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HOMENAGEM AO MAÇOM DO MÊS DE JULHO
QUINTINO
BOCAYUVA
IRMÃOS INICIADOS NA
LOJA MAÇÔNICA
CATAGUAZENSE QUE NO
PASSADO HONRARAM E
DIGNIFICARAM NOSSA
OFICINA E A ORDEM
Dentre os Irmãos que
constituíram o quadro de
Obreiros da Cataguazense contamos com o nome de: QUINTINO BOCAYUVA, que a ela se
filiou em 1888, ano em
que reergueu as colunas
de nosso Templo.
Líder abolicionista e
republicano, chefe Supremo do Partido Republicano e membro do primeiro Governo Provisório
que se instituiu no Brasil.
Assim é que em nossas Atas do ano de 1888
consta a visita dos Irmãos
Saldanha Marinho, Saldanha da Gama, dentre
outros e do Poderoso
Irmão Quintino Bocayuva, jornalista, um dos
maiores propagadores
das idéias republicanas, a
que serviu toda a sua
vida, em favor das reformas sociais e políticas
que agitava o país, chegando a ser eleito Chefe
Supremo do Partido Republicano, e das suas
mãos sairiam os primei-

ros decretos, na noite de 15
de novembro de 1889, redigidos no Instituto dos Cegos no Rio de Janeiro.
Foi membro do Governo Provisório que primeiro
instalou no Brasil, e mais
tarde Governador do Estado do Rio de Janeiro. Foi
este homem que Cataguases
recebeu em 1888, um ano
antes destes acontecimentos, sem saber ainda que
estava hospedando um dos
maiores vultos da nossa
história.
Exercendo relevante
cargo no Grande Oriente
do Brasil e vendo que nossa
Loja não podia continuar
“adormecida”, reúne os
Irmãos e lança entre eles as
chamas que dariam entusiasmo para o reerguimento de
nossas colunas. Quintino
Bocayuva figura em nosso
livro de Registro de Irmãos
como sendo o primeiro
Irmão de nosso quadro, e
promete dar todo seu apoio
no Poder Central à nova
Loja que renascia com o
nome de Loja Maçônica
Cataguasense.
E com efeito, a 19 de
outubro de 1888 nos envia
o Breve Constitutivo de
nossa Loja, pelo Diploma
assinado pelo então Grande
Secretário Geral Irmão Joa-

quim Alves Amaral sob o
número de registro
(cento e sete mil seiscentos e quarenta e um)
107.641 em que era reconhecida a fundação de
Augusta e respeitável Loja
Simbólica Cataguasense e
outro registro sob o número 113.829 da mesma
data, reconhecendo a
fundação do Sublime Capítulo
Cataguasense.Quintino Antônio Ferreira de Souza, nasceu em
04 de dezembro de 1836,
na cidade do Rio de Janeiro. Começou a trabalhar
na imprensa como tipógrafo. Faleceu no dia ll de
junho de l912, na Cidade
do Rio de Janeiro, no
bairro que hoje é batizado
com seu nome, foi o único civil a cavalgar com o
Marechal Deodoro da
Fonseca e Benjamin Constant. Quando exerceu o
Ministério das Relações
Exteriores, negociou o
tratato de Montevidéu,
em 25 de Janeiro de l890.
Temos orgulho de te-lo
no quadro desta Augusta
e Respeitável Loja Centenária, cujo nome entrou
para a História de nosso
país e de nossa Cataguazense
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A palavra do Venerável...
Nossa Loja, dia 03 de julho
ficou festiva, os IIr.’. Eduardo de
Oliveira Bordinhon e Rogério
Marques de Oliveira atingiram o
Mestrado. Dois IIr.’. que merecem nosso reconhecimento e por
isso parabenizo-os em nome de
todos da Loja, pois são verdadeiros Maçons,
Tenho a certeza que irão
ajudar muito nossa sociedade
com seus conhecimentos, educação e disposição para servir. Eduardo, pessoa generosa, quem o

EXPEDIENTE
José Fernandes Procópio
Venerável Mestre e Diretor
José Roberto Furtado
Secretário
Marcelo Henriques Rossin
Secretário Executivo
Marcelo Moreira Hauck
Tesoureiro

conhece sabe de todas suas
qualidades.
Quanto ao nosso Rogério,
amigo, fiel, querendo sempre
resolver os problemas de todos.
Deixo a vocês, meu abraço
fraternal e que o G.A.D.U. possa continuar amparando e protegendo os dois.
José Fernandes Procópio

Notícias da Ordem
Dia l2 de junho de 2009
foi empossada a nova Diretoria para o Biênio 2009/2011. Uma Loja Centenária como a nossa, soube
mais uma vez lidar com as
adversidades que são normais em qualquer movimento social. A democracia prevaleceu sobre tudo e
todos.
Podemos ver que real

mente esta é uma Loja de
histórias, e pelos IIr.’. que
compõe nossa oficina, temos a certeza que a Cataguazense continuará fazendo e participando da história de nossa cidade, do
nosso Estado e de nosso
País, pois sempre esteve a
frente dos acontecimentos,
inovando, questionando e
participando. Preocupada

com o cunho social, estamos
sempre presentes silenciosamente, ajudando, fazendo
caridade a quem realmente
precisa.
Não queremos méritos,
entendemos que nossa função social é esta. Desejamos
muito sucesso à nova gestão
e que ela possa fazer um
trabalho à altura de nossa
Loja.

