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Eu, apaixonado pela luz, decidi adiar todos 
os compromissos que tinha no dia 01 de 
julho para acompanhar as atividades do 

Projeto Alfabetização de Ribeirinhos da Ama-
zônia, realizado na comunidade de Teotônio, 
aproximadamente 30 Km da cidade de Porto 
Velho.

Nesta “grande viagenzinha” pude mais 
uma vez estar em contato com os objetos que 
caracteriza esse espaço como um ambiente 
amazônico. Esta realidade, estampada aos olhos 
de quem gosta de fotografar, nos possibilita re-

Festa ‘arrochada’ no ‘Arraiá 
da Unir na Praça das 3 Marias’

“Os homi tava arrastando o pé e as muié su-
miru na puêra”. O arraial da Universidade Federal 
de Rondônia aconteceu na noite de sábado último, 
9 de julho, e “pegou fogo” com casa cheia. Danças 
folclóricas, performances teatrais, encenações, roda-
das de bingo, pescaria, dentre outros, abrilhantaram 
o evento realizado pela Pro-reitoria de Graduação 
Assuntos Comunitários e Estudantis (Prograd) que 
recebeu o apoio do Sintunir, centros acadêmicos e 
Fundação Rio Madeira (Riomar).

O “Arraiá da Unir” deste ano trouxe o tema 
“Num Voto Mais Nocêis”. O evento aconteceu na 

Praça das Três Caixas D’Água, região central de 
Porto Velho, e marcou também pela enxurrada de 
paródias aos acontecimentos políticos recentes que 
envolveram os poderes Legislativo e Executivo. 

Para a realização da festa junina universitá-
ria foram mobilizados acadêmicos, técnicos, pro-
fessores e voluntários da comunidade local. De 
acordo com informações da organização, dentre 
os objetivos do “Arraiá da Unir” está a aproxima-
ção da Instituição de Ensino Superior à sociedade 
através de atividades de interação. “ O arraial foi 
uma grande festa da integração. A universidade le-
vou um pouco dessa disposição acadêmica numa 
relação cultural que tem produzido bons aconte-
cimentos”, argumenta o participantes de uma das 
quadrilhas que dançou no arraial da Unir.

O público pode prestigiar a dupla de repentistas 
que travou duelo nos moldes da tradição
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Ganhe Livros
O ‘Grau Informativo’ traz a campanha de incentivo à leitura ‘PRA-

LER’. O leitor concorre a cinco (5) cupons no valor de R$ 20,00 cada. 
Este cupom, uma vez sorteado e assinado, pode ser trocado por um 
livro, ou complementado, na Livraria Bons Livros, Porto Velho, para 
a compra de outros. Para concorrer, basta preencher o cupom ao lado 
e entregá-lo a um dos membros do Conselho, na Prograd. PRALERNome:...........................................  Curso..........................
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“Os Catitas do Apocalipse”, grupo de performistas formado 
por universitários da capital, realizaram uma apresentação memo-
rável durante o “Arraial da Unir” na Praça das Caixas D´Água no 
dia 9 de julho último, sexta-feira. 

Parodiando os últimos acontecimentos políticos que movi-
mentaram a Assembléia Legislativa e Governo do Estado, os aca-
dêmicos levaram o público ao delírio com crítica mordaz à atuação 
dos representantes políticos.

Os “Catitas do Apocalipse”
em show memorável

PERFORMANCE

gistrar as ondas eletromagnéticos que vão desde 
a radiação ultravioleta até os raios infraverme-
lhos, que além de produzir a sensação visual são 
capazes de gerar inúmeras reflexões do mundo 
a nossa volta. Como estava com a máquina 
fotográfica no peito, essa atividade reflexiva é 
automatizada e lembrei de algo que a maioria 
das pessoas que conheço costuma mencionar 
quando me vêm em tal situação – que são suas 
histórias sobre as boas oportunidades fotográfi-
cas perdidas ou aproveitadas, sobre os flagran-
tes do cotidiano. 

Para mim, o mais interessante destas his-
tórias não diz respeito às fotografias, que pode 
ser interessantes para alguns e desinteressantes 
para outros, mas sim como estas são feitas (mo-
mentos que duram frações de segundos, conge-
lados pela câmera ao toque de um dedo). Em 
momentos como este, não importa a técnica 
fotográfica ou quanto custa o equipamento, o 
que interessa é a mistura da bagagem cultural 
que cada indivíduo possui com a informação vi-
sual que se pretende atingir. Esses “acessórios”, 
indispensáveis para a captura de boas imagens, 
não se compra em lojas de equipamentos foto-
gráficos e muito menos se encontra nos textos 
da internet. É algo que só se aprende na prática, 
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em princípio com a alma, depois com os olhos 
e por fim com a máquina fotográfica, seja esta 
qual for.

