraestrutura à colonização,” vai 

proporcionar o povoamento e os 
desmembramentos municipais na direção 
sudoeste do Estado.
*Como cidade fundada no século XVIII, 
Cáceres possui inúmeros prédios e 
elementos arquitetônicos de alta 
relevância, teve parte do perímetro do 
centro do município tombado pelo Instituto 
do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (Iphan) em 2010. Além do Centro 
Histórico, foram tombadas fazendas, 
usinas, e sítios arqueológicos. Cáceres 
destaca-se, especialmente, por retratar em 
sua arquitetura diferentes fases vividas 
desde a colonização da América 
Portuguesa até os dias atuais, tendo desde 
edificações em perfeito estado de 
conservação, até prédios em estado 
avançado de degradação, seja por ação 
humana ou do tempo.
*Em 1914, o agora Município de São Luís 
de Cáceres recebeu a visita do ex-
presidente dos Estados Unidos da América, 
Theodore Roosevelt. Ele cruzava o Centro-
Oeste do Brasil sendo guiado pelo 
marechal Cândido Mariano da Silva 
Rondon. Relatos dão conta de que 
Roosevelt ficou encantado com o comércio 
local, cujo carro-chefe era a loja Ao Anjo da 
Ventura, de propriedade da firma José 
Dulce & Cia, também dona de um vapor, o 
Etrúria.
* No início de 1927, a região do Município 

de Cáceres e os arredores da cidade foram 
cruzadas pelos integrantes da Coluna 
Prestes, provocando a fuga de muitos 
moradores. Um dos líderes daqueles 
revoltosos, seguindo para asilo na Bolívia, 
Luís Carlos Prestes, está assinalado. 
Também no início do ano de 1927, a Cidade 
Princesinha do Pantanal de Cáceres 
assistiu o pouso do , hidroavião Santa Maria
assim batizado em homenagem à caravela 
de Cristóvão Colombo. Um dos seus 
pilotos era o oficial do Exército da Itália, 
Francesco de Penedo
*A assinatura da , pela Lei Áurea princesa 
Isabel, em 23 de maio de 1888, acabando 
com a escravidão no Brasil, levou à 
decadência as principais fazendas situadas 
no atual Município de Cáceres, todas 
dependentes da mão de obra dos negros 
cativos para tocar a produção
* No início dos anos 60, foi construída a 
ponte Marechal Rondon, sobre o Rio 
Paraguai, que facilitou a expansão em 
direção ao noroeste do Estado. A chegada 
de uma nova leva migratória, causada pelo 
desenvolvimento agrícola que projetou 
pólo de produção no Estado e no pais, 
mudou o perfil de Cáceres, cuja ligação 
com a capital, Cuiabá, foi se intensificando 
à medida que melhoravam as condições da 
estrada ligando as duas cidades. É nesse 
período que ocorre a emancipação dos 
novos núcleos sócio-econômicos.

*Em 1914, São Luís de Cáceres recebeu a 
visita do ex-presidente dos Estados 
Unidos, Theodore Roosevelt, que 
participava da Expedição Roosevelt-
Rondon. Conta-se que ele ficou encantado 
com o comércio local, cujo carro-chefe era 
a loja "Ao Anjo da Ventura", de 
propriedade da firma José Dulce & Cia, que 
também era dona do vapor Etrúria. 
* No início de 1927, Cáceres viveu dois 
acontecimentos marcantes: a passagem da 
Coluna Prestes por seus arredores, que 
provocou a fuga de muitos moradores, e o 
pouso do hidroavião italiano Santa Maria, 
o primeiro a sobrevoar Mato Grosso. 
*Durante a Guerra, a navegação e o 
comércio via rio Paraguai foram 
interrompidos, porém, Vila Maria 
(Cáceres) conseguiu não ser atingida por 
uma de suas principais conseqüências: a 
epidemia de varíola, uma vez que a 
passagem pela fazenda Jacobina de 
p e d e s t r e s  v i n d o s  d e  C u i a b á  e  
contaminados por esta doença fora 
proibida. Terminada a Guerra, a navegação 
pelo rio Paraguai foi retomada, seguindo 
ininterrupta até 1930 (SIQUEIRA, 2002), 
o que possibilitou a vinda para Mato 
Grosso de pessoas, mercadorias e 
desenvolvimento, destacando-se para a 
agora cidade de São Luiz de Cáceres a 
abertura e o crescimento da charqueada 
montada na fazenda Descalvados, 
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Em maio de 1874, a Assembléia 
Legislativa Provincial, através da lei 
n.º 3, eleva a Vila de São Luiz do 
Paraguai à categoria de cidade com o 
nome de São Luiz de Cáceres. Essa 
nomeação provoca ruptura da 
condição de vila para cidade, e vai 
institucionalizar o ordenamento da 
cidade em oposição à falta de 
planejamento, com a aprovação pela 
Câmara Municipal do primeiro 
Código de Posturas, em 1876, o qual, 
de acordo com o Capítulo 1º. 
“Demarcação e Embelezamento da 
Cidade”, determina “o arruamento e 
nivelamento das ruas da cidade, 
praças e lugares que pelo seu 
d e s e n v o l v i m e n t o  o f e r e c e m 
esperanças de e futura edificação”. 

 No artigo 5º, o Código diz 
ainda sobre a nova denominação às 
ruas  e  p raças  e  a  r e spec t iva 
numeração aos edifícios públicos e 
particulares. Em fevereiro de 1883, 
foi assentado na Praça da Matriz, 
atual Barão do Rio Branco, o Marco 
do Jauru, comemorativo do Tratado 
de Madrid, de 1750. 
 Ou seja, institucionalmente, 
o código projeta uma mudança 
política e administrativa para a 
cidade. Junto com a Catedral de São 
Luís, cuja construção teve início em 
1919, mas só foi concluída em 65, os 
dois monumentos estão até hoje entre 
os principais atrativos turísticos da 
cidade e em 1938, o município passou 
a se chamar apenas Cáceres.

