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Cantagalo: Maior criador de gado bovino das regiões Serrana e CentroNorte Fluminense, com mais de 55 mil cabeças.

Fazenda de Itaoca, onde se criou o famoso Guzerá Leiteiro J.A.

O Guzerá Leiteiro em Canaã, de Allyrio Jordão de Abreu

Não é de hoje que registramos o progresso da
agropecuária em Cantagalo. Desde a década de 40,
este jornal tomou conhecimento dos esforços
empreendidos por criadores como João de Abreu
Júnior, e depois, no decorrer da década de 1950 seus
filhos, João Carlos Burguês de Abreu e Allyrio Jordão
de Abreu, selecionadores da raça Guzerá, que
importaram da Índia.

Atualmente, embora certas características de
valor histórico e cultural se tenham perdido,
Cantagalo é o maior criador de gado bovino da
região Centro-Norte Fluminense, o que nos anima a
continuar propugnando pela aceleração do
desenvolvimento da agropecuária, que é a vocação
histórica do município. que já foi o maior produtor
mundial de café.
edição seguinte, dia 20 de dezembro de 1995. Trata-se de uma
reportagem feita com uma incursão no espaço cibernético, ou seja,

Os 29 anos de lides jornalísticas de Antonio Ferreira de Carvalho em visitando um "site", local ou "home-page" da Internet. O repórter deste
Cantagalo não devem ser legados ao esquecimento! Em 1995, seu jornal acessou a "Virtual Ceramics Exhibit", publicando matéria sobre
filho e colaborador, Sebastião A.B. de Carvalho, voltou a editar o ela, inclusive reproduzindo algumas peças e dando informações sobre
jornal, com redação em Niterói. Foi o momento da chegada da Internet, artistas que ali estavam expondo seus trabalhos.
e o jornalista passou a utilizar esse ainda incipiente meio para continuar Em nenhuma publicação, seja jornal ou revista, encontramos trabalho
com o jornal, já que editá-lo em papel havia se tornado inviável. jornalístico similar. Agora, diante das insuperáveis dificuldades de
Escreveu, então:

CANTAGALLO NOVO NA INTERNET

continuarmos mantendo a circulação física do jornal, estamos cuidando
com especial carinho desta edição "on line", sabendo que o uso da

Todos já sabem que este jornal foi o primeiro do Estado do Rio de Internet está-se tornando cada vez mais amplo, chegando a um número
Janeiro a usar a Rede Mãe, obtendo um endereço eletrônico ou E- de pessoas que vem aumentando consideravelmente. Nossos antigos
Mail: cnewcant@br.homeshopping.com.br. Isto em 13 de outubro de "assinantes" e todos que o desejarem, poderão dispor deste veículo
1995 (edição número 11). Mais importante ainda: Cantagallo Novo para suas comunicações, na medida de nossas disponibilidades e de
criou um novo estilo de trabalho jornalístico, a "reportagem cibernética", acordo com nossa filosofia e linha editorial. Basta mandar um e-mail,
lançada a idéia na edição de 11. 11.95 e realizada a primeira delas na ou telefonar E-mail: seanbaca@fcmail.com Telefone: (021) 611-0186
.
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Concurso Leiteiro de Portozil supera expectativas

