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ASTOLFO DUTRA NICÁCIO
Nasceu
no
distrito de Sereno em
17 de dezembro de
1864. Advogado, maior político de Cataguases no início do
século. Líder de projeção nacional, presidiu
seis vezes a Câmara
dos Deputados. Com
absoluta integridade,
dedicou sua vida à
causa pública. Morreu
em Cataguases, em 23
de maio de 1920.
Descendente
de tradicionais colonizadores da Mata Mineira, Astolfo Dutra
nasceu na fazenda da
Aldeia, nas cercanias
de Cataguases. Como
era comum na época,
aprende em casa os
rudimentos da leitura
e escrita. Termina o
primário em Mirai e
segue aos 12 anos para o afamado Colégio
Caraça. Dali, e já com
expressiva base humanística e fluente no
latim, o futuro republicano e abolicionista
passa por dois rigorosos anos de estudos
em Ouro Preto e só
então ingressa na Faculdade de Direito de
São Paulo. O jovem
bacharel volta para
Cataguases em 1888.
. Ativo participante da causa repu-

blicana e das agitações
democráticas, ele terá
como alicerce político o
círculo de relações do
período acadêmico. Em
1889, é eleito vereador,
presidente da Câmara
Municipal de Cataguases
e seu Agente Executivo.
A seguir, representa o
município no Congresso
Mineiro, e daí passa à
Câmara Federal, onde
exerce a presidência por
várias legislaturas. Mas
em momento algum abandona Minas ou a advocacia: mandato no Rio,
mas escritório em Cataguases.
“O bom político
mineiro do princípio do
século pouco vinha ao
Rio e quando vinha não
de demorava”, escreve
Afonso Arinos. “Astolfo
Dutra dizia que o eleitorado mineiro votava no
deputado por tê-lo ali às
ordens, na cidadezinha, e
não para vê-lo fugir até as
lonjuras da beira–mar”.
Para seu neto, Astolfo
Dutra Nicácio, o avô era
“um mineiro, por inteiro,
e como convinha a um
deputado de Minas. Não
tinha cafezais e defendia o
café. Ganhava o sustento
como advogado. Sua vida
era política, praticava-a
como objetivo, no município e no âmbito federal”.

Ao ser enterrado, aos 55 anos de idade, o grande líder político deixava para a municipalidade um precioso legado. Entre suas
grandes realizações estão três obras públicas
que conseguiu fossem
levadas a cabo: a abertura de uma larga avenida, que hoje tem o seu
nome; um amplo edifício escolar, o Coronel
Vieira, na mesma avenida; e a ponte metálica
sobre o Rio Pomba.
Nessa ponte, ele fizera
inscrever duas frases
latinas, uma à entrada:
“pacificusne est ingressus tuus?” (Tua vinda é
pacífica?); e outra, na
saída: “Revertere ad
me,
suscipiam
te” (Volte a mim, que
te receberei). Delas,
diria mais tarde o poeta
Enrique de Resende:
“Destinam-se ao forasteiro e ambas constituem admirável síntese
do caráter de um povo:
primeiro, a desconfiança; depois, a hospitalidade”.
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A PALAVRA DO VENERÁVEL
Mais um ano se passou e conseguimos os nossos objetivos, o mais audacioso deles foi me candidatar ao Cargo de Venerável desta Loja Centenária. Venci o pleito, e começamos a trabalhar para todos, em
benefício de todos, sem distinção, colocando a casa em ordem, não vou dizer para os Irmãos e amigos que foi e
está sendo fácil, é uma vigília constante, mas ao mesmo tempo conseguindo o nosso objetivo faz com que sejamos recompensado. Tudo está ficando em seus devidos lugares, e aos poucos os Irmãos estão percebendo que
não foi tão difícil assim entender a minha proposta, pois o que tinha era o melhor para a Cataguazense, moralizar e cortar despesas é normal em qualquer lugar, com o tempo é que vemos o resultado. Estou satisfeito com
minha equipe, esperamos está juntos no próximo ano, foi muito bom o jantar de Confraternização, aliás foi excelente, todos aproveitaram e de divertiram. Nossos projetos continuam e espero contar com o apoio de todos, que 2010 seja coroado do mesmo sucesso que foi 2009, não sou de ficar parado e tenho vários projetos de
melhorias para nossa Loja, estou entusiasmado.Abraço a todos. Ir.’. José Fernandes Procópio

EXPEDIENTE

NOTICIA DA ORDEM
.