 omo disse o compositor-Cpoeta, jornalista e advogado, 
editor do Jornal Correio 

Cacerense Daniel Macedo, o Lorde 
Dannyelvis, a Princesa que nasceu 
Rainha, Cáceres, teve seu nome de 
or igem,  como Vi la  Mar ia  do 
Paraguai. Referencias, à Rainha 
Maria de Portugal e ao caudaloso, 
piscoso e majestoso Rio Paraguai, 
que margeia do lado oeste, aquela que 
foi também, vila de São Luís de 
Cáceres. 
 D e  Vi l a  v i r o u  c i d a d e , 
mantendo de inicio o nome de Vila de 
São Luís de Cáceres, obviamente, em 
homenagem ao quarto governador e 
capitão-general da capitania de Mato 
Grosso, Luís de Albuquerque de Melo 
P e r e i r a  e  C á c e r e s ,  d e  c u j a 
determinação em 1778 ao tenente de 
Dragões Antônio Pinto Rego e 
Carvalho, foi fundada. 
 Importante lembrar que os 
primeiros povoados no Brasil foram 
batizados de vilas e no território 
matogrossense, na segunda metade 
do século XVIII, não foi diferente, 
com a fundação da Villa Maria do 

 Em carta dirigida a Martinho 
de Mello e Castro, em dezembro de 
1779, o Governador da Capitania de 
Mato Grosso relata as melhorias da 
Vila Maria e da necessidade de se 
criar uma paróquia já solicitada ao 
vigário da Igreja e da Vara de Cuiabá a 
constituírem o Distrito de Nova 
Freguesia de Vila Maria. 
 O capelão José Correa Leitão 
em correspondência ao Governador 
Albuquerque, no mesmo ano, sugere 
o nome da freguesia, dizendo: Assim 
como a Vila tem o título de Maria, 
também a igreja há de ter o seu. Um 
ano depois (1780), o bispo D. José 
Joaquim J. Mascarenhas cria a 
freguesia de São Luiz da Villa Maria 
do Paraguai, retomando o já dito no 
documento formulado pelo Capelão e 
não no documento do Governador 
que sugere o nome Distrito de Nova 
Freguesia de Vila Maria. 
 O es tabelecimento  dos 
sentidos de um nome e não de outro, 
relaciona-se ao interpretável do que 
se diz a partir de um memorável que 
significa; e a renomeação São Luiz da 
Vila Maria do Paraguai passa a 
significar o estreitamento das 
relações de poder entre o Governador 
e os religiosos da prelazia de Cuiabá 
(Bispo e capelão), que se fundem por 
interesses do país que representam no 
território colonizado e pelas missões 
que lhes foram determinadas. 
 Essa renomeação do lugar da 
Igreja católica significa a elevação da 
Vila à condição de freguesia pela 
instalação da Igreja,  além da 
doutrinação da religião. A Freguesia 
de São Luiz de Vila Maria do 
Paraguai foi elevada à vila com o 
nome de São Luiz do Paraguai, pela 
Lei Provincial n.º 8, de 1850. Em 
1860, Vila-Maria do Paraguai já 
contava com sua Câmara Municipal, 
mas só em 1874 foi elevada à 
categoria de cidade, com o nome de 
São Luiz de Cáceres, em homenagem 
ao padroeiro e ao fundador da cidade. 

Paraguay (1778), no caminho entre 
Vila Real do Bom Jesus do Cuiabá 
(1719), a atual capital, e Vila Bela da 
Santíssima Trindade (1752), a 
primeira capital de Mato Grosso, por 
ordem do Governador da Capitania de 
Mato Grosso, Luís de
 Albuquerque  de  Mel lo 
Pereira e Cáceres, em 6 de outubro de 
1778, que resultaria em grande 
u t i l i d a d e  a o  r e a l  s e r v i ç o  e 
comodidade publica pela estratégica 
localização de um registro e de 
reforço defensivo da capital e de 
Cuiabá contra os espanhóis. 
 Voltando à nomeação do 
povoado, Villa Maria do Paraguay, 
conforme a ata, deu-se em obsequio 
do real nome de Sua Majestade, D. 
Maria I, por ordem do Governador da 
Capitania de Mato Grosso. Naqueles 
idos, o povoado de Cáceres não 
passava de uma aldeia, centrada em 
torno da igrejinha de São Luiz de 
França e  a  Fazenda Jacobina 
destacava-se na primeira metade do 
século XIX por ser a maior da 
província de Mato Grosso em termos 
de área e produção. 

Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de 
1778, aos 6 dias do mez de outubro do dito anno, n'este 
districto do rio Paraguay e margem oriental d'elle, no lugar 
onde presentemente se dirige a estrada que se seguia à Cuyabá 
desde Villa Bella, sendo presente o Tenente de Dragões 
Antonio Pinto do Rego e Carvalho, por elle foi dito que 
tinha passado a este dito lugar por ordem do Ilmo. e Exm. 
Snr. Luís de Albuquerque de Mello Pereira e Cáceres, 
Governador e Capitão General d'esta Capitania de 
Mato Grosso, para com effeito fundar, erigir e consolidar 
uma povoação civilizada, aonde se congregassem todo o maior 
número de moradores possível, comprehendidos todos os casaes 
de índios castelhanos proximadamente desertados para estes 
Domínios Portuguezes da Província de Chiquitos, que 
fazem o número de 78 indivíduos de ambos os sexos, a que 
juntando-se todo o outro numero das mais pessoas 
congregadas para o dito fim faz o total de 161 indivíduos de 
ambos os sexos; cuja povoação, segundo as ordens do dito, se 
denominará de hoje em diante, em obsequio do real nome de 
Sua Majestade – Villa Maria do Paraguay, – 
esperando-se que de semelhante estabelecimento haja de 
resultar grande utilidade ao real serviço e commodidade 
publica [...].

