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A TELEFONIA E PAULINO JOSÉ FERNANDES
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— Comerciante e empresário, nascido Sapucaia, RJ, em 13
de
maio
de
1871.Arrojado, visionário, Paulino Fernandes
marcou época em Cataguases, sendo o pioneiro da instalação telefônica na cidade.
Filho de brasileira com um espanhol
que chegara à zona cafeeira fluminense em
meados do século XIX,
o jovem Paulino era dotado de vida inteligência, desde cedo demonstrada no Colégio
Anchieta de Nova Friburgo, onde fez o ginasial. Terminado o curso,
ele ajuda o pai a administrar a fazenda da família e se dedica a estudos sobre a comercialização de café. Aos 33
anos, já casado e com
seis filhos, muda-se para Cataguases.
Representante
de duas firmas comissárias de café sediadas
no Rio, Paulino viaja
sempre a Minas, para a
região cafeeira da Zona
da Mata. Cataguases,
onde chegou em janeiro
de 1904, é por ele escolhida dada a sua localização estratégica e a
sua importância na produção e no comércio
cafeeiro. Sediado em
Cataguases, ele continua com seus negócios

no Rio de Janeiro, onde
era muito conceituado no
comércio de café.
Em 1907, Paulino vê uma sessão de cinema no Rio e se entusiasma pela novidade. Com
seu amigo José Queiroz,
inaugura no prédio Theatro Recreio o Cinematógrafo Mineiro, que não vai
à frente devido à má qualidade das fitas projetadas. Mas o maior de seus
empreendimentos seria a
criação da Companhia
Telefônica Minas-Rio —
que instalou a rede de
telefones de Cataguases
e municípios vizinhos.
Graças à sua tenacidade de espírito, e
mais uma vez com o auxílio de José Queiroz Pereira e de outros cataguasenses ele consegue vencer barreiras poderosas e
obtém, em 1010, a concessão para instalação de
telefones. Em 7 de setembro de 1912, inaugurava-se o serviço telefônico, instalado por uma
companhia belga. Sua
extensão às cidades vizinhas de Miracema e Santo Antônio de Pádua, localizadas em território
fluminense, foi outro empreendimento que custou
grande esforço e luta.
A escassez de
recursos financeiros e de
capital de giro obrigam
Paulino José Fernandes a
vender a sua empresa

para a Light & Power,
em 1915. No entanto,
continuou a supervisionar a companhia que
fundara e foi contratado
como representante da
Light junto aos poderes
públicos federais e municipais para obter a concessão da ligação telefônica entre Rio e São
Paulo, o que conseguiu.Em 1917 já estavam ultimadas as concessões e contratos e
Paulino organizou em
São Paulo o Primeiro
Congresso da Companhia Telefônica do Brasil,
presidido pelo Governador de São Paulo e contando com representantes vindos do interior do
Estado e de várias empresas do Rio Grande do
Sul e de Santa Catarina.
Ao voltar desse
congresso, no de 15 de
novembro de 1917, falece num acidente banal:
cai do trem ao atravessar de um vagão para o
outro,próximo da cidade
de Lorena. Tinha apenas
46 anos, anos, mas já
construíra uma vida. Iniciou na Loja Cataguazense em 30/08/1915.
É impossível deixar de mencionar o feito
histórico deste ilustre
Irmão, hoje estamos usufruindo de um empreendimento que beneficiou milhares de pessoas.
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A palavra do Venerável...
Fico imaginando o que
mais o Venerável de uma
Loja Centenária possa
querer depois de uma
confraternização
desta?
Tenho a convicção que
em matéria de organização e vontade de fazer o
melhor, estão todos de
parabéns. Fico feliz quando vejo a Loja repleta de
amigos que vem nos brindar por mais um ano de
EXPEDIENTE
vida de nossa Oficina, que
abriga e continuará abriJosé Fernandes Procópio gando, os homens “livres
Venerável Mestre e
e de bons costumes”, queDiretor
remos pessoas comprometidas com o trabalho
em prol da humanidade,

para que possamos crescer juntos cada vez mais.
O empenho de cada um é
necessário, todos fazendo
um pouco vamos atingir
nossa meta, no final de
nosso mandato, entregar
uma Cataguazense mais
vigorosa ainda, estou muito satisfeito com os resultados alcançados até agora, e quero mais, e vamos
conseguir. Trabalhar sempre, objetivando nosso
ideal, ajudar a sociedade
no que ela mais clama,
justiça social, isso nós podemos participar, e vamos. Ir.’. José Fernandes
Procópio
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Notícia da Ordem
Dia 23 de outubro foi um dia
festivo para a Cataguazense,
com a presença do GrãoMestre Hedison Damasceno e
demais autoridades que abrilhantaram nossa homenagem
pela passagem de mais um aniversário da Centenária Loja
Maçônica Cataguazense, completou dia l9/10 passado, l2l
anos de existência. Estamos

muito felizes, pois a repercussão e presença foi excelente, mostrando que
continuamos sendo referência para todos que queiram fazer a boa Maçonaria. Recebemos uma placa das três Lojas do Rito Brasileiro, entregue
em Sessão Aberta, pela passagem dos l20 anos, e reconhecendo os feitos
e importância de nossa Loja no contexto Maçônico. Temos só que agrawww.cataguazense.com.br decer a todos que nos proporcionaram uma excelente confraternização,
cataguazense@cataguazen com a presença dos Irmãos de várias cidades vizinhas. O Salão repleto de
se.com.br
cunhadas, sobrinhos, IIr.’., nos deu a convicção que nosso objetivo está
traçado e que vamos desempenha-lo com muito orgulho, pois queremos
uma Cataguazense líder. Obrigado a todos que estiveram presentes, que
o GADU continue sempre nos orientando. Estaremos juntos por muitos
e muitos anos. Ir.’. Marcelo Henriques Rossin
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Calendário Mês de Novembro de 2009
DIA