Santo Antônio recebe o programa Orçamento

Evento, que completou 16 anos, marca a melhoria do plantel bovino Participativo e apresenta sugestões
de Cantagalo, o maior produtor da região, com quase 60 mil cabeças Audiência pública também atendeu aos moradores do bairro São
Organizado pela Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário de João. Propostas farão parte dos orçamentos municipais dos
Cantagalo, em parceria com a Secretaria Municipal de Turismo e apoio próximos quatro anos
Com o objetivo de ouvir as comunidades para a definição da
da Associação de Produtores e Moradores de Portozil (Amiporto), o
aplicação
dos R$ 21,8 milhões em recursos próprios nos próximos quatro
Concurso Leiteiro de Portozil, zona rural de Euclidelândia, terceiro distrito
de Cantagalo, foi um grande sucesso e superou as expectativas de público, anos, tendo como base valores de junho deste ano, a Prefeitura de
animais e produção, de acordo com o secretário municipal de Cantagalo está realizando o programa Orçamento Participativo, quando
as comunidades é que definem e apresentam as suas prioridades para que
Desenvolvimento Agropecuário, Rodrigo Vollú.
o Governo Municipal inclua nos orçamentos, se organize e planeje para
executar.
Na última terça-feira, 27 de agosto, foi realizada a sexta audiência
pública do programa, desta vez atendendo aos bairros Santo Antônio e
São João. O evento foi realizado no auditório da Escola Municipal Maria
Bellieni D’Olival, no Santo Antônio, e foi regado a discussões que também
apontaram problemas que devem ser solucionados no chamado “dia a dia
da Prefeitura”, independentes do programa. – Algumas ações não só são
emergenciais, mas simples e que já fazem parte daquele trabalho do dia a
dia da Prefeitura, como a colocação de lixeiras, por exemplo, e a retirada
de parte de um muro que caiu dentro do Córrego Lavrinhas, obstruindo o
Concurso superou as expectativas e serviu para fortalecer programas de incentivo curso d’água. Essas ações, no dia seguinte mesmo a gente envia uma
equipe de trabalhadores, máquinas e caminhões, em alguns casos, e resolve.
ao setor == Foto Rodrigo Vollú.
Já as demandas maiores e que representam investimentos, a gente
Realizado em quatro dias – de quinta-feira, 22, a domingo, 25 de planeja e coloca no orçamento para a execução nos próximos quatro
agosto –, o concurso, que está na sua 16ª edição, é uma grande anos, conforme a ordem de prioridade, que é definida pela própria
oportunidade para produtores do município, especialmente os pequenos, população nessas audiências públicas – contou o prefeito Saulo Gouvea
que têm contado, agora, com programas de incentivo de melhoria genética (PT), que fez a abertura do evento e que participou de todas as audiências.
de seus rebanhos, seja por parte do Governo do Estado, seja por
programas próprios da Prefeitura, que vem procurado incentivar a produção
e dar aos criadores a chance de melhorar o plantel e, consequentemente,
a produção, já que a maioria deles vive especialmente da produção leiteira.
O prefeito Saulo Gouvea disse que a Prefeitura está empenhada
em investir cada vez mais na melhoria do rebanho bovino, passando,
também por programas de inseminação artificial e pelo apoio dado nas
campanhas de imunização dos animais.
Cantagalo tem como tradição a realização desses concursos, até
porque o município é o maior produtor de gado bovino das regiões Serrana
e Centro-Norte Fluminense, com quase 60 mil cabeças, o que também dá
ao município o título de maior bacia leiteira da região. “A grande maioria
desses produtores está espalhada em pequenas propriedades e em regime
familiar, tendo, no leite, a principal renda familiar”, disse o secretário Rodrigo
Vollú, ao lado do presidente da Amiporto, Gilberto Giba. O vice-prefeito
Edivaldo Oliveira (PMDB) também participou da entrega da premiação Prefeito Saulo Gouvea falou do planejamento das ações e do atendimento
aos vencedores.
da Prefeitura nas questões diárias e mais emergenciais - Foto: Gilmar Marques
Além do concurso leiteiro, o evento também contou com uma
Do montante estimado, o secretário de Governo e Planejamento,
programação recreativa, que teve início na quinta-feira, dia 22, às 20 horas,
Márcio
Longo, responsável por organizar as audiências públicas e
com apresentação de DJ. Na sexta-feira, dia 23, às 22 horas, a atração
foi o show de Pretinho dos Teclados. No sábado, dia 24, dois shows em intermediar as discussões entre o governo e a comunidade, disse que 40%
sequência, a partir das 22 horas: Tchê Malucos e Banda Charme. A festa serão aplicados na cidade e bairros adjacentes, enquanto que os demais
foi encerrada no domingo, dia 25, com a entrega da premiação aos 60% serão distribuídos aos demais quatro distritos, cabendo, a cada um,
vencedores do concurso, a partir das 10 horas, seguida de show com a 15% desse total.
Para os bairros Santo Antônio e São João, sem contar a
dupla Cesário Ramos e Gabriel. À noite, o palco ficou por conta da banda
possibilidade de convênios e emendas parlamentares, o que poderá
Os Piratas.
aumentar os investimentos ao longo do período, a previsão inicial é de
aplicação de 6,9% do montante total previsto em recursos do próprio
município, o que representa R$ 1,5 milhão. Esse total será dividido pelos
próximos quatro anos: R$ 342 mil (2014), R$ 360 mil (2015), R$ 384 mil
(2016) e R$ 414 mil (2017).
Do encontro, no bairro Santo Antônio, também participaram o
vice-presidente da Câmara Municipal, vereador Homerinho da Saúde
(PSB), líder do governo no Legislativo, e os vereadores Ciro Fernandes
(PR) e Manoela do Paraíba (PHS). Também esteve presente a diretora
da Escola Municipal Maria Bellieni D’Olival, professora Leandra
Estephane. No período compreendido – 2014 a 2017 –, a Prefeitura
estima arrecadar, pelo menos, R$ 380.265.472,79, enquanto que a
O Secretário de Desenvolvimento Agropecuário, Rodrigo Vollú (E), com o
presidente da Amiporto, Gilberto Giba (C), e o cantor Pretinho dos Teclados
durante o evento

conclui na página seguinte
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Santo Antônio recebe o programa Orçamento
Participativo e apresenta sugestões
(Vem da página anterior)

despesa, também por estimativa, deverá ficar em R$
367.939.257,36, o que garantirá ao município um superávit
de R$ 12.326.215,43, chamado por Márcio Longo de
“reserva de contingência”, ou seja, são recursos guardados
para eventualidades, uma espécie de “remédio administrativofinanceiro” para contornar as ocorrências incertas e
imprevisíveis que poderão ocorrer no futuro. “É importante
nos assegurar de alguma forma. É como administrar a própria
casa”, exemplificou.

Cantagalo terá Policlínica Municipal
No prédio também funcionará a sede própria
da Unidade Básica de Saúde Dr. João Nicolau
Guzzo e Clínica de Saúde da Mulher
O município de Cantagalo caminha para um grande avanço na
área da saúde: a construção da Policlínica Municipal, que funcionará
no local do Posto de Atendimento Médico (PAM), junto ao Hospital
de Cantagalo. O projeto já foi concluído e espera apenas o término do
processo de desapropriação amigável da área onde, hoje, funciona o
PAM para ser executado.