Primeira parte da ata de existência
jurídico administrativa do povoado
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Vossa Alteza,Cáceres:Uma 
Princesa que nasceu Rainha 
Editoria/Unicamp

A escultura batizada pelo nome de Anjo da Ventura foi trazida para São Luiz de Cáceres no ano de 1890, por José 
Dulce, que chegou por aqui em 1871, onde se instalou comercialmente, constituiu família, conquistou poder 
político, acumulou um grande patrimônio e morreu em 1921. Em 1871 José Dulce e Leopoldo Livio D'Ambrósio 

fundaram a firma comercial José Dulce & Vilanova, na Rua de Baixo, hoje Mal. Deodoro, tendo como principal atividade, a 
compra e a venda de produtos nacionais e importados, tais como tecidos, perfumarias, cristais, móveis, ferragens, drogas, 
armas de fogo, bebidas, arreamentos, roupa feita para homens e senhoras, e manejo do couro de boi para exportação, 
expandindo suas atividades, exportando peles de animais silvestres e ervas medicinais. 
 Em 1890, já consolidada, a empresa inaugura a sua sede comercial na confluência da Travessa da Cadeia com a Rua 
Augusta, hoje, Ruas Comandante Balduíno e Coronel José Dulce, funcionando como agência de crédito e financeira na 

medida em que era preposto do Banco do Brasil. 
Após alguns anos de funcionamento da empresa 
comercial, José Dulce compra a parte de Leopoldo 
D'Ambrósio, passa a ser o único proprietário do 
estabelecimento e de outros ramos de atividade 
produtiva e de transporte de passageiros e cargas. 
Dentre suas propriedades destacavam-se mais de 
70.000 alqueires de terras na região e o vapor 
Etrúria, que se tornou um ícone do transporte de 
passageiros e cargas, - com destaque para a seringa 
fina defumada e seringa pura172, na bacia do rio 
Paraguai, estabelecendo regularmente a rota 
Cáceres-Corumbá-Cáceres. 
 Através de iniciativas comerciais de feições 
monopolistas, dentre as quais, a casa comercial Ao 
Anjo da Ventura e o vapor Etrúria, Cáceres mantinha 
estreitas relações comerciais com Porto Alegre, 
Santos e Rio de Janeiro e recebia artigos importados 
da Europa. Isso, a transformou no final do século 
XIX e primeiras décadas do XX numa cidade 
moderna, no que diz respeito aos padrões de 

ocupação e desenvolvimento urbanístico e de crescente desigualdade social. 

José Dulce e a Ventura do Anjo

Comercial Anjo da Ventura de José Dulce em 1890,  apostava em Cáceres

Foto: Acir Montechi

Missa na igreja de São Luiz pelo Padre Dom Máximo Bienés  

Foto: Museu/Cáceres

Rainha Dona Maria, a piedosa, que nominou a Vila de S. Luiz 

Foto: quadro Hirondino
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aquela degustada na churrascada 
de 20 bois em um almoço que a 
prefeitura de Cáceres oferece a 
comunidade nesta comemoração 
aos 239 anos da cidade. 
 O mega churrasco será 
servido a comunidade a partir das 
10h00 da com o cardápio típico, 
boi no rolete, arroz e mandioca.  
Para atender a demanda, já que 
todos vão querer participar 
festando os 239 anos de fundação 
da cidade, 800 mesas com 3200 

concentração na Praça Barão do 
Rio Branco e terminando em 
frente da UNEMAT - Campus 
Jane Vanini.
 A proposta deste ano 
promete muito ato político dando 
visibilidade e promovendo ações 
que visam à conscientização da 
sociedade no que tange aos 
direitos e à cidadania de 
LGBTQ's.

apenas, as bebidas serão pagas, 
aos que comercializaram os 
e s p a ç o s  p r e v i a m e n t e  
disponibilizados pela prefeitura. 
 S h o w  c o m  d u p l a  
renomada, bailão com artistas e 
bandas regionais até a lua virar 
sol, repouso de algumas horas 
para o almoço, pra quem gosta de 
curtir, a sexta máxima apresente 
também, uma feira com varias 
espaços para exposição de 
produtos e serviços. Uma forma 
de divulgar nosso artesanato. 

 áceres receberá nesta Csexta feira, 6, aniversário 
de 239 anos da cidade, a 

quarta edição da Parada da 
Diversidade do Pantanal. 
 O coletivo de militantes 
LGBTQ's e diversas outras 

representações da sociedade 
estão se reunindo semanalmente 
desde o fim de julho para chegar 
ao formato ideal para o evento. 
 O que já é certo é que a 4ª 
Edição acontecerá no dia 06 de 
outubro, e que deve começar com 

 cidade ganhou ontem Acomo aperitivo para a 
grande festa de seus 239 

anos, o sensacional show do 
sertanejo universitário nacional  
com a Dupla João Neto e 
Frederico, e bandas regionais, 
c o m  e n t r a d a  f r a n c a .  
Protagonistas dos sucessos “Lê 
Lê Lê” e “Tá combinado”, a dupla 
incendiou a platéia na noite de 
ontem a partir das 23h00 no hall 
livre da Sicmatur, (Secretaria de 

Indústria, Comércio, Meio 
Ambiente e Turismo de Cáceres), 
com apoio do Ministério de 
Turismo, que entrou com 
recursos federais da ordem de 
150 mil reais em contra partida do 
município na disponibilização da 
locação de um gerador de 
energia.
 Além do show da véspera, 
a ressaca poderá ser quebrada 
nesta sexta feira, com o feriadão 
prolongado e nada melhor que 

 Secretaria de Agricultura Ad e  C á c e r e s ,  d a n d o  
continuidade à parceria 

com os piscicultores da cidade, 
comunica a população cacerense 
que neste dia 6 de outubro, 
aniversário de Cáceres, o 
caminhão do Peixe, estará 
atendendo os munícipes na Praça 
da Feira. A partir das 8 horas da 
manhã a comercialização do 
pescado já estará disponível.  O 
peixe vendido será vendido 
Tambatinga, com o preço de R$ 
9,00 reais o quilo. 
 O Caminhão do Peixe é 
u m  p r o g r a m a  i t i n e r a n t e  

desenvolvido pela Prefeitura de 
Cáceres em parceria com o 
M i n i s t é r i o  d a  P e s c a  e  
Aqüicultura, que percorre a 
cidade em ocasiões especiais 
vendendo peixes cultivados por 
pequenos produtores da região.
 O veículo é composto por 
duas câmaras frias, espaço para 
manuseio de peixe (retirada das 
espinhas), balança, máquina para 
emissão de cupom fiscal e um 
balcão para atendimento. Podem 
ser  t ransportadas até  3,5 
toneladas de pescado fresco e 
congelado para comercialização 
no caminhão.