Para encerrar esta breve reflexão, em-
basada nos pensamentos de Platão e Henry 
Cartier-Bresson, lhes digo que nada adianta um 
equipamento sofisticado, com vários recursos, 
se você não tiver educado o olhar, o máximo 
que conseguirá será passar raiva com fotos que 
não mostrem o que você realmente queria re-
velar de um momento decisivo. Por isso, foto-
grafe, fotografe e fotografe, principalmente com 
os olhos, eles são a principal via de acesso às 
descobertas e a mais perfeita máquina fotográ-
fica que conheço.

Transporte Integrado
Quer falar? Então Fala!!!

“A integração não acontece e, na maioria das vezes paga-
mos a passagem normalmente. A Secretaria de Transportes 
não colocou pessoas apra nos informar sobre esses proble-
mas que acontecem. Muitas vezes, os próprios motoristas e 
cobradores não sabem explicar como ocorre a integração”.

Josiele
Acadêmica de Ed. Física (Unir)

“O único problema do transporte integrado é o cartão. Se 
alguém perde e não tem dinheiro fica difícil refazer o cartão. 
Eu acho que o correto seria a criação de um terminal de 
integração. As informações foram poucas e a população 
não ficou sabendo direito como funciona o cartão”

Alcemir Rodrigues
Acadêmico de Matemática (Unir)

“Eu acho que é uma forma de passar uma boa imagem 
com aparentes benefícios, mas na verdade é um corte de 
direitos, com o aumento abusivo da passagem. Os únicos 

reais benefíciados são os universitários, se o transporte 
coletivo integrando vier a funcionar. Pois, a maioria da 
população utiliza apenas um ônibus para se deslocar”

Marcos Calazans
Acadêmico de Química (Unir)

“Eu não pego ônibus, mas ouço todos reclamarem que o 
tempo de integração é pouco, que a máquina dá problemas 
e nem todos os ônibus fazem integração e a qualidade do 
transporte não melhorou. Os ônibus ainda sãos os mesmos 
e o estado de conservação deixa a desejar”.

Fabiola Vieira
Acadêmica de Biologia (Unir)

“Eu acho que estão roubando a galera. Nâo tá havendo a 
prometida integração e na maioria das vezes pagamos as 

duas passagens, e agora mais cara ainda.” 

Carlos Uilian
Acadêmico de Ed. Física (Unir)

“Além de aumentar a passagem 
do transporte coletivo, a chamada 
integração não está acontecendo 

Iria
Acadêmica de Medicina (Unir)

em todos os ônibus. Por isso, acho que o sistema de trans-
porte coletivo da cidade só piorou com essas mudança. Pra 
quem pega só um ônibus, não mudou nada”.
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O Campus de Rolim de Moura realizou nos 

dias 29 e 30 de junho de 2005, no Teatro Munici-
pal, a I Mostra Cultural. O evento foi organizado 
pelos acadêmicos do V Período de Pedagogia, 
como atividade final da disciplina Tópicos de 
Integração, coordenada pelos professores Maria 
das Graças de Araújo, Avacir Gomes dos Santos, 
Orestes Ziviere Neto e Ivan Bernaduce Musa.

O objetivo da mostra foi a promoção da 
integração entre os acadêmicos de Pedagogia e  
Agronomia, entre os acadêmicos e a comunidade 
de Rolim de Moura e municípios adjacentes.

A mostra contemplou manifestações artísti-
cas e culturais relacionadas às artes cênicas, artes 
visuais, música e dança. As atividades foram 
planejadas em dois momentos: a explanação 
teórica e a apresentação simultânea dos estilos e 
ritmos culturais.

Além dos acadêmicos e artistas locais, a 
mostra contou com participação do professor 

Eraldo, da Escola de Música Mozart;  da exposição 
fotográfica do professor Mário Venere; da apresen-
tação da professora Vanuza e seu aluno Anderson, 
ambos da Academia de Dança “Sangue do Guer-
reiro”, da cidade de Alta Floresta. Os artistas Ro-
drigo Sanches, Dirce Ito e Elen de Oliveira também 
realizaram exposição durante o evento.

A I Mostra Cultural resultou de um projeto ex-
ecutado por acadêmicos, com pouca experiência de 
encenações e palco. Durante os dois dias de evento, 
os espetáculos realizados pelo grupo de alunos agra-
dou a platéria. A presença da comunidade de Ro-
lim de Moura, Santa Luzia, Pimenta Bueno e Alta 
Floresta, de acordo com informações dos organiza-
dores do evento, foi uma resposta de aceitação e 
reconhecimento ao trabalho do V período de Peda-
gogia, que “apesar da falta de incentivo dos órgãos 
governamentais,  mostrou que a Universidade tam-
bém é o local de divulgação e disseminação da cul-
tura e que o aprender e ensinar vão além dos limites 
de sala de aula.

Performance ressalta o lendário boi-bumbá

O teatro teve destaque especial com peças bem humoradas e que receberam aplausos calorosos da platéia

Ao fundo, exposição fotográfica do professor Mário Venere

Fotos: Mário Venere

A barraca 
“Delícias da 
Biologia” foi 

a mais presti-
giada durante 

a noite do 
“Arriá da 

Unir”


