
Comenda Teófilo Ottoni destaca incentivo a
personalidades atuantes em Minas Gerais
Ter 27 novembro

O reconhecimento e incentivo a pessoas que fomentam boas ações em Minas Gerais e a
importância histórica de líderes políticos que lutaram pela democracia, como Teófilo Ottoni, foram
destaque na cerimônia que homenageou personalidades atuantes no Estado nesta terça-feira
(27/11), em Teófilo Ottoni, no Território Mucuri. Neste ano, o secretário de Estado de Cultura,
Angelo Oswaldo, foi o orador do evento e representou o governador Fernando Pimentel.

Em seu discurso, o secretário destacou a importância da medalha, que reforça valores importantes
para o desenvolvimento da sociedade. “A comenda é um pequeno investimento naquilo que
desperta a nossa reflexão cidadã. Aquilo que aguça a nossa consciência crítica e faz exercitar o
sentimento patriótico é muito importante e não pode faltar, especialmente quando há uma figura
como Teófilo Ottoni, que merece ser muito mais conhecida do que é. Ele lutou na revolução liberal
porque ele acreditava que o país tinha que se compor democraticamente”, afirmou Angelo Oswaldo.

Ainda segundo o secretário, Teófilo Ottoni foi a “sentinela do Serro, o desbravador do Mucuri e o
grande homem que anunciou a República”. “O destino do Brasil, como um país da América, não era
ser uma monarquia, mas sim uma república que tem que ser cada vez mais aprimorada, que nós
temos que lutar para que as pessoas tenham consciência da república, da democracia e da
participação de todos”, destacou. 

Foram entregues, ao todo, 27 comendas, que levam o nome do político e patrono da cidade.
Instituída em 2007, a honraria homenageia pessoas e instituições que atuam em prol do
desenvolvimento político, cultural, econômico e social das regiões Norte e Nordeste de Minas
Gerais, e dos vales do Jequitinhonha e do Mucuri. A cerimônia acontece no dia 27 de novembro em
homenagem ao nascimento de Teófilo Ottoni.

O prefeito de Teófilo Ottoni, Daniel Sucupira, chamou atenção para a importância de se reconhecer
e incentivar personalidades como a homenageadas com a comenda. “Homenagear personalidades
é muito importante porque, na medida que o tempo passa, as pessoas acabam se esquecendo do
esforço que é feito para transformar a vida de outras pessoas. Cada um dos agraciados demonstrou
empenho em ajudar a construir a história da sua cidade, a história de cada cidadão”, afirmou.

Lista de Agraciados

Gério Patrocínio Soares, Defensor Público-Geral do Estado de Minas Gerais

Marco Antônio de Rezende Teixeira, Secretário de Estado da Casa Civil e de Relações
Institucionais

Leida Calegário de Oliveira, Pró-Reitora de Graduação da UFVJM

Fernando Costa Archanjo, Pró-Reitor de Administração da UFVJM
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José Eduardo Terra Vallory, Prefeito Municipal de Capitólio

Gilnádio Rodrigues da Silva, Prefeito Municipal de Umburatiba

Padre Jaidson Martins Pereira, Pároco da Paróquia São Francisco de Assis em Teófilo Otoni

Ivan Luduvice da Cunha, Presidente da Associação dos Procuradores do Estado de Minas Gerais

Carlos Capristrano, Delegado-Geral de Polícia Civil

César Augusto Monteiro Alves Júnior, Delegado-Geral de Polícia Civil

Elisa Augusta de Andrade Farina, Presidente da Academia de Letras de Teófilo Otoni

Guilhermina Brandão Simões, Vice-Prefeita do Município de Serro

Arthur Maia Amaral, Diretor Executivo do Servas

Evandro Xavier Gomes, Chefe de Gabinete da Secretaria de Estado de Cultura

Sandra Márcia Chagas Brandão, Assessora do Governador

Lázaro Roberto da Silva, Gestor Público

Fernando de Carvalho Porto, Bacharel em Direito

Marcelo Rocha, Administrador

Hermann Paulo Marx, Médico

Lúcia de Fátima Santos Ribeiro, Médica

Priscila Bernardina Miranda Soares, Médica

Marilene Alves de Souza “Leninha”, Bióloga

Fany Moreira, Professora

Ana Íris Teixeira Silveira “Titane”, Cantora

Coro Meninos de Araçuaí

José Ottoni Soriano de Souza, Médico In memoriam

Darcy Ribeiro, Escritor In memoriam