FESTA DE ARROMBA

Show nacional e mega almoço
abrem os 239 anos de Cáceres
Da Redação

O mega churrasco será servido a comunidade a partir das 10h00 da com o cardápio típico, boi no rolete, arroz e mandioca

lugares serão espalhadas na Praça 
de Eventos, diante da expectativa 
de 10 mil pessoas presentes.
 O calor que é típico 
cacerense, associado ao calor 
humano das festividades, terá 
como climatização 6 grandes 
e x a u s t o r e s  n o  a m b i e n t e ,   
enfatizando os organizadores,  e o 
secretário de Indústria Comercio, 
Meio Ambiente e Turismo, Júnior 
Cezar Dias Trindade, que  os bois 
foram doados por produtores da 
região, portanto, almoço gratuito, 

Show com João Neto e Frederico agitou a moçada na Sicmatur  

Foto: Divulgação

ARCO-ÍRIS

Parada da diversidade tira
os pés do chão em Cáceres 

Editoria

Evento é promovido pela Associação GLBT Viva a Vida  

Foto: Facebook

Caminhão itinerante do Peixe, hoje na Praça da Feira  

Foto: Assessoria

PRECINHO SEM ESCAMAS

Caminhão do Peixe atende 
hoje na Pracinha da Feira
Assessoria c/ Redação

São os votos da Colônia Z2 

O COLÉGIO SALESIANO SANTA MARIA

Direção e Família Educativa do CSSM
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«Sua história é a inspiração para
que continuemos lutando pelo
desenvolvimento desta terra

rica e promissora».
FRANCIS MARIS CRUZ

Prefeito de Cáceres
Parabéns Cáceres!
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 desafio de povoar uma Ol o c a l i d a d e  q u e  n ã o 
possuía “atrativos” como 

ouro ou diamante, foi superado 
com a instalação de 78 casais de 
Chiquitanos, atraídos para a 
região por Luis de Albuquerque, 
cuja permanência demandou a 
instalação da Fazenda Real de 
Caiçara, às margens do rio 
P a r a g u a i ,  p a r a  p r o v e r  o 
abastecimento de gado vacum 
dos novos moradores. 
 Ao contrário dos demais 
núcleos populacionais instalados 
pela  Coroa Por tuguesa  no 
período colonial, a paróquia não 
foi erigida concomitante a 
fundação de Vila Maria, isso só 
ocorreu posteriormente e mais 
uma vez contrariando a tradição 
lusitana, a padroeira escolhida 
por Luis de Albuquerque, Nossa 
Senhora, foi destituída, e em seu 
lugar, tornou-se padroeiro São 
Luís. Importante lembrar que, 
embora a povoação tivesse sido 
fundada e designada na ata de 
fundação com a categoria de 
“vila”, fora apenas uma questão 
nominal, pois até então, era 
apenas “freguesia” e só adquiriu a 
categoria de vila em 1859, 
recebendo oficialmente o status 

de “vila”.  
 A s  f u n ç õ e s 
administrativas da Câmara 
Munic ipa l  nas  v i l as  e ram 
diversas e, de modo geral, não 
variavam muito de uma para 
o u t r a .  E m  Vi l a  M a r i a  d o 
Paraguai, as deliberações mais 
freqüentes insti tuídas pela 
C â m a r a  c o r r e s p o n d i a m  à 
manutenção da tranqüilidade dos 
municípios, a segurança; a ordem 
pública; a saúde; a comodidade 
dos habitantes; a construção dos 
edifícios públicos e privados; a 
abertura de esgotos e limpeza de 
ruas; a iluminação; a regulação 
das tabelas de preços dos gêneros 
alimentícios; a autorização da 
abertura de lojas de vendas e, 
p o d i a m  a i n d a  e d i t a r  a s 
arrematações dos contratos. 
 Dentre as funções dos 
vereadores, uma delas era regular 
o espaço urbano, tanto dos vivos 
como dos mortos, pois foi na 
década de 1880 que o município 
ganhou o cemitério São João 
Batista sob prescrições do 
estatuto municipal.
No arruamento da futura cidade, 
as ruas recebiam nomes prévios, 
tal qual a Rua da Manga, (hoje 
conhec ida  como Quin t ino 

moradoras da mesma rua. E a 
cidade foi sendo arruada e suas 
ruas nominadas, como a João 
Pessoa, 13 de Junho, 15 de 
Novembro,  Sabino Viei ra , 
Antônio Maria, Avenida 7 de 
Setembro, Praça Barão do Rio 
Branco, e muitos outros. 
 A partir do final do século 
XIX, edificações em estilo 

neoc l á s s i co  e  e c l é t i co  s e 
espalharam por novas ruas e 
avenidas que foram abertas à 
m e d i d a  q u e  a  p o v o a ç ã o 
aumentava, seguindo várias 
d i r e ç õ e s ,  m u i t a s  d e l a s 
relacionadas tanto com as 
atividades econômicas, quanto 
com as rotas de escoamento de 
pessoas e cargas.

Bocaiúva), que ganhou este 
nome, pela existência durante 
muito tempo de um Mangueiro, 
com grande número de porcos e 
que não eram criados apenas 
neste local, como também nos 
quintais de muitas residências ou 
ainda soltos pelas ruas.  
 Ou, a Rua Nova, por 
c a u s a  d a s  m u i t a s  m o ç a s 
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Fatos historicos em foco

 navegação pelo Rio Paraguai Adesenvolveu o comércio com 
Corumbá, Cuiabá e outras praças, e 

o incremento das atividades agropecuárias 
e  e x t r a t i v i s t a s  f e z  s u r g i r  o s 
estabelecimentos industriais representados 
pelas usinas de açúcar e as charqueadas de 
Descalvados e Barranco Vermelho, de 
grande expressão em suas épocas. 
 Em 1914, São Luís de Cáceres 
recebeu a visita do ex-presidente dos 
Estados Unidos, Theodore Roosevelt, que 
participava da Expedição Roosevelt-
Rondon. 
 Conta-se que ele ficou encantado 
com o comércio local, cujo carro-chefe era 
a  lo ja  "Ao  Anjo  da  Ven tura" ,  de 
propriedade da firma José Dulce & Cia, que 
também era dona do vapor Etrúria.
 As lanchas que deixavam Cáceres 
com destino a Corumbá levavam poaia (ou 
ipecacuanha), borracha e produtos como 
charque e couro de animais e voltavam 
carregadas de mercadorias finas, como 
sedas, cristais e louças vindas da Europa.