Não podedeixar passar em
branco, e fazer os devidos
elogios às mudanças que
estão sendo implementaJosé Roberto Furtado
das no GOMG pelo nosso
Secretário
Soberano
Grão-Mestre
Hedison Damasceno. Fica
Marcelo Henriques Rossin registrado neste InformaRedator
tivo, os esforços que o
Grão-Mestrado está fazendo à frente da InstituiMarcelo Moreira Hauck
ção, visitando sempre que
Tesoureiro
possível, e com freqüência, as Lojas subordinadas
ao Grande Oriente. PerLoja Maçônica Cataguazense cebemos que novos ruPraça Rui Barbosa
mos estão sendo toman 222 3 andar
dos, mais clareza, mais
Ed. Professor Álvaro
disposição ao diálogo, e
Palmeira Centro
reformulação no atendiCataguases — MG
mento com muita agilidaTelefone (32) 3421– 1424
de. A Cataguazense sempre primou por ser uma
www.cataguazense.com.br Loja obediente , mas pocataguazense@cataguazense. rém ter seu modo de pensar independente, no que
com.br
tange aos assuntos Maçônicos, o que estiver em
desacordo com os propósitos da Maçonaria, esJosé Fernandes Procópio
mos
Venerável Mestre e Diretor

tamos levantando bandeira, isso sempre foi o nosso estilo e não temos intenção de mudar. Quanto
ao Grande Oriente, sendo
conduzido pelo GrãoMestre Hedison, verificamos neste período disposição em fazer, e principalmente em dialogar, não
podemos queixar, somos
prontamente atendidos,
esperamos que continue
assim, aliás, não só com a
Cataguazense, mas com
todas as Lojas que integram o GOMG, estamos
apoiando no que for preciso dentro de nossas
convicções
Maçônicas,
tendo a certeza que nosso
Irmão Hedison saberá
conduzir com muita maestria, já nos deu prova de
sua capacidade, sendo homem inteligente, sagaz,
perceptivo. Parabéns ao
GOMG, esperamos que
continuem cada vez melhorando e aprimorando a
difícil Arte de atender

UMA NOVA FASE PARA O GOMG
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HOMENAGEM AO LICEU FREDERICO DE BARROS

A Loja Cataguazense não podia ficar inativa na ajuda à nossa Comunidade. O Irmão Frederico de
Barros vendo a grande dificuldade para os estudos de nossa mocidade, propõe à Loja a fundação
de um Liceu que funcionaria em sua sede, prontificando-se a dar aulas gratuitamente. Foi assim
que em 20 de abril de 1896 é fundado o Liceu que recebeu o nome de seu idealizador
“Frederico de Barros”.O referido Liceu passou a ministrar aulas para rapazes e moças nos graus
primário e secundário. As aulas noturnas seriam para rapazes de 20 a 25 anos e diurnas para alunos de 8 a 14 anos, a partir de 1º de maio de 1896. Pelo presidente Dr. Augusto Albino de Almeida foi declarado instalado o “Liceu Frederico de Barros” de acordo com os respectivos estatutos, e deu a palavra ao Orador da Loja, Ir∴ Antônio Januário Carneiro, o qual dela se utilizando sucintamente expôs não só o promotor da idéia da criação do dito Liceu que deve a paternidade à pessoa cujo nome adotou, quais os fins a que se destina o mesmo Liceu, fazendo votos
para que a população de Cataguases, sempre entusiasta de idéias grandiosas, não desampara esta
que é sem dúvida a que deve preocupar os povos amantes do progressoLogo após o Ir∴ Tenente Fortunato Gomes da Silva cumprimentou a Loja Cataguazense brindando ao Venerável saudaram Cataguases pelo cometimento grandioso a que se dava a promissão de prosperidade para os
filhos desta localidade. Presente ao ato se achava a Banda de Música “Aurora Cataguazense” que
diversas peças executou, sendo a mesma Banda regida pelo maestro Leopoldo Carlos da Silva.
Não havendo nada a tratar, ficando as aulas a cargo dos cidadãos Astolfo Guimarães e Antônio
Januário Carneiro, o Presidente Dr. Almeida deu por finda a reunião e declarando instalado o
Liceu mandou lavrar esta Ata que assina com diversos cavalheiros presentes.
Cataguases, 1º de julho de 1896.

Aniversariantes do Mês de janeiro de 2010
DIA

NOME

DEPENDÊNCIA

OBREIRO

01

Cleide Soares de Araújo

Filha

Sebastião Henriques de Araújo

03

Joana D’Arc da Silva Ferraz

Filha

Joaquim Candido da silva

04

Sergio Abritta

Filho

Celso Abritta

07

Ottônio Machado Queiroz

Irmão

08

Maria cristina M. Viana

Filha

09

Renata S. F. de Souza

Esposa

16

Carlos alberto C. Araújo

Irmão

17

Octacílio Passos

Irmão

19

Ivan rocha Queiroz

Neto

Afonso de Souza Rocha

22

Eduardo O. Bordinhon Fi

Filho

Eduardo de Oliveira Bordinhon

Waldir Ferreira Viana
Paulo Roberto de Souza

lho
24

Eduardo Oliveira Bordi
nhon

Irmão

26

Maria Lanzieri Bordinhon

Filha

Eduardo Oliveira Bordinhon

31

Rafael Mourão Mendes

Filho

José Carlos Mendes
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Espaço DeMolay

