III Encontro de Fotografia em meio às paisagens do cerrado
Servidores do Congresso Nacional têm uma paixão em comum: a arte de
fotografar

Cercada por paisagens exuberantes com montanhas, flores, águas cristalinas e uma
diversidade de animais e pássaros, a Fazenda Mingau situada em São João d’Aliança,
cerca de 70 km de Alto Paraíso (GO), foi sede do III Encontro de Fotografia realizado
entre os dias 29 e 30 de junho, que reuniu servidores da Câmara dos Deputados e do
Senado Federal.
Começou com uma paixão em comum: a fotografia. Posteriormente, Cid Queiroz
(Câmara), João Rios (Senado) e Vicente Braga (Câmara) começaram a organizar
encontros para discutir sobre o tema, estudar texturas, cores, enquadramentos,
cortes, contrastes, entre outros. O grupo foi crescendo, chegando familiares, amigos
(as), e agora já é o terceiro ano consecutivo que esse Encontro acontece.

Na prática
Aproveitando a paisagem natural do cerrado, os fotógrafos passam o dia fotografando,
e à noite exibem e explicam os respectivos trabalhos realizados, e o Encontro não é só
para veteranos não! Muitos que entendem pouco também são bem-vindos, basta ter
uma câmera na mão e muita curiosidade.

A noite agradável conta não só com a exposição de fotos, mas também de vídeos
sobre algum acontecimento que marcou, ou algum evento diferente, além da tão
aguardada palestra de João Rios, que nesta edição falou sobre o amor e as diferentes
concepções sob a visão de Platão, no diálogo “O Banquete”.
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O IV Encontro de Fotografia de 2020 já está marcado e o tema também já foi escolhido:
Felicidade, além de oficina de Cianotipia, com a fotógrafa Virginia Magalhães, e outras
atrações como palestra sobre o livro “O papel da mulher jornalista à frente de um
telejornal” da jornalista e escritora Andressa Rios, exibição de reportagens premiadas
do jornalista Adson Palma, exibição do filme “Frágil” do cineasta Vicente Braga, músicas

na doce voz de Cecília de Queiroz, além de outras atrações. O evento acontece sempre
no mês de junho, período de inverno. Se você tem essa paixão por fotografia, junte-se
a eles na próxima aventura.
Andressa de Assis Rios