m 1900, Cáceres tinha uma população Ede 9.000 habitantes, duas escolas 
públicas de ensino e pouquíssimas 

ruas, que no período das chuvas ficavam 
tomadas por lamaçais intransitáveis, o que 
levou o Intendente Geral a confeccionar um 
plano para o calçamento das principais ruas. 
Não havia energia elétrica, a iluminação 
pública era proveniente de lampiões 
abastecidos com querosene, tampouco havia 
água encanada, porém, nas casas das famílias 
mais abastadas se usava de “vestidos 
franceses a agulhas inglesas”. Em poder de 
algumas famílias podem-se encontrar, ainda 

hoje, pratarias e louças conservadas, vindas 
de diferentes países europeus pelas iniciativas 
do comerciante José Dulce. 
 Nos primeiros anos do século XX, o 
processo modernizador da cidade foi 
acompanhado pela preocupação com a 
informação fixando uma nova produção 
urbana de linguagem, assim, em 3 de maio de 
1911, passa a circular o jornal O Argos com 
uma equipe de redação composta de letrados 
de notável influência política, a exemplo do 
professor Demétrio Costa Pereira que em 
seguida é levado à condição de administrador 
do município.

CARAS & RUAS

A Vila Maria aos poucos vai 
se transformando em Cidade
Editoria/Arquivos

Antes era a igrejinha, pois a paróquia não foi erigida na fundação de Vila Maria  

Foto: Portal MT

Cáceres entra no século XX Economia e o Etrúria

Rua Coronel Faria, iluminada por lampiões  

Foto: Portal MT

Rondon e Roosevelt a bordo do vapor 
de Corumbá à Cáceres em 1914  

Foto: O Livre

São os votos da Pax Silva

Temos história pra contar. Temos a força de nossa gente.
Temos 
passado, presente e 
futuro. Temos 
muito a festejar 
e um dos 
motivos é você 
cidadão dessa 
terra. Parabéns 
cacerenses, por 
fazerem de 
nossa cidade 
um lugar 
maravilhoso de 
se viver.

 A Clínica Santa Luzia cuida há anos da sua saúde ocular para que você possa 
vislumbrar as belezas da Princesinha do Paraguai que completa 239 anos.
 Parabéns Cáceres! As lutas de teu passado, edificaram este nosso belo 
presente! Dr. Rafael Mendonça Vilela e Família

Parabéns Cáceres
239 Anos!!!

Consultório Médico - Santa Luzia

Feliz - Cidade Cáceres
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os  jornais ,  com algumas 
exceções, tiveram o mesmo 
destino. 
 Não exis te  nenhum 
estudo sobre a imprensa em São 
Luiz de Cáceres, mas apesar desta 
constatação, o papel representado 
por ela, ao longo da história da 

oeste de Mato Grosso, com os 
arautos do futuro. Além dessas 
estações de Cáceres, em alguns 
pontos da cidade é possível captar 
o áudio das rádios: Continental 
FM (Mirassol d'Oeste - 101.5 
Rádio Difusora Mirassol AM 
(Mirassol d'Oeste) - 1010 Rádio 
Vale FM (São José dos Quatro 
Marcos) - 90.9 Rádio Difusora 
Arco-Iris AM (Araputanga) ew 
ultimamente a Radio Centro 
America, sucursal de Cuiabá. 

 primeira emissora de Aradiodifusão de Cáceres 
f o i  a  T r a n s L i d e r ,  

instalada pelo saudoso Aderbal 
Michelis, que com sua esposa, 
t ambém saudosa  Orfé l ia ,  
comandava a programação da 
época, década de 60 do século 
XX. Carlos Galhardo, Cely 
Campelo, Ray Conif e outros 
sucessos da época, recados para 
comunidades rurais, etc., nas 
ondas do radio, Na seqüência, 

também sob a batuta do casal 
Michelos, fez sucesso a Clube 
AM, Orfélia na canequinha e 
Aderbal no comando técnico. 
Somente em junho de 1974, 
Antonio Ramon do Amaral, 
Josefina Lopes do Amaral, Ivo 
Vignardi e Maridalva Amaral 
Vignardi, criaram a Rádio 
Difusora de Cáceres Ltda., uma 
das pioneiras do oeste de Mato 
Grosso, até hoje no ar. 
 Era a viva voz do sertão 

as diferentes seções Npublicadas pelos jornais 
de São Luiz de Cáceres, 

nas primeiras décadas do século 
XX, destaca-se um variado 
conjunto de relatos sobre a vida 
da cidade, a partir dos quais, 
podemos perceber os seus 

sentidos e as suas trajetórias. O 
surgimento da imprensa, em São 
Luiz de Cáceres, data dos últimos 
anos do século XIX. Dos 
periódicos que surgiram nesse 
período, todos tiveram vida 
efêmera, e de uma maneira geral, 
no decorrer do século XX todos 

cidade,  foi  um dos mais 
importantes, principalmente do 
ponto de vista do registro da 
memória. Dentre os periódicos 
que circularam na cidade de São 
Luiz de Cáceres nas primeiras 
décadas do século XX, um dos 
que tiveram vida mais longa foi o 
jornal “A Razão”. 
 Fundado em 1917, para 
ser o divulgador das propostas do 
Partido Republicano de Mato 
Grosso, saiu de circulação em 
1954. Em janeiro de 1918, surge o 
jornal “O Combate”, órgão do 
P a r t i d o  R e p u b l i c a n o  
Conservador. 
 Estruturados em forma de 
tablóide, com quatro páginas e 
quatro colunas, medindo 27,5cm 
x 39,5cm, o primeiro saía aos 
sábados e, o segundo, às quintas-
feiras. 
 Além desses jornais, 
podemos destacar o “Argos”, que 
circulou entre os anos de 1911e 
1916, que se intitulava como 
'periódico independente e 
noticioso'. Por serem porta-vozes 
de partidos políticos, os seus 
editoria listas normalmente eram 
pessoas ligadas aos grupos 
partidários ou aos próprios 
membros das associações. Estes 
escreviam com grande elegância, 
buscando quase sempre incluir 
em seus comentários palavras de 
origem latina, ou de outras 
línguas faladas, e às vezes 
recorriam a autores de renome 
nacional e internacional para 
ilustrar as suas colunas. 
 Em 1925, sobre o dia 6 de 