EVENTO DOS DEMOLAYS FOI
SUCESSO,VEM MAIS POR AI.
Realizado com grande sucesso de
presenças, dia l3 de dezembro, Feijoada no
Salão da Cataguazense com um dos objetivos
de arrecadar fundos para filantropia do Capítulo, também mostrar os meninos que são capazes de, querendo, fazer bem feito, consequentemente, trazendo bons resultados. Estamos
sempre atentos ao ensinamentos que ministramos aos jovens Demolays, em contrapartida,
nos retribuem com muita sabedoria e disposição para aprender e ajudar no que for preciso.
Nossa meta para o ano de 2010 é fazer vários
eventos, não focando só o valor financeiro, mas
principalmente a organização, o poder de se
estruturarem, colocando em prática todos os
princípios Demolay. Parabéns aos sobrinhos,
souberam e entenderam que antes de mais
nada o espírito de união sempre tem que prevalecer. Nosso Capítulo, resolveu fazer esta
Feijoada a um mês atrás, lançada a idéia, parti-

mos para a concretização. Agradeço a todos que
nos ajudaram, agradecimento se faz necessário à
Loja Maçônica Cataguazense que nos liberou o Salão
e tudo que precisávamos para o sucesso que foi,
assim como a presença de vários tios de outras Loja
Patrocinadoras do Capítulo, isso vem mostrar que
nós somos fortes aqui em nossa região, e temos que
saber aproveitar e levar adiante nossa meta, que é
sempre passar aos Demolays, as sete virtudes. Agradeço também as pessoas que no anonimato nos
ajudaram com doações,, isso que é um grande ensinamento, saber agradecer, é prazeroso. Vem mais
novidades por ai, em 2010, estamos com disposição
para trabalhar, e temos a certeza que podemos
contar com ajuda de todos outra vez, do Mestre
Conselheiro aos Veneráveis de Lojas, podem ter
certeza que vamos colher bons frutos daqui mais um
tempo, teremos bons Maçons, é questão de paciência e de bons ensinamentos.Ir.’. Marcelo RossinPres. Conselho Consultivo.

ENCERRAMENTO DE GESTÃO E MAIORIDADE
.’. Dia 12 de dezembro foi o Encerramento do ano Demolay com muito júbilo.
Chegamos ao final de mais uma Gestão
coroada de sucesso, tendo à frente o
Mestre Conselheiro Gabriel Mendes Rocha, simplesmente atuante e dedicado a
Ordem Demolay. Fazendo um balanço da
Gestão, poderíamos ter feito muito mais,
mas o tempo de seis meses é curto para
tantos projetos que borbulham na cabeça
de nossos Demolays, esperamos e temos
a certeza que o próximo Mestre Conselheiro Igor Franzini dê continuidade e
tenha novos projetos em pauta, o Capítulo Cataguases é uma referência em nosso
Estado, por seu tamanho, sua regularidade, projetando o Capítulo entre os mais
expressivos da Ordem. Juntamente com
o Encerramento de Gestão fizemos a
Maioridade de dois sobrinhos, o próprio
MC Gabriel M. Rocha e Murilo Ramalho
Procópio, filho do Ven.’. da Loja Cataguazense, estamos felizes por entender e

ter a certeza que vamos poder contar
com a presença de dois novos Sênior
Demolays abrilhantando nossas reuniões, pois nossa meta é trazer ao nos-

sa meta é trazer esses sobrinhos que
por motivos de estudo tiveram que se
ausentar. Foi uma reunião muito bonita, cheia de simbologia, fazendo parte
principal da festa os convidados, pois o
ponto culminante é quando o Senior
coloca o paletó, cheio de significado
Para os Demolays e para todos nós
que trabalhamos com esses meninos
desde pequenos. Esperamos que o
próximo ano, possamos contar com a
presença de todos, nos incentivando e
nos ajudando, pois muito há de se fazer
em prol dessa juventude. Nosso objetivo traçado é repassar ensinamentos
que a Ordem nos transmite através das
Sete virtudes. Contamos também com
as Lojas Patrocinadoras para que os
tios sejam mais presentes, uma forma
de repassar para os Demolays confiança no que estão fazendo.Parabéns a
todos desta gestão que termina e sucesso para a Gestão que iniciará em
Janeiro, todos nós estamos torcendo
por vocês, pois sabemos do que são
capazes. Ir.’. Marcelo Rossin-Pres. Conselho Consultivo

