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Em Nova Friburgo, 22 de outubro, o 5o Encontro da Família
Frauche, com participação de um representante suíço

L

iderados por Celso Frauches, membros
da tradicional família FRAUCHE se
reunirão no Hotel Bucsky para o seu 5o
Encontro. Um programa variado será
realizado em clima de franca confraternização.
A família FRAUCHE estabeleceu-se em
Cantagalo no século XVIII, radicando-se no
distrito de São Sebastião do Paraíba, onde
se dedicou à agropecuária. Um de seus
membros, Henrique Luiz Frauches, elegeuse Prefeito de Cantagalo na década de 1960,
realizando profícua administração, ajudado
por seu filho, Celso da Costa Frauches, que

Recordando a época em que Henrique
Luiz Frauches governou Cantagalo,
publicamos esta matéria de nosso jornal que
com ele marchou para a vitória nas urnas
contra a situação então no poder.

Programa do 5 o Encontro da Família
FRAUCHE:

reside em Brasília, dedicando-se a atividades
educacionais, literárias e jornalísticas. Celso
é colaborador deste jornal, onde publica
apreciada coluna. Hoje ele trabalha para
reunir sua família, fortalecendo os laços
fraternos que unem a todos os FRAUCHE
espalhados pelo Brasil.

O 5º Encontro da Família Frauche será realizado no dia 22 de outubro
próximo, sábado, das 9 às 18h. Às 20h, jantar de confraternização.
Tudo no Hotel Bucsky – http://www.hotelbucsky.com.br/ –
, que fica na Rodovia RJ-116 - Ponte da Saudade, Mury, Nova
Fiburgo- RJ, Tel. 22-25199200.
Estão programados os seguintes eventos:
1. Culto ecumênico na abertura, para abençoar o nosso Encontro.
2. Celso da Costa Frauches com informações do eBook A SAGA DE
JEAN ABRAM FRAUCHE – DE URSINS (VD), SUÍÇA, A SÃO
SEBASTIÃO DO PARAÍBA (RJ), BRASIL, que será lançado no
evento.
3. Fabiano Bianchi com a apresentação de nossa genealogia;
4. Jean Pierre Frauche, da Suíça, especialmente para o Encontro, com
esclarecimentos sobre a nossa família da Suíça, em particular a família
de Jean Abram Frauche. 5. Assuntos diversos.

CANTAGALLO NOVO, outubro de 2016

Mensagem do Diretor do Cantagallo Novo

Página 2
Coluna do

Celso Frauches
Nº 31 – 6 de outubro de 2016

Jean Abram Frauche: Patriarca
dos Frauche brasileiros
Jornalista Sebastião A.B.de Carvalho

Jean Abram Frauche, registrado quando chegou ao Brasil,

Cantagalo: “Terra Mater” onde
surgiu Nova Friburgo.

em 1819, como João Abram Frauche é o patriarca dos Frauche,

á discorremos sobre a problemática entre Cantagalo e Nova Friburgo,
destacando que existe um certo distanciamento entre os dois municípios.
Pareceria tanto inexplicável como inaceitável tal situação, se real for. Mas
achamos uma hipótese que talvez seja válida. Colocamo-la para análise
dos que se interessam pela história fluminense.
A história de Cantagalo sofreu um autêntico atentado com a criação,
de Acácio Ferreira Dias, que em 1942 publicou em seu livro Terra de
Cantagalo, uma versão fantasiosa e falsa sobre Manoel Henriques, o
célebre Mão de Luva, garimpeiro desbravador desta região.

espalhados por este imenso Brasil, a partir de São Sebastião do

J

Frauches, Franche, Franches, Frauch, Franch, Frouch, Flauche

Paraíba, 4º distrito do município de Cantagalo. Em São Sebastião
do Paraíba, João Abram Frauche, a partir de 1821, constituiu
família, casando-se com a também imigrante suíça Anne Marie
Lugon-Moulin. Tiveram quinze filhos, todos registrados com o
sobrenome Frauches. Em São Sebastião do Paraíba criaram raízes
e contribuíram, ao lado de outros imigrantes suíços e portugueses,
para o desenvolvimento socioeconômico do município de
Cantagalo. João Abram Frauche foi sepultado no cemitério de São
Sebastião do Paraíba em 1875.
Jean Abram Frauche, filho de Pierre Abram Frauche e de
Marion Peitrigner, partiu, aos dezessete anos, de sua comuna,
Ursins, no Cantão de Vaud, na Suíça, em 4 de julho de 1819, do
porto de Estavayer-le-Lac.
Essa viagem foi concluída, em 18 de dezembro de 1819.