Propostas aprovadas para o bairro Santo Antônio
Contempladas
01 – Quadra de esportes entre os bairros Santo Antônio e São João
(busca de recursos federais);
02 – Monitoramento por câmeras de segurança, principalmente na entrada
do bairro (projeto já em andamento pela Secretaria de Defesa Civil e
Trânsito);
03 – Passarela e/ou semáforo na área urbana da RJ-160, em frente à
Escola Municipal Maria Bellieni D’Olival;
04 – Reestruturação da área da antiga Quadra de Esportes Rômulo de
Oliveira (pode ser uma praça ou academia ao ar livre);
05 – Implantação de sinalização para melhorar a rotatória de entrada do
bairro;
06 – Implantação de atividades recreativas e oficinas de trabalho de
aprendizado no Cras (Centro de Referência de Assistência Social) do
bairro, assim que for inaugurado;
07 – Obras de restauração das calçadas do bairro;
08 – Implantação de meio-fio e calçada na Rua Maria Pontes Jucá;
09 – Pavimentação do final da Rua Sadi Silva;
10 – Implantação de muro ao longo do Córrego Lavrinhas para proteção
das casas ribeirinhas;
11 – Construção de escada entre a RJ-160 e a Rua Maria Pontes Jucá
(próximo à Escola Municipal Maria Bellieni D’Olival);
12 – Construção de bueiro pluvial na parte final da Rua Sadi Silva;
13 – Muro nos fundos do prédio do Cras (Centro de Referência de
Assistência Social).

Foto: Divulgação/projeto -- Prédio será erguido no local do
PAM, junto ao Hospital de Cantagalo
A Secretaria de Saúde já garantiu mais de R$ 340 mil em
convênio com o Ministério da Saúde. Na policlínica serão investidos
R$ 148 mil, enquanto que outros R$ 200 mil serão utilizados na sede
própria da Unidade Básica de Saúde Dr. João Nicolau Guzzo, que
funciona, atualmente, na Rua Vereador Francisco Eugênio Vieira, no
bairro Triângulo, sendo a única que ainda ocupa prédio alugado.
Após a desapropriação do PAM, as obras poderão começar
imediatamente, já que todo o projeto foi concluído e parte do recurso

Outros temas - Dia a Dia da Prefeitura
01 – Instalação de lixeiras em vários pontos do bairro (já adquiridas
pela Prefeitura);
02 – Retirada de parte de um muro que caiu no Córrego Lavrinhas,
obstruindo a passagem da água (próximo à casa da Srª Marilda
Neves da Silva, na Rua Maria Pontes Jucá);
03 – Cadeado para o portão do Cras (Centro de Referência de
Assistência Social).
OBSERVAÇÃO SANTO ANTÔNIO
01 – Verificar a regularidade das aulas presenciais do Cefet no
curso de técnico em segurança do trabalho em Santo Antônio de
Pádua e em Itaocara e a possibilidade de transporte e/ou passes
para estudantes de Cantagalo que frequentam esse curso em ambas
as cidades.

já foi liberado. O restante será encaminhando de acordo com as etapas
de construção, até a finalização do prédio, que terá a policlínica no
primeiro andar e a unidade do programa Estratégia de Saúde da Família
(ESF) no segundo. A policlínica contará com um sistema de
informatização de última geração, onde os pacientes terão a sua ficha
completa com histórico de consultas, internações e utilização de
medicamentos. Essa ficha será disponibilizada também nos postos de
saúde, que já foram informatizados. O moderno sistema também será
estendido aos atendimentos feitos no hospital, que serão enviados em
tempo real para o sistema. Outra tecnologia utilizada na policlínica será
a TV Corporativa. Instalada na sala de espera, a TV vai passar dicas

Propostas aprovadas para o bairro São João
Contempladas

de prevenção de doenças, avisos diversos e também indicar ao paciente

01 – Implantação de redutores de velocidade entre a entrada da a qual sala deve se dirigir para ser atendido. Na policlínica também
Fazenda dos Moraes e o bairro São João;
funcionará a Clínica de Saúde da Mulher, com atendimento exclusivo e
02 – Construção de dois pontos de ônibus com cobertura às
diferenciado para o tratamento e prevenção de doenças em mulheres
margens da RJ-160.
do município de Cantagalo.