outubro, data de fundação da 
cidade, o jornal “A Razão” 
publicou que se não houve entre 
nós, nesse memorável dia, 
ruidosas e brilhantes festas esta 
não passou despercebida.  
Segundo ainda o noticiário, nesse 
dia, as repartições públicas 
e s t a v a m  e n f e i t a d a s  c o m  
bandeirolas, as escolas foram 
fechadas, e atividades como 
alvorada e saraus eram suspensas. 
Além disso, para dar um sentido 
apoteótico à matéria, o jornal 
lançou a idéia de se fazer a 
escultura do busto do fundador, 
Luis Albuquerque de Melo 
Pereira e Cáceres, e colocá-la na 
praça principal da cidade. 
 Outro sinal revelador são 
as 'inocentes' notícias sociais, 
quase sempre intercaladas entre 
a s  c o l u n a s ,  m a s  
preferencialmente impressas, na 
quarta página. Ao informar as 
'part idas e chegadas '  dos 
correligionários políticos e de 
suas famílias, nascimentos, 
casamentos ,  an iversár ios ,  
batizados e até óbitos de 
membros das famílias 'ilustres', 
os jornais classificavam e 
hierarquizavam a sociedade, 
nomeando homens e mulheres 
'importantes'. 
 Ao lado dos nomes, no 
caso dos homens, são acrescidas 
as funções que ocupavam na 
sociedade: políticos, doutores, 
proprietários de terras; já com 
relação às mulheres, os nomes 
dos seus maridos ou dos pais, são 
colocados em relevo.

Arautos do futuro na 
imprensa em Cáceres

PÁGINAS AMARELA...(DAS)

Editoria

Imprensa ganhava na década de 70 o jornal Correio Cacerense  

Foto: JCC

TESTANDO: NO AR

Nas ondas da Trans-Lider
a Era do Rádio no Pantanal
Editoria

No éter, as mensagens divulgando Cáceres e salvando vidas  

Foto: Arquivo

Da vez no radio 
à Voz na Telinha

A entrada 
d a  T V 
Descalv

a d o s  f o i 
autorizada pelo 
Ministério das 
Comunicações 
no  d ia  23  de 
maio de 1996, 
mas ela somente 
c o m e ç o u  a 
funcionar após a 
sua montagem e 
estruturação em 
março de 1997 e 
se tornou uma 
retransmissora da TVSBT São Paulo. A Programação Local da TV 
Descalvados é composta pelo programa Jornalistico de noticias 
Aqui Agora, onde é exibido de segunda a sexta, durante o horário 
do almoço. 
 O programa faz parte da programação desde 2004, quando 
a Rede Nacional do SBT também lançou o Jornal Aqui e Agora, 
embora sempre passando por reformulações, não substitui seu 
nome até dias de hoje, onde se destaca por seu dinamismo na 
cobertura das noticias e de ser o porta voz da população.

  Foto: Arquivo

Em preto e branco, a telinha ampliava o lazer das famílias

T i p o  
pirâmide, 
feito com 

mármore de Lioz, 
inicialmente tinha 
a  f u n ç ã o  d e  
d e m a r c a r  o s  
l i m i t e s  d e  
o c u p a ç ã o  d a s  
coroas de Espanha 
e Portugal, foi 
transportado em 
1 7 5 4 ,  c r u z o u  
mares, até ser 
instalado na foz do 
Rio Jauru, um 
l o c a l  s e m  
povoamento e foi 
graças a isso que o 
monumento não 
foi destruído em 
1766 quando as 
coroas ibéricas 
a n u l a r a m  o  
Tratado de Madri. 
Mais de um século 
se passou até que em 1866 Antonio Maria Coelho 
determinou a remoção do Marco para o Largo da Matriz 
(atual Praça Barão do Rio Branco) onde o mesmo se 
encontra até hoje, apesar de ter sido assentado em 
lugares distintos da mesma praça, pelo menos por três 
ocasiões.

 Estação Ecológica de Taiamã, Alocalizada no município de Cáceres, é 
constituída principalmente por campos 

inundáveis, apresenta em seu interior uma 
grande variedade de ambientes aquáticos, 
como lagoas permanentes, temporárias, lagoas 
de meandro e corixos, fortemente influenciada 
pela sazonalidade do regime hidrológico do rio 
Paraguai. A Taiamã, um lugar conservado e 
com nome de um pássaro do Pantanal, foi 
criada em 1981 para proteger 11,5 mil hectares 
de natureza exuberante do lugar. Ela é refúgio 
para pássaros, répteis e mamíferos, como a 
onça pintada, vista passeando aos pares ou 
sozinha pela mataria. Também comum, 
queixadas atravessando o Rio Paraguai em fila, 
bem como marrã, porca parida, goiaca varrão e 
filhotama, todos entretidos na travessia.
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 ocê conhece as sete maravilhas do mundo? Nada de Pirâmides Vde Gizé, jardins suspensos da Babilônia e farol de Alexandria. 
Nesta edição, selecionamos para você, ilustre leitor, as sete 

maravilhas do paraíso moderno, legado divino aos pantaneiros da 
região oeste de Mato Grosso, marca registrada do turismo de Cáceres, o 
nosso éden, onde pecado original é não apreciar estas maravilhas. 
Confira: 

Desmembra
da da então 
central de 

Cuiabá, situada ao 
Sul Ocidental do 
Estado de Mato 
Grosso, a Diocese 
de São Luiz de 
Cáceres, foi criada 
em 5 de abril de 1910 pela Bula 'Novas Constituere' 
do Papa Pio X. O primeiro Bispo, de fato, foi Frei 
TOR Luiz Maria Galibert, que em 1905, veio para as 
missões de Mato Grosso. Ele exercia as funções de 
Provincial Regional dos padres franciscanos 
franceses que aqui trabalhavam. Eleito pelo Papa 
Bento XV, foi sagrado Bispo em 15 de agosto de 
1915, tomou posse no dia 3 de outubro. Bem anterior, 
a Paróquia de São Luiz de Cáceres, foi criada em 16 
de setembro de 1779, com provisão confirmada pelo 
Prelado Diocesano em 4 de agosto de 1780. Por seu 
lado, a Catedral de São Luiz, teve o lançamento da 
pedra fundamental em 1919. A proposta era construir 
uma réplica da Notre Dame de Paris em Cáceres. A 
inauguração do majestoso templo aconteceu somente 
em 1965,ou seja, somente 45 anos depois, e quatro 
anos mais tarde, em 1949, toda a estrutura interna da 
Catedral ruiu, levando o imaginário das pessoas a 
criar uma lenda do lenda Minhocão, uma serpente 
que teria se abrigado no interior da Catedral, fazendo 
a Catedral a ruir. A Lenda da Serpente ou do 
Minhocão contribuiu para aumentar o fascínio em 
torno da Catedral,que foi construída em honra a São 
Luiz, padroeiro de Cáceres!