Morro Queimado, antiga fazenda cantagalense, onde se localizaram os
suíços, fundadores de Nova Friburgo. Depois eles se deslocaram...

Dias narra que Manoel Henriques era um fidalgo português que,
tendo participado de uma sedição política, foi banido de Portugal,
desterrado para o Brasil. Enquanto preso, teria sido visitado pela então
princesa e depois raínha, D. Maria I, com quem mantinha um relacionamento
platônico. Ela, após beijar a mão direita do prisioneiro, deu-lhe uma luva
preta, que deveria ser constantemente usada, para evitar outros contatos.
Explicou-se, assim, o fato de Manoel Henriques usar sempre uma luva
preta, o que lhe teria valido o epíteto de Mão de Luva.
Embora essa estória tenha sido rechaçada pelas informações
contidas em dois livros de minha autoria: O TESOURO DE
CANTAGALO e A ODISSEIA DE MÃO DE LUVA,
www.nitcult.com.br/odisseia.pdf a “lenda” criada por Acácio, amplamente
divulgada durante décadas, ganhou apreço nos meios “intelectuais” e
populares, resistindo até hoje à verdade histórica!
Mas a parte negativa colocada pela Coroa Portuguesa e divulgada
pelas autoridades brasileiras da época, segundo a qual Manoel Henriques
seria um celerado, um facinoroso desrespeitador da lei, parece que ainda
cala profundamente em muitas consciências, de sorte que é possível que
friburguenses possam rejeitar Mão de Luva como fundador de uma terra,
que tanto amam, preferindo achar que foram os suíços seus fundadores e
colonizadores. Fizeram um corte histórico, deixando de considerar
Cantagalo como a Terra Mater de Nova Friburgo.
Contudo, Cantagalo é, na verdade, “Terra Mater” de 14 municípios
desta Região Serrana Fluminense, incluindo-se Nova Friburgo!
Manoel Henriques, Mão de Luva, se considerado à luz do que
conseguimos descobrir, analisando documentos históricos oficiais e
colocando o resultado em nossos livros, é o fundador e colonizador pioneiro
desta terra. Ele bem que poderia ter sua imagem reparada, e ser
considerado como um vulto importante e benfeitor da Região, da mesma
estatura dos antigos inconfidentes mineiros, que lutaram pela liberdade na
Fazenda São Clemente
mesma época... e foram exaltados!

Frauche levou 166 dias viajando, nas condições mais adversas,
de Estavayer-le-Lac, na Suíça, à Colônia Nova Friburgo, no Brasil,
então pertencente ao distrito de Cantagalo, onde passou a ocupar
a casa 8 e o lote 41. Migrou para São Sebastião do Paraíba em
1821. A atração para esse distrito era o rio Paraíba do Sul. Ao
longo dos anos, contudo, esse ex-caudaloso rio foi e está sendo
sangrado em suas entranhas desde a nascente, na Serra da Bocaina,
em São Paulo, até a foz, em Atafona, em São João da Barra (RJ).
No dia 22 deste mês, os descendentes de Jean ou João Abram
Frauche estarão promovendo, em Nova Friburgo, no Hotel Bucsky,
o 5º Encontro da Família Frauche para o congraçamento dos
Frauche e amigos, o lançamento do eBook A SAGA DE JEAN
ABRAM FRAUCHE – De Ursins (VD), Suíça, a São Sebastião do
Paraíba (RJ) –, informações atualizadas sobre a genealogia da
família e troca de informações, fotos e documentos entre os
presentes. À noite, a partir das 20h, os Frauche e amigos presentes
participarão de um jantar de confraternização, encerrando o evento,
preparatório para as comemorações do bicentenário da chegada
do Frauche ao Brasil (1819-2019).♦
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Inscrições para cursos gratuitos
do Senac em Cantagalo vão até
24 de outubro
No total, são 60 vagas distribuídas em dois
cursos: assistente administrativo e assistente
de logística
Estão abertas, até 24 de outubro, as inscrições para
mais dois cursos de qualificação que a Prefeitura de
Cantagalo conseguiu em parceria com o Senac (Serviço
Nacional de Aprendizagem Comercial) e que serão
ministrados em Cantagalo: assistente administrativo e
assistente de logística. Os cursos são gratuitos. O
processo seletivo será realizado pelo próprio Senac e
não contará com nenhuma aplicação de prova. A
avaliação será social, com preferência para os de menor
renda familiar.
No total, são 60 vagas, com 30 oportunidades em cada
um dos cursos, que serão ministrados na Escola
Municipal Maria Bellieni D’Olival, no bairro Santo
Antônio, em período noturno, das 18h às 22h, de
segunda a sexta-feira. As inscrições devem ser feitas
no site do Programa Senac de Gratuidade (PSG) –
psg.rj.senac.br. As aulas terão início em 31 de outubro.
Ao acessar o site, no canto inferior esquerdo da página,
em ‘Calendário de Inscrição e Matrícula’, selecione,
em ‘Unidade’, ‘Senac Nova Friburgo’. Logo abaixo,
em ‘Curso’, selecione um dos dois disponibilizados
para Cantagalo (Assistente Administrativo ou Assistente
de Logística). Em seguida, clique em ‘Filtrar’. Do lado
direito, na frente do nome do curso, clique em
‘Calendário’. Selecione o curso com a sigla
CANT2016.2 e, abaixo, clique em ‘Inscreva-se Já’. Em
caso de dúvida, o passo a passo também está publicado
na página da Prefeitura na internet: cantagalo.rj.gov.br.
Redação: Gilmar Marques
Foto: Gilmar Marques/Arquivo