Redação: Karina Monnerat
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Desfile cívico marca os 191 anos de independência em Cantagalo
Este ano, 14 escolas e colégios das três redes de ensino
levaram mais de dois mil alunos para a avenida
Organizado através de parceria entre as secretarias municipais de
Educação e de Cultura, um desfile emocionante marcou, na manhã deste
sábado, 7 de setembro, as comemorações, em Cantagalo, pelos 191 anos
da independência brasileira.
O evento contou com participação de 14 escolas e colégios das
três redes de ensino – municipal, estadual e particular –, que foram
responsáveis por colocar na avenida, no Centro da cidade, mais de dois
mil estudantes, sem contar as comemorações cívicas realizadas nos demais
distritos. Santa Rita da Floresta e Euclidelândia, respectivos segundo e
terceiro distritos, por exemplo, realizaram seus desfiles cívicos na véspera,
6 de setembro, no final da tarde, enquanto que Boa Sorte, quinto distrito,
realizou desfile segunda-feira passada, dia 2, quando o distrito estava em
festa pela comemoração dos seus 87 anos. No mesmo dia, a Semana da
Pátria foi aberta, com solenidade, em frente ao prédio da Prefeitura.
Além das escolas e colégios, participaram do desfile de Cantagalo
a Sociedade Musical 15 de Novembro, o Pelotão das Bandeiras, que,
este ano, ficou a cargo da Associação dos Experientes de Cantagalo
(Assexca), o Rotary Club de Cantagalo, servidores da Secretaria Municipal
de Educação, maratonistas euclidianos – estudantes que divulgam vida e
obra do escritor cantagalense Euclydes da Cunha –, além da convidada
especial, a Banda Marcial Amadeu Guimarães, do Colégio São José, de
Petrópolis.
Na abertura, foi prestado um minuto de silêncio pelo falecimento
de Heleno Guimarães Vieira, o Heleno Huguenin, como era mais conhecido,
fato que também impediu a participação da presidente da Câmara
Municipal, vereadora Renata Huguenin (PSC), representada pelo vicepresidente do Legislativo, Homerinho da Saúde (PSB), também líder do
governo na Câmara Municipal. O vereador Rafael Carvalhaes (PSL)
também esteve presente.
O prefeito Saulo Gouvea (PT) discursou enaltecendo a data e
chamando a atenção dos jovens para a sua importância no cenário nacional.
“Parabéns a todos aqui presentes. E vocês, jovens, é que serão
responsáveis pelo nosso país daqui a alguns anos. Por enquanto, nós é
que estamos aqui, fazendo a nossa parte, dando a nossa contribuição para
o desenvolvimento e engrandecimento desta pátria que tanto amamos”,
disse, acompanhado do vice-prefeito, Edivaldo Oliveira (PMDB), de
secretários, assessores e vereadores.
Das 14 escolas e colégios participantes, três eram estaduais –
Ciep 277 - João Nicoláo Filho (Janjão) e os colégios Maria Zulmira Torres
e Lameira de Andrade –, duas particulares (Colégio Euclides da Cunha e
o Centro Educacional de Cantagalo - Ceduc) e nove eram municipais:
Francisca Pinheiro Teixeira (Centro), Dacyr José Ribeiro (São José), Maria
Bellieni D’Olival (Santo Antônio), Alberto Augusto Thomaz (Cantelmo),
Alcides Afonso Carvalhaes (Novo Horizonte), Cel. Manoel Marcelino de
Paula (São Sebastião do Paraíba), Lameira de Andrade (Centro), João
Nicolau Filho (Triângulo) e de Acompanhamento Professor Antônio José
Pires da Rocha (Centro), que também abriga o Peti (Programa de
Erradicação do Trabalho Infantil), mantido pela Secretaria de Assistência
Social em parceria com a Secretaria de Educação.
Ao final dos desfiles, destaque para a participação, mais uma vez,
da Banda Marcial Professor Amadeu Guimarães, do Colégio São José,
de Petrópolis, que encerrou o desfile. A banda, fundada em 1967, é
composta por jovens com idades entre 10 e 18 anos, alunos do próprio
Colégio São José. Estiveram com o prefeito, no palco, o maestro da banda,
o regente Leandro Oliveira, e o diretor do Instituto Amadeu Guimarães,
Mário Alexandre D’Angelo Mesquita. “Cantagalo sempre nos dá muita
sorte, por isso fazemos questão de participar todo ano desse desfile”,
disse ao prefeito o maestro Leandro Oliveira. Em março deste ano, por
exemplo, a Banda Marcial Amadeu Guimarães esteve participando da
abertura de um jogo oficial da Liga de Basquete dos Estados Unidos, a
famosa NBA, entre Orlando Magic e Washington Wizards. Foi a 11ª vez
que a banda foi convidada para apresentação na Disney World.

Portado por membros da Associação dos Experientes de Cantagalo
(Assexca), o Pelotão das Bandeiras abriu os desfiles.

Estudantes das três redes de ensino lotaram a avenida para marcar os
191 anos da independência

Prefeito Saulo Gouvea disse que os jovens são os país do futuro,
parabenizando-os pelo patriotismo demonstrado.

Mais de dois mil alunos de 14 escolas e colégios passaram pela avenida
na manhã deste sábado

Desfiles foram fechados, como todo ano, com participação da Banda Marcial
Amadeu Guimarães, do Colégio São José, de Petrópolis
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Assistência Social entrega casa popular a família do Novo Horizonte
Obra representa investimento de R$ 35 mil em recursos próprios do
município. Prefeito Saulo Gouvea também anuncia projeto de
reurbanização do bairro
Altenedes Paulina Silva Ramos, 65 anos, e seu marido
José Eleutério Ramos, 78 anos, são os contemplados pelo
programa habitacional desenvolvido com recursos próprios
pela Secretaria de Assistência Social de Cantagalo e que
tem como objetivo atender famílias de baixa renda
cadastradas nos programas sociais da Prefeitura.