A história de Cáceres confunde-se com a da 
Fazenda Jacobina, descrita pelo saudoso 
historiador Natalino Ferreira Mendes, 

como a nossa “célula-mater”. O português 
Leonardo Soares de Souza, que, em 1772, requereu 
à Coroa as 
t e r r a s  
conhecidas 
c o m o  
Jacobina, foi 
convocado, 
e m  6  d e  
outubro de 
1778, para 
subscrever a 
ata de fundação de Vila-Maria de Portugal. Na 
genealogia de Jacobina, Joaquim José Gomes da 
Silva, o Barão de Vila-Maria, era genro de João 
Pereira Leite que era genro de Leonardo Soares de 
Souza. O filho de João Pereira Leite, João Carlos, 
partindo da Jacobina, transpôs o rio Paraguai, e 
fundou a fazenda Descalvado, que logo povoou de 
milhares de cabeças de gado. Para se ter uma 
dimensão exata da grandeza da Jacobina no século 
XIX, o francês Hercules Florence, que integrou a 
expedição Langsdorff ao interior do Brasil entre 
1825 e 1829, foi hóspede da Jacobina, importante 
produtora de charque e açúcar, que no século 
XVIII.

Catedral de S. Luiz Jacobina: Célula Máter

Com os avanços a partir da década de 30 
do século passado, 20 anos após, no 
início dos anos 1960, é inaugurada a 

Ponte Marechal Rondon, sobre o Rio Paraguai, 
facilitando a expansão em direção ao Noroeste 
do Estado de Mato Grosso e Sul da Região 
Amazônica. Antes, a travessia de Mato Grosso 
para ganhar Estados, como Rondônia e Acre, 
se fazia de balsa. Os Governos Militares, entre 
1964 e 1985, incentivavam a expansão das 
fronteiras agrícola e pecuária e uma leva de 
migrantes vindos de diversas partes do País 
muda a vida no Município de Cáceres. A 
maravilhosa ponte ao todo compreende 3.500 
metros, incluindo a extensão do trecho que vai 
até o portal de entrada sentido Cuiabá, sendo o marco do desenvolvimento da região Oeste.

Ponte Marechal Rondon

Marco do Jauru Taiamã: Terra das Onças

A F a z e n d a  
D e s c a l v a d o s  
s i t u a d a  e m  

C á c e r e s  n o  M a t o  
Grosso, às margens do 
rio Paraguai, foi o 
p r inc ipa l  p i l a r  da  
indústria do charque e 
de carne industrializada 
no Brasil Central, que 
viveu seu período áureo 
durante a Primeira 
Guerra Mundial, em 
decorrência da escassez de carne na Europa. aparentemente o nome é 
uma corruptela de Escalvado, denominação de uma elevação 
montanhosa à margem do rio Paraguai pouco acima da fazenda, que era 
chamada de Morro do Escalvado até meados do século 19 e que hoje é 
denominado de Morro Pelado. De Morro do Escalvado a Descalvados, 
foi o processo de acomodação de palavras pela utilização popular 
constante.

 origem do nome Dolina Milagrosa, com seus 514 degraus no Aretorno, uma das maravilhas de Cáceres, de acordo com 
historiadores, deve-se ao fato de suas águas terem sido usadas 

para curar as enfermidades de escravos fugitivos da Fazenda Jacobina, 
localizada na região. Eles chegavam chegar muito doentes e debilitados 
e após banharem-se nas águas da lagoa, curavam-se, conta Soely Silva 
Figueiredo. Ela adianta também, que existe a estória de que um meteoro 
caiu no local e formou a grande depressão, que até hoje não teve seu 
fundo encontrado. Mergulhadores já desceram 170 metros e não 
encontraram o fundo da Lagoa. Fora tudo isso, mito ou realidade, o fato 
é que a Dolina Milagrosa tem uma atmosfera deslumbrante e única. 

Descalvados: 

Dolina a Lagoa Milagrosa

Caceres 239,
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 futebol sempre foi a Opaixão nacional e a 
Cáceres do século XX já 

nos primeiros anos tinha seus 
times de peladas, que jogavam na 
Praça Barão nos finais de semana, 
inclusive o principal já era o Sport 
Club Cacerense, fundado em 23 
de abril 1905. Entre 1950 e 1960, 
fazia sucesso entre as torcidas, o 
Comerciário EC, o Momento e o 
Portal Telegráfico, entre os de 
menor expressão. 
 Em 1968, a final do 
campeonato amador da cidade foi 
no Estádio Alfredo Dulce entre os 
times Cacerense x Humaitá. Até 
que em 6 de outubro de 1974, 
Cáceres ganhava como presente 
de aniversário, o Estádio 
Geraldão, inaugurado com o jogo 
entre Cacerense x Comercial de 
Poconé. Falando em Esporte 
Clube Humaitá,  i lustra o 
jornalista Paulo Fanaia, que o 
clube em 1980, se aventurou no 
profissionalismo, disputando a 
primeira divisão co campeonato 
local, mas não decolou, com uma 
campanha frágil, apenas nove 
pontos, em 22 jogos. 
 O  C a c e r e n s e ,  
remodelado, como a Fera da 
Fronteira, não parou no tempo, 
devagar e sempre, conquistou, no 
ano de 2006, pela primeira vez 
um título em sua história, 
sagrando-se campeão da Copa 
Governador com apenas uma 
derrota. Em 2007, a boa fase 
continuou, e o time confirmou 
seu favoritismo conseguiu de 
maneira inédita o título de 
Campeão Estadual com a vitória 