VEJA OS JORNAIS FEITOS PARA VOCÊ!
Acessar:

www.nitcult.com.br
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Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Cantagalo
Assessoria de Imprensa e Comunicação
Cederj Cantagalo com inscrições abertas para o vestibular 2017 até 27 de outubro
São 248 vagas em seis cursos de graduação: matemática, pedagogia, história,
administração, computação e engenharia de produção
O Polo Cantagalo do Centro de Educação Superior a Distância do Estado do Rio de Janeiro,
Universidade Aberta do Brasil e Centro Federal de Educação Tecnológica (Cederj/UAB/Cefet)
está com inscrições abertas até o dia 27 de outubro para o vestibular do primeiro semestre de
2017.
Cantagalo conta com seis cursos de graduação: matemática, computação e engenharia de produção,
pela Universidade Federal Fluminense (UFF), pedagogia e história, pela Universidade Federal do
Estado do Rio de Janeiro (UniRio), e administração, pela Universidade Federal Rural do Rio de
Janeiro (UFRRJ).
As inscrições devem ser feitas somente pela internet, no site do Cederj – www.cederj.edu.br. O
candidato deverá preencher e enviar o formulário de inscrição e, ao final, imprimir o boleto
bancário. A taxa de inscrição é de R$ 73. Quem não tiver computador ou enfrentar dificuldade de
acesso à internet poderá ir ao Polo de Cantagalo e utilizar o laboratório de informática da unidade
sem nenhum custo.
Cantagalo está oferecendo 248 vagas, distribuídas pelos seis cursos de graduação. São 38 vagas
para matemática, 28 para tecnologia em sistemas de computação, 52 para administração, 30 para
pedagogia, 50 para história e 50 para engenharia de produção.
Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (22) 2555-1492, pelo site do Cederj, pelo email do polo – polo-cantagalo@cecierj.edu.br – ou, pessoalmente, no Polo de Cantagalo (Rua
Chapot Prevost, 157 – Centro).
A prova, que será aplicada em Cantagalo, está marcada para o dia 26 de novembro (sábado), com
início às 9 horas e duração de cinco horas. Todas as informações sobre o processo seletivo estão
no edital, que poderá ser consultado no site do Cederj.
O sistema – O sistema Cederj funciona por meio do modelo semipresencial de ensino,
proporcionando ao aluno um ambiente virtual de aprendizagem (pela internet) e acesso aos tutores
para apoio direto ao conteúdo das matérias. Os estudantes são incentivados a participar das
atividades propostas e assistidos na metodologia de educação à distância, com ênfase na necessidade
de se adquirir autonomia na aprendizagem.
Além disso, o aluno recebe, gratuitamente, todo o material didático do curso nas formas online e
impressa. As avaliações presenciais ocorrem em datas e horários pré-determinados.
Quanto a eventuais dúvidas, os universitários também podem tirá-las por telefone (0800) ou pela
internet. O Consórcio Cederj pertence à Fundação Cecierj (Centro de Ciências do Estado do Rio
de Janeiro), órgão vinculado à Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia.
Redação: Gilmar Marques
Foto: Divulgação
Gilmar Marques
Assessor de Imprensa e Comunicação
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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
Vem da edição anterior