A casa foi erguida no lugar da antiga, que havia sido interditada pela
Defesa Civil por alto risco de desabamento

O importante é que as famílias beneficiadas não pagam
nada pela obra e nem assumem nenhuma prestação mensal.
As casas são cedidas enquanto os moradores as utilizarem.
Morador do bairro Novo Horizonte há sete anos, o
casal vinha morando provisoriamente numa casa da
Prefeitura, no mesmo bairro, desde que a sua antiga casa foi
interditada pela Defesa Civil por oferecer alto risco de
desabamento. Logo depois, a casa foi demolida e a
Secretaria de Assistência Social priorizou a família para
atendimento pelo programa. “O atendimento segue a ordem
de cadastro, mas também há casos emergenciais, como deste
casal, que, inclusive, conta com o marido, José Eleutério,
cadeirante, vítima de AVC (acidente vascular cerebral)”,
explicou a secretária de Assistência Social Madalena Bard.

O Prefeito Saulo Gouvea (C), o vice-prefeito, Edivaldo Oliveira (E) e a
secretária de Assistência Social, Madalena Bard (D), durante a entrega
das chaves a Altenedes Ramos

As chaves foram entregues pelo prefeito Saulo
Gouvea (PT) na noite da última quarta-feira, 4 de setembro,
quando Altenedes Ramos representou a família. “Meu
marido não pode vir porque está internado, mas, graças a
Deus, está passando bem”, disse Altenedes, bastante
emocionada, que, para o momento especial, contou com
apoio de boa parte da família, formada por nove filhos,
todos adultos, dos quais três moram com ela. O evento
também contou com participação de vários secretários
municipais, assessores da Prefeitura e do vice-prefeito
Edivaldo Oliveira (PMDB).
Na entrega das chaves, o prefeito Saulo Gouvea disse
a Altenedes Ramos que se sente muito feliz em inaugurar
uma obra, especialmente quando se trata de uma casa,
símbolo maior da dignidade do ser humano. “É aqui que a
senhora divide a sua vida com seus familiares. Que esta
casa seja símbolo de muita esperança e de muita alegria
para todos vocês, assim como o marco de muitas outras
que entregaremos ao longo da nossa administração a famílias
necessitadas. Estamos trabalhando para atender o maior
número de pessoas possível, o que também inclui convênio
com o Governo Federal para a implantação, em Cantagalo,
do programa ‘Minha Casa, Minha Vida’, beneficiando tanto
moradores da cidade quanto da zona rural”, disse o prefeito,
que, sabendo ser evangélica a dona da casa, pediu ao pastor
Gelbe Vieira, da Igreja de Nova Vida de Cantagalo, que
fizesse uma oração, que foi acompanhada por todos.
Saulo Gouvea também anunciou que o bairro receberá, a
partir do ano que vem, grandes investimentos. “Estamos
conseguindo recursos para implantação de um novo poço
de captação de água para resolver o problema do bairro e
também para a reurbanização do local, que terá iluminação
melhorada e ampliada, o subposto de saúde reformado e
ampliando, ganhando até consultório dentário, além de
pavimentação das ruas transversais.
Faremos um grande trabalho aqui, como já havíamos
prometido a vocês quando da nossa reunião aqui, em março
deste ano”, destacou o prefeito, acrescentando que, próximo
ao Novo Horizonte, a Prefeitura também está estudando a
desapropriação de um terreno que servirá para a implantação
de um distrito industrial voltado a atender pequenos e
médios empreendimentos, gerando emprego e renda para
o município. O projeto já está em análise na Codin, parceira
no projeto. A secretária de Assistência Social, Madalena
Bard, informou que a obra representa um investimento de
R$ 35 mil em recursos do próprio município. “Também
utilizamos mão de obra da própria secretaria. Inclusive, com
a entrega desta casa, hoje, daremos início a outra, aqui
mesmo no Novo Horizonte, que ainda conta com outras
unidades habitacionais a serem construídas” - disse. a
Secretária
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Cantagalo. Refiro-me aos que ocuparam o cargo de
Venerável Mestre da Loja, muitos deles já residentes no
Oriente Eterno...

Sebastiao

de Carvalho

Antigos Maçons, ilustres cantagalenses

Américo Marques da Silva, Diavolasse de Oliveira
Reis, João Nicolau, Astolpho Barroso, Francisco Leite
Teixeira, David da Costa Lage, Mansur João Abi Nacif,

Nunca frequentei a Loja Maçônica de Cantagalo,

Licínio José Gonçalves, Euclides Sant´Anna Moreira,

porque quando me iniciei na Ordem, já morava em

Ypres Faria, Cássio Passos Barreto, Abílio Morgado,

Niterói, para onde nos mudamos em 1963.

Antonio Anésio Machado, Ediu da Silva Pinto, Heitor Villa
Nova Purger, José Américo Marques da Silva...
Esteja no Oriente Eterno ou mesmo neste Oriente
do nosso cotidiano, o irmão maçom está sempre presente
em nossa mente e em nosso coração!
Na vivência dos anos em Cantagalo, na minha
infância, adolescència e juventude, lembro-me de fatos
ocorridos especialmente com alguns deles, como
Diavolasse de Oliveira Reis, o popular Zinho Barbeiro,
em cuja barbearia, no centro da cidade se encontravam
políticos, comerciantes, fazendeiros e outros profissionais.

Prédio da Loja Maçônica Confraternidade Beneficente de Cantagalo, Eu aproveitava para apresentar a eles, recibos de assinatura
número 0163,, do Grande Oriente do Brasil (GOB), fundada em 19 do jornal. Diavolasse foi por muitos anos o provedor do
de março de 1865, uma das mais antigas do Brasil.

hospital Casa de Caridade, beneficiando muita gente!

