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iniciado em 9 de outubro
de 1905, coluna mestra
do progresso de nossa
cidade. Foi banqueiro,
industrial e comerciante.
Quase todas as obras de
beneficência, industriais
e educacionais, devemlhe a existência. Português, nascido Freixiosa,
antiga jurisdição de Coimbra, em 24/06/850,
viveu cerca de 50 anos
em Cataguases. Faleceu
no Rio de Janeiro, em
17/06/1924.
Em 1872, aos
22 anos, João Duarte
desembarca no Brasil.
Chega no ano seguinte a
Santa Rita do Meia Pataca, como trabalhador da
Estrada de Ferro Leopoldina. Em 1877, o povoado — que progredia graças à lavoura de café. É
um tempo em que João
Duarte trabalha, e com
muita disposição, no
Hotel Venâncio. Logo
conquista a simpatia de
seu dono, também português, e começa a melhorar de vida. Assim que
amealhavam algum dinheiro, os imigrantes
começavam a comprar
terras, e João Duarte não
foge à regra. Prosperando junto com o município — desde 1991, a
Vila de Cataguazes fora
elevada à categoria de
cidade — logo se sobressai como plantador de
café. E a seguir já é um
hábil comerciante, dono

do Engenho Central de Cataguazes, onde processava
café e arroz, e da grande
Serraria Mechanica. Pouco
tempo depois, já desponta
como financista de sucesso.
No prédio onde hoje é o
Grande Hotel Vilas, funda
em 1893 o Banco de Cataguazes. Era ainda acionista
majoritário do outro Banco
da cidade, o Construtor do
Brasil, que viabilizou a linha
férrea Cataguazes-Miraí. Em
1888 já é a maior fortuna da
cidade — e manda edificar
no entorno da Estação Ferroviária o elegante chalé onde
vai residir, nas proximidades
do Banco e do Engenho
Central. Em fins do século
XIX, grandes construções
são realizadas na cidade,
como o Theatro Recreio
Cataguazense,
mandado
edificar por João Duarte e
inaugurado em 1896. Nesse
mesmo ano, com recursos
próprios e da Câmara, ele dá
término ao Edifício do Paço
Municipal, que fora iniciado
em 1891, na gestão do Dr.
Antônio Cavalcanti Sobral.
Entre 1889 e 1896, quando a
população de Cataguases foi
vitimada por séria epidemia,
João Duarte destaca-se ao
defender a homologação do
projeto de saneamento elaborado por Paulo de Frontin.
Em 1905, ele é um
dos principais acionistas e
co-fundador da Cia. de Fiação e Tecelagem Cataguazes
— e também acionista majoritário da recém-fundada
Companhia Força e Luz
Cataguazes-Leopoldina. Em
1909, o seu nom aparece

como um dos fundadores
do Ginásio e Escola Normal de Cataguases. Administrador e empreendedor
de sucesso, João Duarte
foi exemplo por excelência do homem público na
cena do município. E o
seu maior benfeitor, tendo
contemplado em testamento o Hospital de Cataguases, o Colégio Nossa
Senhora do Carmo e o
Educandário Dom Silvério.
Político de grande participação na vida
sócio-econômica do município, João Duarte foi Intendente da Junta nomeada pelo presidente de Minas Gerais, vereador de
sucessivas
legislaturas,
presidente
da
Câmara Agente-Executivo por
vários períodos entre 1911
e 1923. Em sua administração, Cataguases incorporou o espírito urbano e
progressista que iria direcionar a trajetória da cidade: abertura da Avenida
Astolfo Dutra e do traçado
de novos arruamentos
instalação de luz e esgoto
em grande parte da cidade
e em alguns distritos; criação do Grupo Escolar Coronel Vieira em 1913, e do
novo Hospital de Cataguases, em 1919.
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A PALAVRA DO VENERÁVEL
Estamos fechando mais um ano Maçônico de grandes realizações. Fico feliz em poder proporcionar melhorias na
qualidade de atendimento aos Irmãos que nos procuram e também, aos poucos, melhorias em nosso espaço
físico. Temos muito o que fazer ainda, revolucionamos no conceito de Maçonaria, pois estávamos estagnados
num passado onde tudo era a mesma coisa, e sabemos que não é. Precisamos crescer como cidadãos de bem,
somos livres e de bons costumes, temos em nosso horizonte o futuro a reclamar ações concretas, estamos aos
poucos quebrando o gelo que imperava em nossa Instituição, fazendo prevalecer as Leis Maçônicas para todos.
Em 20l0, vamos continuar na mesma linha com muito afinco e disposição, mostrando qual a finalidade do nosso
mandato., vamos errar , mas garanto aos Irmãos que a vontade de acertar é bem maior, disposição que não nos
falta. Os projetos estão em andamento e vamos colocar um por um em prática. Agradeço aos meus colaboradores pelo incentivo e apoio, tendo a certeza que estaremos juntos, conclamo os Irmãos que gostam da Cataguazense , que venham nos ajudar, serão bem recebidos. Ven.’. M.’. José Fernandes Procópio