por 2 a 0 contra o Jaciara, no 
G e r a l d ã o ,  e m  C á c e r e s ,  
conquistando o direito de disputar 
a Copa do Brasil em 2008. 
Domingo, 27 de maio de 2007, 
21h13 
 O time entrou em campo 
com o regulamento debaixo do 
braço, poderia perder até por um 
gol de diferença que levaria a 
taça, já que venceu o primeiro 
confronto por 1 a 0. Mas o 
Cacerense não se acomodou e foi 
buscar a vitória. O primeiro gol, 
no entanto, demorou a sair; 
somente aos 39 minutos do 
p r i m e i r o  t e m p o ,  F e l i p e  
aproveitou a bobeira da defesa 
adversária e abriu o marcador. Na 
etapa final, aos 20 minutos, 
Leandro afundou a rede do 
oponente e consolidou a vitória e 
o título. 
 Este foi o segundo título 
consecutivo do Cacerense sob o 
comando do técnico Marcos 
Birigui. No segundo semestre de 
2006, o clube conquistou a Copa 
Mato Grosso. Finalizando, temos 
o Cáceres Esporte Clube, mais 
conhecido como Crocodilo do 
Pantanal, fundado dia 10 de 
janeiro de 1977. O time disputou 
o Campeonato Mato-Grossense 
pela primeira vez em 1977. Ficou 
fora da competição em 1978 e só 
voltou em 1987, participando até 
o campeonato de 2001, quando 
decidiu abandonar a competição 
alegando problemas financeiros. 
Foi punido pela Federação Mato-
Grossense de Futebol e também 
nunca disputou uma competição 
nacional.

 história do Beisebol no AEstado de Mato Grosso 
começa com a vinda das 

primeiras famílias de imigrantes 
japoneses em 1953. Com o intuito 
de reunir as famílias vindas do 
Japão para confraternizar e matar a 
saudade da terra Natal, os 
imigrantes construíram a primeira 
sede (Kaikan) do estado, na Gleba 
Fio de Ferro. Ali, se realizavam as 
comemorações de fim de ano e ano 
novo, casamentos, festas e 
confraternizações e nos meados de 
1955, com o pátio da sede pronta, 
iniciaram-se as primeiras partidas 
d e  b e i s e b o l  e m  s o l o  
matogrossense, como forma de 
lazer para se distraírem nos dias de 
folga do trabalho duro na roça.

 Em 1961, foi criada o 
C e n t r o  C u l t u r a l  N i p o  
Matogrossense na capital Cuiabá, 
sendo que com colônias também 
em outras regiões do estado; e a 
prática do esporte pelos imigrantes 
possibilitou, no início da década 
de 60, a realização das primeiras 
partidas entre as cidades de 
Cuiabá, Cáceres, Jurigue e Rio 
Ferro, a qual tinha uma das 
melhores equipes de beisebol do 
país e muito temida pelos 
adversários. O primeiro registro 
fotográfico do torneio data de 
1964.
 Durante os 30 anos 
seguintes eram comuns os 
torneios, geralmente acontecendo 
de uma a duas vezes por ano. 

Porém, no início da década de 90, 
com o início da era “Dekassegui”, 
muitos japoneses seguiram o 
caminho  inve r so  de  seus  
antepassados e foram trabalhar no 
Japão. Com isso a associação 
perdeu  d iversos  membros  
p r a t i c a n t e s  e  o  b e i s e b o l  
praticamente acabou, devido à 
falta de jogadores.
 Dez anos mais tarde, em 
meados de 2000, a estagnação da 
economia japonesa e sucessivas 
crises econômicas, fizeram com 
que uma grande leva desses 
emigrantes retornassem ao país, 
reiniciando as atividades nas 
associações.
 Pra se ter uma idéia da 
dedicação e perseverança da 
colonia nipônica em Mato Grosso 
com a tradição do beisebol, em 
2016, a Seleção Mato-grossense 
Más te r  re forçada  com os  
cacerenses Anderson Hirohito 
Nakamoto e Yutaro Yamashita, 
conquis tou o  Campeonato  
B r a s i l e i r o  d e  B e i s e b o l  
Interseleções realizado em Campo 
Grande-MS. Uma  competição 
que reuniu seleções de São Paulo 
Capital Norte, São Paulo Capital 
Leste, Sorocabana (de Presidente 
P r u d e n t e ) ,  N o r o e s t e  ( d e  
Andradina), além de MS. Nesta 
edição histórica dos 239 anos de 
Cáceres, as nossas homenagens às 
famílias Nakamoto e Yamashita, 
pelo sucesso.
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Redação/Cacellain

Ontem e hoje, sempre o tradicional beisebol da colônia  

Fotos: Arquivo

A GRANDE TACADA

Meio século de Beisebol 
Editoria/Arquivos

Em 2007, o Cacerense levantou a Taça de Campeão Estadual de MT  

Foto Wilson Kishi

Futebol de antanho, com vibrações dos clubes pré-meados do século XX 

Foto reprodução Vídeo Sandro de Paula

Cáceres-MT, sexta-feira 06 de outubro de 2017

By Rosane Michels

O aniversário de uma cidade é muito mais 
do que um marco na vida de cada cidadão, 
é uma página que viramos para 
conquistar novos sonhos, novas 
realizações e continuar reescrevendo a 
história.  Parabéns a todos que 
diariamente cumprem sua missão, 
contribuindo com o desenvolvimento da 
nossa querida Cáceres. Gente de bem, 
guerreira, honesta e batalhadora que, com 
seu trabalho diário e dentro das suas 
possibilidades não mede esforços na 
busca do crescimento e de melhores dias 
para essa cidade hospitaleira e de belezas 
sem iguais. Parabéns Princesinha!!! São 
os votos da família do Jornal Correio 
Cacerense.

Nosso Brinde a querida 
Michelline Tavares, que 
neste domingo completa 
mais uma primavera.  
Que os seus anos de vida 
se repitam, sempre 
acompanhados de bons 
momentos, muita saúde, 
a  f o rça  do  amor,  
amizades verdadeiras e 
muita paz. Parabéns!!!

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

Festejando data nova hoje a 
socialite Vivyane de Andrade 
Bicudo a quem enviamos votos de 
Feliz Aniversário. Que Deus lhe 
conceda um novo ano de vida 
pleno de felicidades, saúde e 
vitórias. Na foto ao lado do 
maridão Reginaldo Bicudo.

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

********
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