Encontro de fotografia da Fazenda Mingau segue a todo vapor
pelo quarto ano consecutivo
Para a segurança e saúde dos participantes, a reunião foi realizada por
videoconferência

O ano de 2020 tem sido marcado por inúmeros acontecimentos em todas as partes do
mundo, e o principal deles, a pandemia do novo coronavírus, tomou grandes proporções
impedindo contatos físicos, encontros presenciais e muitas outras formas de carinho
entre as pessoas. O IV Encontro de Fotografia realizado na Fazenda Mingau estava
marcado para junho deste ano, porém os planos mudaram, o Encontro aconteceu, mas
de outra forma, virtualmente com a participação dos seguintes convidados: Adson
Palma, Andressa Rios, Catarina Tokatjian, Cece Oger, Cid Queiroz, Cristina Queiroz,
Fernanda Matos, Fernando Carvalho, Gisele Santos, João Rios, Jorge Sales, Lia Costa,
Lucimar de Melo, Luiz Vicente Braga, Stela Moura, Wagner Friaça e William dos Santos.
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Localizada em São João D’aliança, cerca de 70 km de Alto Paraíso (GO), a Fazenda
Mingau tem sido ponto de encontro de pessoas interessadas em trabalhos artísticos,
em todas suas formas e gêneros. Neste ano, o Encontro foi realizado nos dias 20 e 21
de junho e reuniu fotógrafos, jornalistas, cineastas, servidores públicos, psicólogos,
coachs e advogados para apresentar e discutir sobre diversos assuntos cativantes.
Os temas tratados percorreram diferentes áreas do conhecimento: analisou
fotografias de pássaros, onças, explicou a história da Fazenda Mingau e do respectivo
município, apresentou trilhas no entorno do DF, história da Missão Cruls e sua

importância, observou aspectos relativos à alma do ser humano, debateu o papel de
mulher no jornalismo brasileiro, refletiu sobre o curta-metragem “Frágil” e a
reportagem premiada “10 Medidas de Combate à Corrupção”, e para finalizar contou
com uma palestra filosófica sobre as definições do que é ‘Felicidade’, além de belas
canções na voz de Cecília de Queiroz. Todas essas histórias fizeram parte dessa jornada
virtual.

Foto Fernando Carvalho - Surucuá

Foto Catarina Tokatjian – Chifre-de-ouro

Imagem apresentação Lia Costa

Imagem apresentação Jorge Sales

Imagem apresentação João Rios

Pioneiros
O grupo começou com três integrantes: Cid Queiroz, João Rios e Vicente Braga, que se
conheceram nos corredores do Congresso Nacional e identificaram uma paixão em
comum, a fotografia. Eles têm sido os responsáveis por reunir e trazer cada vez mais
integrantes ao grupo, que têm aumentado a cada ano.
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O V Encontro já está marcado. Melhorando o cenário global, o grupo pretende voltar a
se reunir na Fazenda Mingau em junho de 2021, mês em que é celebrado o Dia
Mundial do Meio Ambiente. Quais temas serão apresentados e discutidos? Vamos
aguardar!
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