Orgulho de agraciado
Alexandre Santos

Artigo sobre a alegria de ter sido agraciado com
a ‘Comenda Padre João Ribeiro de Melo
Montenegro’ pela Prefeitura do Paulista.

A comunicação dizia que, juntamente com outras personalidades, em 12 de
dezembro de 2008, eu seria agraciado com a ‘Comenda Padre João Ribeiro de Melo
Montenegro’ pela Prefeitura do Paulista. No primeiro instante, junto com a surpresa, veio a
alegria. Uma alegria pura, uma alegria simples, própria de momentos de júbilo, pois sempre
é agradável receber homenagens positivas (existem as homenagens negativas, como o
troféu Framboesa de Ouro, que premia os piores do circuito cinematográfico). Na seqüência,
fui progressivamente impactado por informações sobre o galardão: quem o oferece, sobre o
galardão em si e, finalmente, sobre quem o recebe. Como conseqüência, a alegria inicial
adquiriu ares de orgulho. Pudera.
A Comenda Padre João Ribeiro de Melo Montenegro, oferecida a personalidades e
entidades que tenham prestado “notáveis serviços ao desenvolvimento do município em suas
áreas de atuação”, é a principal honraria concedida pela Prefeitura de Paulista – a cidade que
surgiu das freguesias de Paratibe e Maranguape para emergir como um dos principais
municípios do Estado, orgulhando os pernambucanos pela importância econômica, potencial
turístico e pela vitalidade cultural que se observa em cada rua, cada praça, cada praia. Além
de representar o sentimento do povo de Paulista, a Comenda evoca o espírito libertário do
padre
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Melo

Montenegro,
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heróis da

Revolução

Pernambucana de 1817, na qual, juntamente com outros vultos da nossa história, sustentou
os 74 dias da República Pernambucana, exercendo, inclusive, o cargo de ministro dos
negócios Eclesiásticos.
A alegria ganhou novo sabor, refletindo um quê de orgulho quando, consciente de
que a qualidade das companhias indica a importância do conjunto, soube que os outros
homenageados seriam Paulo Varejão, Aguinaldo Fenelon e Hélcio Lobo. Nunca é demais
recordar que, depois de ingressar no Ministério Público em 1983, Paulo Varejão cumpriu
carreira brilhante e alcançou a procuradoria-geral do Estado com o propósito de realizar uma
gestão democrática, transparente e justa com relevante prestação de serviços à comunidade
em clima de bom entendimento e de parceria com os Poderes constituídos, salvaguardando a
independência do Ministério Público. De sua parte, o promotor de justiça Aguinaldo Fenelon
vem orgulhando os pernambucanos com atitudes que contribuem para a justiça e a paz
social, como a liderança dos projetos redundantes na Cartilha do Torcedor para fomentar a
não-violência nos estádios pernambucanos, informando direitos e deveres dos torcedores
que comparecem aos espetáculos, e na campanha de combate a impunidade, que pretende

estreitar o acompanhamento do trabalho nas delegacias e estimular o comprometimento dos
policiais com

as investigações.
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Hélcio

Lobo, tem a

responsabilidade de dirigir nacionalmente a TV Record, a rede de televisão mais antiga do
País que, tendo dado significativa contribuição ao processo de formação da opinião pública
em seus 55 anos de funcionamento, agora se prepara para nova arrancada com o slogan
‘Record - TV de Primeira’.
Pela importância política, econômica e social da cidade do Paulista, pela mensagem
encerrada na história do Padre João Ribeiro de Melo Montenegro e pelo rigor como são
escolhidos os agraciados, a Comenda Padre João Ribeiro de Melo Montenegro é um dos
principais galardões oferecidos no Estado de Pernambuco, justificando o orgulho de quem a
recebe.

(*) Alexandre Santos é coordenador-geral da Câmara Brasileira de Desenvolvimento Cultural

