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Primeiro comício em 1949 

Os munícipes se reuniram em março de 1949 em um 

comício para  reivindicar o fornecimento de luz  e energia 

à cidade. O encontro aconteceu em frente a sede da 

Prefeitura. E assim foi registrado o primeiro comício 

realizado em Teófi lo Otoni. 
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Theófi lo Benedicto Otto-
ni nasceu em 1807 e desta-
cou-se na política brasileira, 
tendo sido ferrenho defensor 
do Republicanismo e do Li-
beralismo. Até os 15 anos, 
ocupava-se do comércio e 
acompanhava seu pai em 
viagens com as tropas, não 
tendo recebido nenhuma ins-
trução. Com essa idade, ele 
e mais três irmãos passaram 
a morar com o tio José Eloy 
Ottoni, quando iniciaram seus 
estudos e serviram na Ma-
rinha. Ao requerer baixa da 
Marinha, em 1830, Theóphilo 
Ottoni retornou ao Serro para 
dedicar-se à carreira política 
e fundou o periódico “Sentine-
la do Serro” no qual defendia 
suas ideias liberais e demo-
cráticas. Em 1842, participou 
da Revolução Liberal de 1842 
que terminou com a derrota 
dos insurgentes em Santa 

Conheça o fundador: Theófi lo Benedicto Ottoni
Luzia e, como consequência, 
sua prisão. Posteriormente, 
foi benefi ciado pela anistia 
decretada pelo imperador D. 
Pedro II.

Após exercer o mandato 
de Deputado Federal, afas-
tou-se da política devido à 
derrota dos liberais para os 
conservadores e fundou, 
em 1848, a “Companhia de 
Comércio e Navegação do 
Rio Mucuri”. Com o objetivo 
de promover o desenvolvi-
mento da região[2], Theófi lo 
Ottoni procurou ligar o sertão 
mineiro a um porto maríti-
mo[3], incentivou a instala-
ção de imigrantes europeus 
na região e desenvolveu um 
núcleo urbano que recebeu 
o nome de Philadelphia. Em 
1860, por motivos políticos, 
a Cia. Mucuri foi encampada 
pelo governo.

Assim, Teophilo Otto-

ni retornou à política e foi 
eleito Deputado Federal e, 
logo após, Senador. Teve 
destaque na famosa “Ques-
tão Christie”, um importante 
impasse diplomático do go-
verno de D. Pedro II, que 
culminou com o rompimento 
das relações entre Brasil e 
Inglaterra, ao liderar um im-
portante movimento contra 
as pretensões imperialistas 
dos ingleses.

A campanha do Mucuri 

fragilizou sobremaneira a sua 
saúde e, em 1869, faleceu 
Teophilo Ottoni. Desse modo, 
apesar de ter sido um dos 
maiores defensores do repu-
blicanismo no Brasil, acabou 
não assinando, em 1870, o 
Manifesto Republicano de Itu, 
documento fundamental para 
o movimento republicano 
brasileiro. 

(Fonte: Família Ottoni – 

Museu Regional Casa Dos 

Ottoni (museus.gov.br)

Theófi lo Benedicto Ottoni

Vista parcial de Teófi lo Otoni em meados do século 19 Vista parcial da área central de Teófi lo Otoni 
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Instalação de serviço alto-falante 

Em 16 de dezembro de 1950 foi autorizado pela Prefeitura 

de Teófi lo Otoni, a instalação de serviço alto-falante em dois 
pontos da cidade: um na rua Getúlio Vargas (atual Avenida 

Getúlio Vargas) e outro no “Jardim Público” nas proximidades 
da Prefeitura. O documento de alvará foi expedido em nome de 

Augusto Pereira de Souza. 
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Após fi car quatro anos sem 
funcionar, fonte passou por re-
cuperação total, que inclui bomba 
d’água, iluminação, sistema de 
som e azulejos

Em comemoração aos 168 
anos da cidade de Teófi lo Otoni, 
no dia 07 de setembro, a Prefei-
tura, por meio da Secretaria de 
Meio Ambiente em parceria com 
a Rádio Teófi lo Otoni, reinaugurou 
a fonte luminosa da Praça Tira-
dentes, no Centro do município, 
que estava há quatro anos sem 
funcionar. 