SESSÃO

GRAU

DESCRIÇÃO

TRAJE

06

Econômica

1ºAprendiz

Instrução

Balandrau

13

Econômica

3ºMestre

Instrução

Balandrau

20

Econômica

1ºAprendiz

Instrução

Balandrau

27

Filosófica

31º

Aniversariantes do Mês de Novembro

DIA NOME DO ANIVERSARIANTE

PARENTESCO

NOME DO OBREIRO OU RESP.

01

Larissa Matos Bogado

Filha

Marcelo de Souza Bogado

01

Rogério Sachetto Ferreira

Filho

José Mathias Ferreira

02

Altair Soares de Araujo

Filho

Sebastião Henriques de Araújo

03

Waldemiro Farias

Irmão

03

Waldir Ferreira Viana Jr.

Filho

Waldir Ferreira Viana

03

Fernando Luiz B. Abritta

Filho

Celso Abritta

04

Newton Rodrigues Filho

Irmão

04

Elizabete Ramalho Procópio

Esposa

06

Afonso de Souza Rocha

Irmão

09

José Fernandes Procópio

Irmão

11

Izabel Cristina de M. Ramalho

Viúva

13

Cleofas da Cunha

Irmão

17

Malvina da Silva Rezende

Esposa

Helsio Siqueira de Rezende

18

Maria do Carmo P. A. Carrara

Esposa

Carlos Alberto Carrara de Araújo

19

Sirleida do Carmo Sousa e Souza

Esposa

Luiz Fernando Souza

20

Maria Alzira Possani Rocha

Filha

Afonso de Souza Rocha

22

Lívia Carvalho Furtado

Filha

José Roberto Furtado

23

José Carlos Mendes Filho

25

Rebeka Sanches Pinto

Filha

Sergio Luiz Pinto

25

Helsio Siqueira de R. Filho

Filho

Hélsio Siqueira de Rezende

25

Maria Júlia Pereira Quirino

Filha

Wanderley Quirino da S. Junior

26

Marcelo de Souza Bogado

Irmão

27

Maria Albina de C. Rodrigues

Esposa

José Fernandes Procópio

Marcelo Reis Ramalho

Irmão

Newton Rodrigues Filho
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Espaço DeMolay

A JUVENTUDE DEMOLAY NOS 121 ANOS
O Capítulo Cataguases nº 579,
não poderia ficar de fora deste
evento, e marcou presença,
fazendo bonito na comemoração dos 121 anos da Cataguazense, Loja que atualmente
está abrigando o Capítulo e
que sendo uma das Patrocinadoras, está fazendo de tudo
para disponibilizar a maior liberdade com respeito, aos
nosso jovens sobrinhos. Estiveram presente o Mestre Conselheiro Gabriel Mendes Rocha e
comitiva composta de 8 Demolays, o Presidente do Conselho Consultivo Ir.’. Marcelo
Rossin, o Membro do Conselho Wilson Crepaldi, neto.
Não poderíamos
faltar, agradecemos muito a
Cataguazense, o apoio e ajuda
que nos incentiva a continuar
buscando o ideal Demolay que
é implementar nos jovens de
hoje as Sete Virtudes que são

os pilares de nossa Ordem. Parabenizamos a Loja Cataguazense pela
passagem de mais um aniversário e,
juntamentamente com as demais
Lojas Patrocinadoras, vamos conseguir dar uma direção e orientação
aos nosso jovens.Atualmente contamos com 39 jovens regulares, esperamos sempre que este número seja
apenas uma referência, pois somos
o terceiro Capítulo no Estado de
Minas em regularidade, nossa voz
deve ser ouvida pelo Grande Capítulo, independente de Congresso ou
não, pois entendemos que a nossa
lição estamos fazendo com muito
zelo. O Capítulo e a Cataguazense
tem uma história muito rica de detalhes, atribulada, não podemos negar, mas serviu de aprendizado, estamos aqui, nosso objetivo é a união
com a demais Loja Patrocinadoras,
felizes por participar desta belíssima
comemoração. Informando que dia
14/11/2009 teremos eleição para
MC, às l6.00hs, estão os tios convidados. Ir.’. Marcelo Henriques Rossin-Pres.Cons. Consultivo.

PENSAMENTOS
“Imagino que não estejamos discutindo meramente para garantir a vitória das
minhas ou das suas sugetões. Em vez disso, devemos lutar em defesa da verdade e de
toda a verdade”(Sócrates)
“A chama da não violência deve ser capaz de permanecer acesa mesmo quando envolta pelo ciclone da violência”.(Gandhi)
“O que importa no caráter não é se a pessoa sustenta esta ou aquela opinião, e
sim o orgulho com que a sustenta”.(Germaine de Stael)
“Para realizar grandes conquistas, devemos não apenas agir, mas também sonhar, não apenas planejar, mas também acreditar”.(Anetole France)
“Se a pessoa avança confiante na direção dos seus sonhos e procura viver a vida
que imaginou, em geral encontra um sucesso inesperado”.(Henry David Thoreau)