Haverá um momento em que receberá as bênçãos e
9.5. O monge, ao mergulhar nas profundezas do
Oceano (o seu SER) desprendendo-se totalmente do os toques energéticos da Hierarquia, podendo então galgar
invólucro da matéria, conseguirá trazer uma Coroa de as mais altas paragens do monte, estabelecendo-se
Pérolas, e a colocará no seu Ser Superior -- definitivamente como um Buddha de Salvação.
Conhecimento Absoluto.
9.8. Na troca de energias, umas vindas da Natureza,
Sabendo que a liberação do corpo físico é funda- outras da Mãe Terra, e outras do Universo Cósmico, mental para o progresso no auto-aperfeiçoamento, o - serão todas transmutadas e Unificadas num Raio de
Discípulo luta para livrar-se das amarras da matéria e alta potência, que levará aqueles que forem
mergulha em seu interior, através da Meditação, -- tudo beneficiados por ela, a transcender, elevando-se além
fazendo para penetrar no interior do Ser, que habita num do Nirvana -- Ser Supremo, que é só Luz e Energia
plano bem acima de todas as concepções mundanas -- sendo Cósmica, e que, ao abrir-se como uma Coroa de
o princípio de onde emanam as vibrações dadivosas da brilhantes translúcidos, transformar-se-á em
Divindade.
Consciência Absoluta.
Assim, ele se eleva aos páramos radiosos da
As energias: da natureza, da terra, do cosmos, -espiritualidade, realizando o grande milagre da divinização sendo transmutadas e unificadas, formam um raio de alta
humana.
potência, capaz de levar o Discípulo imediatamente ao Nirvana -- e além, a um nível de transcendência a nada
9.6. A Era Cósmica, quando termina o seu ciclo, comparável, que é pura Luz e Energia Cósmica, fazendo-o
retorna à Natureza, e, quando recomeça um novo ciclo, experimentar, de modo completo e definitivo, aquele estado
retorna ao Universo Cósmico, de onde semeia um Novo no qual ele se torna Consciência Absoluta, totalmente acima
das polaridades, e incompreensível para a mente humana.
Mundo, uma Nova Vida.
O grande drama da evolução humana descortina-se
num mundo desorientado pela incompetência do homem,
9.9. Paramahansas que já fizeram a caminhada de
que jogou fora a chave do Conhecimento, para perseguir circunambulação na Montanha Sagrada, fazendo de
algo que jamais o levará de volta ao lar que um dia seus Corações o Altar Místico de sua doação espiritual,
abandonou.
por certo também se doarão para o seu Ser Superior,
Mas aquilo que os Grandes Mestre tem plantado no pois deixaram para trás todas as impurezas dos
decorrer de séculos de trabalho ininterrupto pela evolução invólucros materiais, na convicção da Fé de que serão
consciente -- dará seus frutos no desabrochar da Nova Era, capazes de manterem e levarem, a cada passo neste
-- fazendo com que o homem finalmente acerte o passo e Caminho, o que pregam da Nova Doutrina.
descubra a Divindade que reside em seu Interior.
A doutrina é para ser vivida e não apenas pregada.
Recomeçar, como a Natureza, quando um ciclo
Os Iniciados Maiores, que tem a seu encargo o
termina, buscando unificar o céu e a terra, é tarefa para o sagrado magistério, devem exercer plenamente a qualidade
homem, que sintetiza, em sua escondida grandeza, todas as da doação, alicerçada na Fé, que dá a certeza do acerto de
potencialidades do universo infinito.
suas escolhas tanto no terreno material quanto no espiritual.
Não há bem maior do que este, em que Seres de alta
9.7. O Bikkhu, ao trilhar o Caminho voltado apenas envergadura moral e espiritual resolvem dedicar suas vidas
para o seu Ser, chegará aos pés do Arunachala, onde ao progresso da Evolução Consciente da Humanidade. Tal
depositará todos os invólucros materiais que ainda é o exemplo dos grandes Mestres, Mahatmas e Gurus, que,
carregar: a Vaidade, o Apego, a Ilusão e todo e qualquer na simplicidade de suas vidas, fazem a diferença, nesta
continuará...
resquício de Ignorância, pois só assim a sua mente, humanidade sofredora.
unificada com o seu Ser, será apenas Consciência Pura,
Esta é a obra póstuma do excelso
fazendo-o elevar-se ao cume dessa Montanha.
guru Sri Ramana Maharshi, que
A montanha sagrada representa um marco
logrou produzir uma síntese
importantíssimo na caminhada do Discípulo que almeja a
admirável das doutrinas Budista e
unificação com a Divindade.
Hinduísta. Leia, estude e medite,
A seus pés, ele depositará todas as negatividades que
ainda persistirem em acompanhá-lo, ficando, então,
acessando-a em nosso site:
totalmente livre para receber seu mandato e dar início à
www.nitcult.com.br/nd.pdf
missão a si colimada.

