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Um Quixote incansável 
na defesa do Cerrado

EMPREENDEDORISMO

Em aniversário,  
senador Wilder recebe 
setor produtivo de Goiás
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Continua repercussão 
da visita de Temer ao 
senador Wilder

ÁLVARO NUNES
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SINÉSIO DIOLIVEIRA
 
Acontece no Museu de Artes 

de Goiânia, no Bosque dos Buri-
tis, no Setor Oeste, um curso de 
desenho voltado à retratação 
de estruturas vegetais, minis-
trado pelo professor Álvaro Nu-
nes, que se diz um grande apai-
xonado pela natureza. As aulas 
acontecem em dois períodos 
das segundas-feiras (das 9h às 
12h, e das 13h às 16h) e são rea-
lizadas individualmente aos alu-
nos, a maioria artistas, biólogos 
e interessados pelo assunto.

Nunes é vice-presidente da 
Associação dos Ilustradores 
Científicos do Centro-Oeste, 
e tem uma história belíssima 
como ilustrador científico, o 

qual, de modo algum (diferente 
dos artistas que transitam no 
campo estético) pode traba-
lhar guiado pela subjetividade. 
A diferença é que no desenho 
científico é necessário ter com-
promisso com a retratação fiel 
das coisas. A objetividade é a 
condutora de seu traço, marca-
do pelo apuro e delicadeza. Mas 
nem por causa disso seus tra-
balhos deixam de gerar admi-
ração em quem tem o privilégio 
de os conhecer.

  A riqueza de detalhes dos 
trabalhos de Nunes mostra o 
quanto ele realmente enxerga 
profundamente o que é aborda-
do em seus desenhos. Vem disso 
uma infinidade de premiações e 
exposições dentro e fora do Bra-

sil. Os desenhos dele utilizados 
para ilustrar esta matéria exem-
plificam muito bem a sua capaci-
dade como ilustrador científico. 
Nada, seja na forma, seja na cor, 
escapa de suas ilustrações.

A entidade a que Nunes 
pertence, diz em seu site que 
ela “tem por missão promover 
a união dos artistas plásticos 
ilustradores do Centro-Oeste 
como estratégia para valori-
zar a arte em si mesma e como 
base de educação científica”. 
No portal, o leitor encontra um 
grande número de participan-
tes e muitos trabalhos feitos 
por eles. Em todos, a beleza é 
algo presente.  

Nunes, no entanto, declara 
seu descontentamento sobre 

o fato de as belezas naturais 
do Brasil ainda serem desco-
nhecida por grande parte dos 
brasileiros. Segundo ele, o 
desinteresse das pessoas em 
tomar conhecimento da im-
portância do Cerrado o deixa 
triste. Ele chega a dizer que, 
nos seus brados para “chamar 
a atenção dos insensíveis”, se 
parece com o apóstolo João 
Batista pregando no deserto. 
Ou seja, falando sozinho.

Pelos seus relatos, expos-
tos com muita convicção, fica 
evidente que Nunes é um  de-
fensor incansável da natureza e 
um semeador, por onde passa e 
nos cursos que administra, de 
sua paixão pelas plantas, pe-
los bichos. É um Quixote que 

jamais apeará de Rocinante; 
sua cavalgada em favor da na-
tureza é seu nexo de vida. Há, 
em sua página no Facebook, 
um post mostrando a poeta 
Cora Coralina e uma frase dela, 
que tem tudo a ver com Nunes: 
“Feliz aquele que transfere o 
que sabe e aprende o que en-
sina”. Ensinando a seus alunos, 
transfere-lhes o que sabe (e 
muito): sua técnica aprimora-
da em desenho científico e seu 
amor verdadeiro pela natureza; 
realizando suas pesquisas nos 
campos, prova que aprendeu o 
que ensina.

 Mais informações sobre o 
curso podem ser obtidas no 
Museu de Artes de Goiânia pelo 
telefone 3524-1189.  

MUSEU DE ARTES DE GOIÂNIA

Flores, frutos e bichos retratados 
com riqueza de detalhes



WANDELL SEIXAS

Pedro Alves de Oliveira, pre-
sidente da Federação das Indús-
trias do Estado de Goiás (Fieg), 
compareceu ao aniversário do 
senador Wilder Morais, na Fazen-
da Toca da Orca, no município de 
Nerópolis, na Região Metropoli-
tana de Goiânia. 

Representando o setor pro-
dutivo, Pedro Alves de Oliveira 
disse que não poderia “faltar ao 
aniversário de um grande amigo, 
companheiro de Fórum Empre-
sarial e representante político da 
maior importância para o Brasil, 
neste momento histórico”. O Fó-
rum integra, além da Federação 
das Indústrias, a Federação da 
Agricultura, a Federação do Co-
mércio e a Associação Comercial.

Pedro Alves de Oliveira con-
fessou que estava em Uberlân-
dia, no Triângulo Mineiro, numa 
comemoração de família, “mas, 
dividi a agenda em duas, para 
participar também do aniversário 
do companheiro”, numa referên-
cia ao senador Wilder Morais. 

Dias atrás, a Fieg reuniu os 

senadores de Goiás em sua sede 
em Goiânia para agradecer o voto 
favorável ao afastamento de Dil-
ma Rousseff da Presidência da 
República. E apresentar, também, 
uma pauta de reivindicações re-
lativo a reforma na previdência, 
relações de trabalho e logística 
dos transportes. 

Por sinal, um assunto do do-
mínio do senador Wilder, da ban-
cada do PP, aliado do governo de 
Michel Temer, que, aliás, compa-
receu, pessoalmente, à Toca da 
Orca para manifestar agradeci-
mento pelo apoio recebido do 
parlamentar goiano. A logística 
nos transportes é um tema que 
tem merecido contínua apre-
ciação de Wilder no Congresso 
Nacional. O senador defende a 
integração viária, envolvendo 
ferrovia, hidrovia, rodovias e por-
tos. Está em jogo o Custo Brasil, 
onde se insere também os custos 
e a carga tributária. 

O ex-presidente da Agên-
cia Goiana de Defesa Agrope-
cuária (Agrodefesa), Antenor 
Nogueira, também prestigiou 
o senador Wilder.

Setor produtivo prestigia 
aniversário do senador Wilder
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FORÇA POLÍTICA

Prestigiado pelo presidente Michel Temer, Wilder discursa durante seu aniversário de 48 anos: planos do novo governo vão recuperar o setor produtivo

Wilder com Pedro Alves de Oliveira, da Fieg, e Antenor Nogueira, representante do agronegócio
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IMPRENSA CONTINUA REPERCUTINDO ANIVERSÁRIO DO SENADOR WILDER