Em solenidade na Praça Ti-
radentes, a fonte foi reinaugurada 
com a participação de populares, 
convidados e do prefeito Daniel 
Sucupira, a secretária de meio 
ambiente Janaína Mendonça e 
o radialista ÉlbioPechir, da rádio 
Teófi lo Otoni. Os presentes canta-
ram parabéns ao município e rea-
lizaram uma contagem regressiva. 

 “Nessa noite de hoje, a re-
tomada dessa fonte luminosa só 
foi possível dado o esforço dessa 
grande equipe da Prefeitura e do 
esforço do entusiasta ÉlbioPechir. 
Vocês verão a partir de agora um 
dos espetáculos mais lindo  e 
especial pela sua sonoridade e 
cores”, disse o prefeito. 

Restauração 

A fonte luminosa ficará li-
gada todos os dias, a partir das 
18h00.O restauro da fonte durou 
nove meses e inclui a substitui-
ção das instalações hidráulicas 

Fonte luminosa da Praça Tiradentes é reinaugurada em Teófi lo Otoni

e elétricas, revitalização, imper-
meabilização, automatização e 
reativação. Foram executadas, 
também, a substituição de pisos 
danificados, contorno dos can-
teiros, readequação do projeto 
paisagístico com substituição de 
arbustos, plantas e grama, pintura 
de canteiros. 

“Estou muito emocionada. 
Eu não conhecia essa belezura, 
não tive a oportunidade de ter 
essa história como todos con-
taram da infância, mas vou ter 
a oportunidade de proporcionar 
para o meu filho. Tivemos de 
trazer os azulejos de fora, não 
foi fácil achar. A parte elétrica 
tivemos que refazer tudo, cada 
jato  e engrenagem teve que 

ser desentupido manualmente. 
Agora é cuidar e desfrutar dessa 
coisa linda da nossa cidade”, 

destacou Janaína Mendonça, 
secretária municipal de meio 
ambiente.  

Fonte Luminosa

Existente na praça Tiradentes 
há 65 anos, a fonte luminosa é 
uma das três no mundo que ainda 
existe, sendo uma na Áustria e 
outra na Praça Raul Soares em 
Belo Horizonte. Porém, a de Teófi -
lo Otoni é a única que se encontra 
funcionando. 

A fonte foi doada à cidade de 
Teófi lo Otoni pelo povo alemão, 
tendo sido inaugurada no ano 
de 1953, época do centenário da 
cidade.Após anos de funciona-
mento, o seu sistema funcional 
paralisou e por duas vezes foi 
restaurada, restituindo-lhe as 
variedades de jatos, cores e sons 
originais. 

O radial ista ÉlbioPechir 
acompanhado de familiares des-
tacou a importância da parceria 
com a prefeitura no processo de 
restauração. Ele relembrou o pai 
Lourival Pechir que no banco da 
praça viabilizou recursos para a 
construção do monumento há 65 
anos. “Tudo isso só foi possível 
aos pedristas que se uniram e 
ofertaram ao prefeito Germano 
Augusto de Souza os recursos 
necessários para criar a obra no 
coração da cidade. A cultura de 
um povo é seu maior patrimônio. 
Muito obrigado ao prefeito Daniel 
Sucupira, a secretária de meio 
ambiente Janaína Mendonça, a 
família Pechir e os nossos compa-
triotas se sintam envaidecidos por 
tão grandioso empreendimento”, 
fi naliza. 
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Criação do Hino dos 

150 anos da Paróquia 

Imaculada Conceição

Em 2007, o padre e 

regente titular do Coral 

Paulo VI, Luciano 

Lavall criou um hino em 

comemoração aos 150 

anos da Catedral da 

Imaculada Conceição de 

Teófi lo Otoni. 

Centenário de Nascimento do 
radialista Lourival Pechir

Em 23 de setembro de 2017 aconteceu 
a comemoração do Centenário de 
nascimento do radialista Lourival 
Pechir (Patrono da Radiodifusão 
em Teófilo Otoni), com outorga de 
medalha comemorativa, bem como o 
agraciamento, anual, com a Medalha 
Conselheiro João da Matta Machado 
(Benfeitor do Município de Teófilo 
Otoni), para vinte  personalidades  
benfeitoras do município  e do vale do 
Mucuri.
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