Mariana Ramalho Procópio
Jornalista Responsável
MT/MG: 013362

Loja Maçônica Cataguazense
Praça Rui Barbosa
n 222 3 andar
Ed. Professor Álvaro
Palmeira Centro
Cataguases — MG
Telefone (32) 3421– 1424
www.cataguazense.com.br
cataguazense@cataguazense.
com.br
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Calendário Mês de Julho de 2009
DIA

SESSÃO

GRAU

DESCRIÇÃO

TRAJE

03

Magna

3º Mestre

Exaltação

Terno

10

Econômica

1º Aprendiz

Escrutínio

Balandrau

17

Magna

3º Mestre

Filiação

Terno/Balandrau

24

Econômica

3º Mestre

Instrução

Balandrau

31

Instrução

15 Cav.’. Do Orient.

Balandrau

Aniversariantes do Mês de Julho
Dia

Nome do aniversariante

Grau de Dependência

Nome obreiro Responsável

3

Alcemir Antonio Duarte

Irmão

4

Eduardo Siqueira Cardoso

Irmão

4

Idelzina Regazzi Minarine

Filha

Adilson Minarine Pereira

4

Deyvis da Silva Lacerda

Filho

Adão Lacerda Neto

6

Luiz Fernando Sousa

Irmão

8

Aliny da Silva Lacerda

Filha

10

Wilson Crepaldi Júnior

Irmão

10

Ilizeu Paula Rocha

Irmão

11

Érica Mendonça Martins

12

Geni Augusta de Abreu P.

Esposa

13

Fabiana Peixoto Crepaldi

Filha

14

Emy Dalforme de Souza

Esposa

15

Sebastião H. de Araújo

IRMÃO

17

Ana Maria Mariquito

Esposa

22

João Martins Neto

Irmão

22

Hugo de Abreu Neto

Irmão

23

Maria de A .de O. Garcia

Irmão

27

Rosani Sachetto Ferreira

Filha

José Mathias Ferreira

27

Rosana Sachetto Ferreira

Filha

José Mathias Ferreira

28

Pedro de Oliveira Salvaro

Irmão

29

Fernanda B. Abrita

Filha

Filha

Adão Lacerda Neto

João Martins Neto
Jose Alves Pinto
Wilson Crepaldi Júnior
Ayres Sousa do Nascimento

Paulo Lúcio Rodrigues

José Wanderley B. Garcia

Celso A brita
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Espaço DeMolay
Posse da nova Gestão do Capítulo DeMolay de
Cataguases e do Conselho Consultivo

Acima, foto da posse da nova diretoria da
do Capítulo Cataguases; à direita, os membros do Conselho Consultivo.

Dia 04 de julho tomou posse a
nova Gestão do Capítulo Cataguases nº 579, no Templo da Loja
Maçônica Cataguazense, com a
presença de vários Tios Maçons,
representando suas Lojas patrocinadoras, sempre abrilhantando
nossos trabalhos.
Esperamos que os novos dirigentes façam uma excelente gestão e que possam continuar colocando em prática as sete virtudes
que a Ordem trabalha, e que, na
verdade, são os pilares da Instituição.
A cerimônia completou-se
com a posse do novo Conselho
Consultivo, com o qual os meni-

nos poderão tirar suas dúvidas e fazer
qualquer tipo de consulta a qualquer
membro participante. Parabéns a todos,
que continuem fazendo o papel de cunho social, deixando sempre marcado
por onde passa o nome Demolay.

Departamento Social Feminino
Festa Julina “Arraiá do Bode”
Sempre inovando, o Departamento Social Feminino da Loja Maçônica Cataguazense realizou, nas
dependências da Loja (Salão de Festas), a nossa Festa Junina, onde todos os IIr.’. Do quadro presentes
prestigiaram. Parabenizamos pelo
espírito de vontade, determinação
dessas valiosas mulheres que estão
sempre contribuindo para o estreitamento dos laços fraternais dos
Irmãos. Aproveitando o dia festivo,
cantaram parabéns para vários membros da Loja e em especial para a

netinha do Ir.’. João Martins Neto.
Tudo preparado com muito carinho,
e sempre temos a certeza que poderemos contar com a colaboração valorosa de nossas companheiras. Isso
vem mostrar, que não ficam restritas
apenas ao lado Filantrópico, que elas
além de saberem fazer as fraldas que
são doadas as pessoas necessitadas,
elas também sabem organizar e colocar em prática o que querem. O Horário de funcionamento do Departamento Social feminino é Segunda-feira
às l7.00 horas e sexta-feira após às
l9.00 horas.
As esposas, irmãs, sobrinhas, de
IIr.’. Que queiram participar e ajudar
neste belo trabalho de cunho social,
as portas estão abertas, mão-de-obra
é que sempre falta. Não vamos citar
nomes aqui, pois senão poderemos
cometer algumas injustiças, mas deixamos registrado aqui este acontecimento, o brilhantismo com que foi
elaborado e o tempo recorde, vem
provar que quando se quer, faz, e
nossas amigas tem o mais importante
de tudo, amor e boa vontade no que
se propõe a fazer.