EXPEDIENTE

NOTICIA DA ORDEM
Estiveram

reunidos

no

José Fernandes Procópio
Salão Nobre da CataguaVenerável Mestre e Diretor

zense, dia 28 passado, o
Conselho de Veneráveis
da Região Leste da Zona
José Roberto Furtado
da Mata, para tratar de
Secretário
vários assuntos ligados à
Ordem. Com a Presença
Marcelo Henriques Rossin e Presidência do VeneráRedator
vel da Cataguazense Ir.’.
José Fernandes Procópio,
os Veneráveis da ObreiMarcelo Moreira Hauck
ros da Paz, Voluntários da
Tesoureiro
Pátria, Porto das Acácias
de Astolfo Dutra e da Obreiros de Mirahy, deixanLoja Maçônica Cataguazense do registrado a presença
Praça Rui Barbosa
do Primaz do Rito Brasin 222 3 andar
leiro, o Ir.’. Wanderley
Ed. Professor Álvaro
Barcelos, que representou
Palmeira Centro
a Labor e Civismo, com a
Cataguases — MG
participação de vários ExTelefone (32) 3421– 1424
Veneráveis. Assunto foi o
que não faltou, sempre
www.cataguazense.com.br procurando melhorar o
cataguazense@cataguazense. relacionamento entre as
Lojas que integram o
com.br
Conselho, objetivando um
intercâmbio melhor entre
todas, para que possamos
falar a linguagem universal
Maçônica. Todos estão

com os olhos abertos no
que está acontecendo no
meio Maçônico, sugestões, reclamações, idéias,
e decisões que devem ser
cumpridas, pois além de
ser um acordo de cavalheiros, as decisões são
tomadas pelos mandatários das Lojas Maçônicas.
Esperamos que mais reuniões destas aconteçam
para que possamos ser
cada vez mais fortes e
mostrar a todos que a
Maçonaria é única e idivisível, pois nosso aprimoramento passa necessariamente pela forma de lidar
com os nosso Irmãos,
independente de que Loja
sejam, devemos partir da
premissa que somos uma
família e que temos a obrigação de dar um bom
exemplo. O Conselho de
Veneráveis, está provando
isso, com a próxima reunião agendada para o dia
28 de fevereiro de 20l0,
onde teremos novas idéi-

CONSELHO DE VENERÁVEIS—OUTUBRO 2009
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Calendário Mês de dezembro de 2009
DIA

SESSÃO

GRAU

DESCRIÇÃO

TRAJE

04

FINANÇAS

3ºMESTRE

Projetos executados

BALANDRAU

11

ECONÕMICA

1ºAprendiz

INSTRUÇÃO

BALANDRAU

18—JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO FAMILIAR—TRAJE ESPORTE

Aniversariantes do Mês de dezembro 2009
Dia

Nome do aniversariante

Grau de Dependência

Nome obreiro Responsável

05

Analice Corrêa Machado

Filha

Ottônio Machado Queiroz

11

Maria Alice O. Britto

Viúva

Osvaldo Venâncio Britto Filho

11

Maria de lourdes Souza
Abrita Paula Rocha

Esposa

Ilizeu Paula Rocha

16

Maria Aparecida S.Araújo

Esposa

Sebastião Henriques Araújo

19

Marcelo Henriques Rossin

Irmão

20

Rackel Corrêa Machado

Filha

Ottonio Machado Queiroz

21

Flávio Augusto Thomaz de
Castro Rodrigues

Filho

Newton Rodrigues Filho

27

Ronan Gustavo Carvalho

Filho

José Roberto Furtado

29

Guilherme Abritta Paula

Filho

Ilizeu Paula Rocha

31

Elaine Aparecida Mourão

Esposa

Jose Carlos Mendes

PENSAMENTOS
Somos bons de costumes, de idéias, de pensamentos e de atas, vamos nos aproximar para vencermos a nossa fraqueza.
Os maus deste mundo, mesmo que se odeiem e detestem, se unem, e aí está a
sua força; os bons se separam e aí está a sua fraqueza.
O ideal Maçônico preconiza a união de todos os povos e que a Maçonaria, para
lutar por esse ideal de fraternidade precisa, antes de tudo, cultivar a harmonia e a
união no seio da família macônica.
O sentimento da existência de Deus, é inato em todas as criaturas. A exteriorização deste sentimento é que precisa de uma evolução constante para que exercite a prática do bem.
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Espaço DeMolay
ELEIÇÕES DEMOLAY, UM SHOW DE DEMOCRACIA E CIDADANIA. QUE VENHA A XIV
GESTÃO, BOA SORTE!

