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O engenheiro e professor Calistrato Borges
de Muros diplomou-se na turma de 1945 no
antigo IEI. Seu nome já esteve repetidas vezes
em edições passadas deste Boletim Informativo, seja por sua rica história de vida, pelas
homenagens que recebeu, ou ainda nas transcrições de tantas histórias e fatos pitorescos que
frequentemente brotavam de sua fantástica
memória.
Mas não é demais relembrar que ele foi um
dos pioneiros na área de Telecomunicações, tendo
ocupado altos cargos em várias empresas do setor, além de professor de cursos de graduação ou
extensão na EFEI, PUC-MG, UFMG e INATEL.
Em 1984, já aposentado após uma brilhante
carreira profissional, nos deu uma grande lição de
modéstia e humildade, características marcantes
de seu perfil. Prestou concurso público entrando
para a CBTU / Demetrô BH, onde passou a ocupar
vários cargos até o ano de 2007, quando de fato
se aposentou após 62 anos dedicados à profissão,
aos seus alunos, ao país.
Em março de 2007, a AD-UNIFEI BH, juntamente com a Sociedade Mineira de Engenheiros -

CALISTRATO BORGES DE MUROS

“O Inatel, em nome de toda a sua comunidade: funcionários e ex-funcionários, alunos e exalunos, professores e ex-professores, presta sua
homenagem a um homem de nobre caráter, que
deixou na história desta instituição uma colaboração inestimável.
Sua passagem pelo Inatel e seu apoio foram
e são decisivos para sermos hoje o que nos orgulhamos de ser. Desde os anos iniciais da implantação do Instituto, não mediu esforços para superar todos os obstáculos que poderiam inviabilizar
a realização deste sonho, emprestando sua palavra sempre animadora, sua experiência sempre
rica, seu braço sempre forte, seu caráter determinado e, mesmo nos momentos mais difíceis, seu
sorriso iluminado e, acima de tudo encorajador.
Esta mesma recordação e histórias guardam
seus alunos daqueles tempos com os quais
dividia o seu saber. Histórias que ainda gostam de
contar, tal a força com que elas marcaram suas
vidas e podem continuar a marcar as vidas de
muitas outras pessoas.
Este seu espírito que foi, a um só tempo, fraternal, paternal e maternal, deixou marcas profundas em nossa instituição e serviram e servem de
modelo para que possamos dividir com as famílias a missão de contribuir na educação de milhares de jovens que por nossa escola passam.
Por estes e muitos outros motivos, todas as homenagens prestadas ainda serão pequenas para
fazer justiça a um coração tão grande como e seu.
Portanto, em nome de toda a comunidade do
Inatel, deixamos aqui o nosso aplauso e nossa
eterna gratidão por ter feito e fazer sempre parte
da nossa história.”
Jornal O Vale da Eletrônica

No INATEL, o professor Calistrato foi também Vice-Reitor
e liderou a área técnica após o falecimento do seu fundador, o
Prof. José Nogueira Leite. Segundo o livro "INATEL - SONHO
E REALIDADE", que conta a história da instituição desde sua
fundação, ocorrida em 1965, "sua experiência em telefonia ratificou a vocação da Escola e foi um estímulo
para aqueles primeiros alunos que começavam a
estudar telecomunicações no país." Esta afirmação,
por si só, vem justificar as homenagens que lhe foram prestadas, a exemplo da notícia de seu falecimento, amplamente
divulgada: "O Inatel está de luto! Para relembrarmos
alguns momentos e como forma de homenagem ao
nosso grande amigo e ex-professor, estão em exposição no Centro de Memória do Inatel (Prédio do
CICCT) alguns momentos de sua atuação, que marcaram a década de 60.”

Santa Rita do Sapucaí, 24/04/2010

“Para os mais novos que não tiveram a felicidade de conhecê-lo, o Prof. Calistrato foi um dos
grandes colaboradores do Inatel, onde ministrou
aulas por vários anos na área de Telefonia. No início dos anos 70 foi para a Presidência do Coetel
(Conselho Estadual de Telecomunicações de MG)
e, posteriormente, foi Diretor Técnico e VicePresidente da antiga Telemig (do também antigo
Sistema Telebrás). Uma grande perda para todos
nós e, em particular, para mim. Um grande amigo
do Inatel e dos amigos do Inatel, com certeza.”
Prof. Navantino Dionísio Barbosa (Inatel)
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O engenheiro, o professor, o amigo
inesquecível ...
SME e os engenheiros da CBTU, contando ainda
com representações do INATEL, UNIFEI, CREAMG e LIONS CLUBE, prestaram-lhe uma emocionante homenagem, diante de um auditório repleto
de amigos, familiares e admiradores. Ali tivemos
oportunidade de ouvir o relato de passagens de
sua vida, a começar pelo grande desafio e sacrifícios enfrentados para realizar o seu sonho de estudar no famoso Instituto Eletrotécnico de Itajubá, as
peripécias de sua divertida vida estudantil, mas
também de muito estudo, com seus testemunhos
de fatos históricos marcantes gerados pela grande
crise financeira do Instituto, agravada pela Segunda Guerra Mundial, a ponto de formarem-se apenas dois alunos no ano de 1942.
Mas nada o fez desviar de seus objetivos,
seguindo-se uma longa e profícua trajetória profissional, além de uma atuante participação em
órgãos de classe e instituições de cunho social.