A vida da família Bastos de Carvalho em

Licínio José Gonçalves tinha um grande armazém

Cantagalo, que se desenrolou do final dos anos 30 até

de secos e molhados, onde adquiríamos elementos para

o início dos anos 60, foi de trabalho e luta pela

alimentação da família. Comprávamos fiado, “no caderno”,

sobrevivência. Estudando no Colégio Amélia Tomás e

como era praxe. Às vezes o empregado, Maurílio, nos

depois no Ginásio Euclides da Cunha, residindo em

advertia do atraso no pagamento, mas nunca se negaram

diferentes ruas da cidade, travamos conhecimento com

ao fornecimento. Foi Prefeito de Cantagalo.

muitos cidadãos que hoje são referências importantes,

Euclides SantAnna Moreira, farmacêutico, era

nomes de ruas e de escolas ou homenageados com

devotado a minorar os males da população. Muitas vezes

estátuas em praça pública, como o professor Manoel

atendeu a meu pai, em casa, e uma vez consertou o meu

Vieira Batista.

braço esquerdo, que fraturei em casa ao cair de uma árvore

Lembro-me de muitos desses vultos, mas hoje

no quintal.

quero destacar alguns cujas fotos revi há dias, ao visitar

João Nicolau, o “Seu Janjão” tinha um bar próximo

a Loja Maçônica Confraternidade Beneficente de

à Igreja. Também uma pensão, onde residia. Participava
ativamente da vida da cidade.
Cássio Passos Barreto, o Dr. Cassinho, advogado,
era também um político oposicionista ao Cel. Marcelino
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OBSERVAÇÃO: Os nossos diretores e colaboradores são
voluntários, não cabendo qualquer remuneração ou vínculo
empregatício.

de Paula, e jornalista que escreveu no Correio de Cantagallo
e no Cantagallo Novo. Amigo e colega do meu pai.
Ediu da Silva Pinto, criador do Expresso Pinto e
Palma, pioneiro, como Carlos Palma, dos transportes em
Cantagalo e fazendeiro. Sempre prestigiou o nosso O
Novo Cantagalo. Enfim, há muitos outros irmãos que
merecem destaque.mas ficamos por aqui.
Apreciamos a acolhida dos atuais dirigentes da Loja
Maçônica de Cantagalo! Um T.`.F.`.A.`. a todos!
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EUCLIDIANISMO Produções de pessoas e grupos
que se dedicam ao estudo e divulgação da vida e da obra do
escritor Euclides da Cunha, o mais celebrado cantagalense,
que contribuiu, em seus apenas 43 anos de vida, para a
grandeza do Brasil, estabelecendo definitivamente alguns de
seus limites com países vizinhos, além de escrever um livro
que é considerado patrimônio da humanidade, e a bíblia da
brasilidade: OS SERTÕES.

Livro sobre Euclides da Cunha destaca pontos sensíveis de sua vida
De autoria de nosso diretor, Amargura e Gênio... é, aqui, publicado por partes

(Vem da edição anterior...)
A família de Euclides era bastante unida. Seus
filhos admiravam e amavam o pai, ilustre e conceituado
no país e no exterior.
Os fortes laços filiais faziam refletir na prole os
sentimentos de decepção, angústia e ódio que
extravasavam do homem, traido pela mulher escolhida
para mãe de seus filhos! Assim, os rapazes chamaram a
si a missão de vingança, agasalhada por seus egos
torturados pelo sofrimento da grande e irreparável perda.
Como aceitar que a vida continuasse a fluir
normalmente, após o terrível desenlace? Como encarar
parentes, amigos, a própria sociedade e o mundo, se
deixassem impune o cruel assassino de seu pai? Como
deixar-se ao repouso, à noite, na solidão do quarto,
quando a mente se alvoroça em desencontrados
sentimentos e confusas ideias, na recordação daqueles
fatos dantescos do assassinato de seu pai? Não!
Permanecer inerte nesta situação é inconcebível! É
simplesmente extrema covardia!
Assim devem ter-se agitado as mentes dos filhos
de Euclides, quando tentaram pôr fim à vida de
Dilermando... Não foram bem sucedidos em seus
objetivos, mas cumpriram com o que consideravam de
extrema importância e inelutável realização!
Ambos pereceram pelas armas do assassino de
seu pai!

2. Em defesa da honra
A família, atingida pela tragédia, unira-se em defesa
da honra, ultrajada pelo adultério. Mataram meu filho!
Mas estou satisfeito, porque ele
morreu em defesa de sua honra e do seu nome. Foi um
digno!”
Assim se expressou o pai de Euclides, após
recompor-se, tendo recebido a triste notícia da morte
do filho.
Manoel Rodrigues Pimenta da Cunha era poeta.
Escreveu, em Cantagalo, nos idos de 1874, quando
Euclides tinha apenas oito
anos de idade, versos a Castro Alves, patrono da cadeira
que Euclides veio a assumir, trinta anos depois, na
Academia Brasileira de Letras.
Ao investir contra Dilermando e sua esposa infiel, Euclides
agiu de acordo com o pensar corrente no início do século:
a honra deve ser preservada a todo custo, até mesmo
lavada em sangue! Assim, aquilo que hoje se resolveria
com o divórcio, a separação legal, resultou em grande
tragédia!