Qualquer Instituição só tem legitimidade quando há em
sua Direção eleições, e foi o que ocorreu no Capítulo
Cataguases, dia 14/11/2009. Parabéns aos Demolays
pela demonstração de patriotismo, uma das sete virtudes, fazendo uma eleição democrática e acima de tudo,
respeitando o resultado. Isso vem nos mostrar o grau
de amadurecimento do nosso Capítulo. Ficou eleito
para Mestre Conselheiro Igor Franzini; 1ºConselheiro
Ivan Ramalho e 2º Conselheiro Igor Borges, parabéns a
todos. Queremos isso, um Capítulo forte, onde todos
possam participar, pois o futuro de nossas Instituições passam por esta juventude, não fazemos nada de
grandioso, só estamos investindo no que temos de me-

Lhor, nossos jovens. Parabéns também ao Amin
Farage, eleito Tesoureiro para a XIV Gestão do
Capítulo, que tenha muito sucesso. Estamos confiantes que todos farão o melhor de si, são jovens que
interessam por uma causa, estão sempre dispostos a
ajudar e colaborar, contando sempre com as Loja
Patrocinadoras e que possam participar com a presença dos tios, sendo motivo de orgulho e certeza
que estão trilhando o caminho correto.Esperamos
repetir mais vezes este show de democracia, o importante que fica é a lição de não desistir jamais, se
desta vez não foi, teremos outras vezes, e o tempo
vai servindo para o amadurecimento. Estamos com
vários projetos para a próxima Gestão, uma delas é
tentar unir mais as Lojas Maçônicas em torno de
nosso ideal, nos dando o suporte necessário, não
podendo esquecer da acolhida calorosa da Loja
União e Verdade, que ainda não é nossa Patrocinadora, mas nos recebe muito bem, nosso muito obrigado. Ir.’. Marcelo Rossin-Pres.Cons Consultivo.

INICIAÇÃO DE NOVOS DEMOLAYS—DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2009
.Foi muito bonita a Iniciação de

novos Demolays dia 28 de novembro no Templo da Loja Maçônica Cataguazense, onde se deu
lugar para a Sala Capitular, com a
presença de vários tio de Lojas
Patrocinadoras e da Loja União e
Verdade, agradecemos a presença
de tdos indistintamente. Os meninos iniciados terão, incluindo ai a
Ritualística de iniciação, a entrada
em nossos Mistérios da Ordem,
onde nosso patrono Jacques DeMolay deixou cravado os alicerces
básicos para que os jovens tomando conhecimento possam
crescer acreditando numa vida
onde os valores morais e fraternais sejam fundamentais para uma
Irmandade unida. Agradecemos a
presença de todos os Tios, voltem mais vezes, contamos com o
fator vontade, que os Inciciáticos
estudem, que compreendam as
sete virtudes e deixem que elas

falem mais alto denttro de cada
um, é muito bonito o significado
das sete virtudes, das sete velas,
devemos repassar pra eles, cada
um fazendo a sua parte, sendo
interessado, possam crescer como
pessoas de bem, é o que esperamos e cuja a finalidade da Ordem
DeMolay é esta. Com a colaboração das Lojas Patrocinadoras, dos
convidados, e com a presença do
nosso Mestre Conselheiro Regional Romeu Lacerda, a reunião foi
coroada de sucesso, de alegria e
entusiasmo. Após, foi servido um
lanche para todos, sempre com a
função de unir não só os Demolays, mas os tios também, pois entendemos que não podemos ter
divisões de Lojas, de potências,
queremos ser abraçados por todos que queiram ter boa vontada
para com a Ordem DeMolay, deixo aqui registrado nosso muito
obrigado. Ir.’. Marcelo RossinPres.Cons. Consultivo.

FEIJOADA DIA 13/12/2009

Estão todos os tios, sobrinhos,
parentes, amigos, convidados a prestigiar nossa Feijoada que será realizada
dia l3 de dezembro, a partir das 11.00
horas no Salão da Cataguazense. O
objetivo será arrecadar fundos para o
Capítulo, com este reforço em caixa,
pretendemos trocar nossas capas que
já tem seis anos de uso, e comprar
Rituais para o Capítulo. Investir em
nossa infra-estrutura para proporcionar aos nossos Demolays condições
de assimilar os ensinamentos ministrados. Contamos com a presença de
todos indistintamente, abrilhantando
nosso evento que é de todos, principalmente do Capítulo. Em janeiro começa uma nova Gestão à frente do
Capítulo, contamos com o dinamismo,
e boa vontade de todos que foram
eleitos, principalmente para que possam desempenhar um excelente projeto de liderança, colocando sempre
nossa Instituição em lugar de destaque.
Aproveitando, chamamos todos os
Demolays ativos e inativos para participarem. Ir.’. Marcelo Rossin