Recentemente - encontrando-se em fase
de restabelecimento de problemas de saúde
causados por uma queda acidental em seu
apartamento - teve oportunidade de conceder
uma longa entrevista, para um vídeo institucional em comemoração ao 45º. aniversário do
INATEL. Certamente que este documento se
reveste de suma importância para a instituição,
pelas informações ali registradas desde a sua concepção, antes prevista para se instalar em Itajubá,
na EFEI, e os motivos políticos que resultaram na
sua implantação em Santa Rita do Sapucaí. A partir de então, a história de lutas e finalmente sucesso da qual teve seu reconhecido envolvimento e
participação.
Quase totalmente recuperado, nosso amigo
Calistrato já se programava para voltar a participar
de reuniões na Sociedade Mineira de Engenheiros
e retornar às reuniões mensais da AD-UNIFEI de
Belo Horizonte, quando fomos surpreendidos com
a notícia de seu internamento em hospital e, logo
depois, seu falecimento.
Para todos os colegas de trabalho e amigos,
Calistrato será sempre uma figura inesquecível...
“Em 18 de dezembro de 2009 eu tive a honra
de poder conversar com o Prof. Calistrato, por
conta da entrevista que me concedeu.
A profissão de jornalista, por vezes amarga
pela imposição de nossas atribuições, nos reserva
também momentos de muitas alegrias ao nos oferecer a possibilidade de conhecer pessoas especiais como o Prof. Calistrato.
Quando o Prof Wander, diretor do Inatel, me
incumbiu de ir até Belo Horizonte para entrevistar
aquele que muito havia colaborado para com o
desenvolvimento de nossa Instituição, estava ele
me oferecendo a oportunidade de conhecer de
perto, na sua intimidade, o homem e não somente
o professor.
Recebi hoje a notícia muito triste, de que o
Prof. Calistrato nos deixou. Não tivemos tempo
nem de mostrar a ele o resultado de nossa entrevista. Contudo, tenho certeza, o Prof. Calistrato
está agora em lugar merecido, pois sua bondade e
a maneira carinhosa com que me recebeu em uma
única vez que com ele conversei, mostrou o quanto esse homem proporcionou alegrias a todos
aqueles que tiveram a felicidade de com ele conviver.”
Jornalista Luciano Ferraz Jurioli
Assessoria de Comunicação e Marketing do Inatel

“Faleceu hoje o Dr.Calistrato, um grande
Homem (Mestre, Amigo, Conselheiro), que sempre trabalhou para melhorar o nosso país, uma
Foto em 18/12/2009:
Jornalista Luciano Ferraz grande perda para todos nós.”
Engo. Julio Boechat
“Conheci o Prof. Calistrato em um curso de pre“Uma lamentável perda. O Dr.Calistrasto, além
paração de novos professores do ensino médio, no de notável competência profissional desde os teminício de 1965, na Escola Técnica Sinhá Moreira de pos da CTMG, era uma pessoa simpática, social e
Santa Rita do Sapucaí. Parece que foi ontem. Acho sobretudo bondosa. Cumpriu de forma louvável
que foi logo depois que ele retornou a Itajubá, como sua missão.”
profissional já realizado. Minhas lembranças estão
Engo. José Humberto Melo
relacionados com a de um técnico de excelente
CEQUAL TELECOM Consulting
nível e um mestre de rara sensibilidade. Não é
“Com sua grande capacidade, experiência e
necessário dizer que o Prof. Calistrato conquistou a dedicação, Calistrato prestou uma enorme contodos de nossa turma, com uma didática impressio- tribuição como professor do curso de Engenharia
nante - o difícil e complexo traduzidos em palavras Elétrica da PUC, sendo muito querido por seus
de fácil compreensão. É uma perda para todos nós alunos e colegas professores.”
e muito mais para aqueles que puderam dispor do
Palavras de Dom Serafim Fernandes,
seu convívio, especialmente os familiares e amigos
Cardeal e Arcebispo emérito da Arquidiocese de
a quem dedicamos essa singela referência.”
Belo Horizonte, Ex-Reitor da PUC-MG
e grande amigo do Dr. Calistrato,
Engo. Ricardo Pinto Pinheiro
Turma de 1969 da UNIFEI

durante a celebração da Missa de 7º. Dia