As palavras do pai, proferidas em momento de sofrida emoção,
denota a dimensão desse sentimento, pois, embora atingido pela
dor da perda irreparável de seu ente querido, ele afirma que
está satisfeito, por ter sido lavada a honra do filho e da família.
Há inúmeros exemplos dessa luta pela honra, pelo orgulho
pessoal e de família, pela preservação do bom nome,
penosamente conquistado. Os famosos duelos da Idade Média
constituem-se, talvez, no mais conhecido e ilustrativo, com o
qual se resolviam as pendências à ponta de espada ou tiros de
pistola!
Os casos de infidelidade ocupam posição de destaque
no histórico das querelas resolvidas à base da violência, com a
eliminação física do ofensor... Ou do ofendido!
Euclides buscou vingança, atendendo aos reclamos de
seu ego, conturbado pela angústia e pelo ódio, e instado pelas
exigências da moral e dos costumes vigentes à época!
Sendo um homem público, de notória importância nacional e
internacional, não poderia aceitar outro desfecho que não o de
lavar a honra com sangue!

Continua na próxima edição
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Produções de pessoas e grupos
que se dedicam ao estudo e divulgação da vida e da obra do
escritor Euclides da Cunha, o mais celebrado cantagalense,
que contribuiu, em seus apenas 43 anos de vida, para a
grandeza do Brasil, estabelecendo definitivamente alguns de
seus limites com países vizinhos, além de escrever um livro
que é considerado patrimônio da humanidade, e a bíblia da
brasilidade: OS SERTÕES.

Alex Vieitas recebe Moção da Câmara de GEAC participa de Semana Euclidiana
em São José do Rio Pardo
Cantagalo
O Presidente do Grupo Euclidiano de Atividades
Culturais , Alex Vieitas, recebeu do Vereador Rafael
Silva Carvalhaes uma Moção de Parabenização
referente ao seu trabalho de divulgação do
euclidianismo e do seu livro “ Tributo a Euclides da
Cunha” que foi lançado em 2012 e este ano ganhou
uma 2ª edição.

O Presidente do Grupo Euclidiano de Atividades
Culturais de Cantagalo, Alex Vieitas, esteve no período
de 09 a 15 de agosto participando da Semana
Euclidiana no município paulista de São José do Rio
Pardo. Nessa cidade, o escritor cantagalense Euclides
da Cunha morou por 3 anos, trabalhando como
engenheiro na reconstrução de uma ponte metálica.
A cidade paulista presta culto a Euclides há mais
de 100 anos, pois foi lá que ele escreveu OS SERTÕES,
livro que conta a Campanha de Canudos, no sertão
baiano.
Alex Vieitas comparece à Semana Euclidiana
desde 1993, quando participou como estudante do
Ciclo de Estudos Euclidianos, e atualmente é
palestrante no evento. Este ano, o tema da sua palestra
foi “As quatro Canudos”, abordando aspectos da
Guerra de Canudos, da formação do arraial, sua
destruição e seu ressurgimento.
Ele esteve em Canudos em abril deste ano,
fazendo pesquisas. Na palestra, Alex faz questão de
divulgar Cantagalo e o euclidianismo cantagalense,
citando euclidianos como a Professora, poetisa e
jornalista Amélia Thomás, que foi a primeira diretora
da Casa de Euclides da Cunha, assim como o Dr. Edmo
Lutterbach, que foi escritor, palestrante e Presidente
das Academias Fluminense e Cantagalense de Letras.
Alex aproveitou o evento para divulgar o seu
livro ”Tributo a Euclides da Cunha” lançado em 2012
e que este ano ganhou uma segunda edição.

A Moção diz o seguinte: “Alex Vieitas inspirou
diversos grupos no segmento do euclidianismo em
Cantagalo, sob todas as faixas etárias, sendo um dos
incentivadores de vários grupos jovens de nossa cidade
que estudam a memória do grande escritor
Cantagalense. Seu livro intitulado “Tributo a Euclides
da Cunha”, que já está na segunda edição, é um exemplo
de propagação do euclidianismo, no qual o autor não
poupou esforços para divulgá-lo pela cidade, chegando
até a arcar com todos os custos do livro, distribuindo
gratuitamente nas escolas de Cantagalo, Canudos e São
José do Rio Pardo como demonstração de sua paixão
por esse renomado escritor. O livro possui linguagem bastante simples e conta a história do GEAC, do
euclidianismo em Cantagalo e em São José do Rio
Pardo, contando um pouco também da vida e obra de
Euclides da Cunha, figurando hoje como um dos
melhores livros sobre tal assunto. “
Na oportunidade, Alex Vieitas agradeceu a
homenagem ao Vereador Rafael Carvalhaes, ofereceu
um exemplar do livro ao acervo da Câmara e pediu ESTE é o busto de Euclides da Cunha, erigido
aos vereadores apoio e participação no movimento
há anos, na Praça João XXIII, no centro da
euclidiano em Cantagalo e ajuda na preservação da
cidade de Cantagalo, pela juventude local.
memória do escritor Euclides da Cunha.
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ENSINAMENTOS FILOSÓFICOS PARA A NOVA ERA
Mahabhutani e Indrananda
Inspirados por Bhagavan Sri Ramana Maharshi
Trabalho de exposição de ensinamentos da Filosofia Vedanta, escrito por Mahabhutani e Indrananda,
inspirados no excelso Guru Bhagavan Sri Ramana Maharshi.

“EU SEI MEDITAR, ESPERAR E CONFIAR!”

EXCERTOS DA “NOVA DOUTRINA” de Ramana Maharshi
Capítulo 1

1- PROCURA -- SÃO INÚMEROS OS PERCALÇOS DO PEREGRINO,
NOS MUNDOS MATERIAL E ESPIRITUAL. AS ESTRUTURAS
ECONÔMICAS, POLÍTICAS E SOCIAIS E OS PRECONCEITOS
DESTA VIDA MORTAL PRENDEM O INDIVÍDUO AOS SENTIDOS,
DIFICULTANDO SUA CAMINHADA RUMO AO SER.
C O M E N T Á R I O S

A busca de um Caminho geralmente leva o
estudante a procurar no externo a trilha que poderá
levá-lo ao encontro da felicidade, da harmonia, da
paz. Dizem que é no Coração que temos aquele ponto
focal conducente à Iluminação. E discutem até se o
dito coração está situado à esquerda ou à direita
do peito!
Isto é pura perda de tempo e de energia! O
Coração do qual falam os sábios é o próprio SER, no
qual o buscador sincero habitará, quando conseguir
livrar-se dos grilhões da matéria, da qual certamente
se desapegará, ao vencer a ignorância pela aplicação
ao estudo e à prática da Nova Doutrina
1.1. O homem, ao se conscientizar que é
Deus, primeiramente terá que deixar de ser egoísta.
Terá que matar, dentro de si, o Egoismo. Porque
ignora sua essência Divina, e vive preso às
necessidades materiais, o homem desenvolve cada
vez mais o egoísmo, que é a ânsia de possuir e
reter bens materiais e psíquicos, frutos da matéria
e da mente condicionada. Quando, através do estudo,
da meditação, da prática das virtudes, ele compreende
e aceita que é uno com a Divindade, terá,
forçosamente que abandonar, ignorar inteiramente,
sentimentos e ações classificadas como egoistas.
Isto não deverá ser difícil de realizar, pois,
tendo aceito a ideia da Unidade, como poderá
continuar alimentando o Ego?
1.2. O buscador que procura um Caminho a
seguir, rumo à Iluminação, deverá saber discernir,
com precisão, as flores que poderá colher, no
decorrer desse Caminho, pois muitas são essências
puras, mas outras são apenas matéria. Sabendo
distingui-las pela intuição ou por conhecimento já
adquirido, ele colherá apenas a flor em essência Conhecimento Correto. No caminho rumo à
transcendência, encontram-se pessoas e vivem-se

situações que devem ser analisadas com cuidado
pelo peregrino, para que as suas escolhas sejam
adequadas ao seu objetivo final.
Muitas vezes o que julgamos útil e proveitoso
mostra-se, com o tempo, diferente do nosso juízo.
Isto dá margem a desilusões e mágoas, que podem
ser evitadas se nossas escolhas forem acertadas.
Para isso, temos os conceitos da Doutrina, que nos
permitem exercitar um discernimento perfeito da
realidade. Com esses conceitos, poderemos apreender
a essência das coisas, situações e pessoas. Mas se
cairmos em êrro, poderemos, a qualquer
momento,retificá-lo -- ficando com as lições que
tal desvio nos proporcionou.
1.3. Para trilhar o Verdadeiro Caminho da
Felicidade, é preciso despojar-se de bens materiais,
pois trazem aflição e ansiedade. Neste mundo
material, em que o homem construiu um sistema de
vida baseado na artificialidade, no luxo, na lei
do menor esforço físico e na posse de bens de
variadas espécies, - a Plena e Verdadeira Felicidade
é impossível, sem que haja um esforço consciente e
constante de despojamento de todas essas coisas e
das ideias que lhes são inerentes. A Ilusão de que
a realidade é a matéria, e de que o homem é o corpo
físico, impede o trilhar do Caminho que conduz ao
SER, fazendo com que as pessoas permaneçam ansiosas
e aflitas, pois sempre falta algo que lhes possa
satisfazer o desejo de posse e o apego às coisas
materiais.
1.4. O Discípulo, para ter o conhecimento do
Caminho que vai percorrer, precisa conhecer certos
ensinamentos, como ter a sua mente sossegada, não
deixá-la que passeie de um lado para outro, porque
só assim poderá ouvir o seu Eu Superior.
Aquietar a mente e impedir o fluxo desvairado
de pensamentos, que se sucedem ininterruptamente,
num intelecto cheio de ideias e teorias
preconcebidas, que pretende ter todas as respostas
-- é a primeira tarefa de quem quer adquirir o
verdadeiro conhecimento de Si próprio.
Somente pela Meditação é possível conseguir
quebrar essa cadeia de pensamentos, que saltam de
um lado para o outro, impedindo o alcançar de um
Conhecimento que está além da razão condicionada.
No momento em que isto é obtido, tudo muda, pois o
homem penetra numa esfera superior, onde a Ilusão
de Maya, do mundo material, se dissipa.

continuará...

