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Sumário 

Artigo intitulado Bienal da UNE chega ao fim hoje, de autoria da redação do jornal O Povo. 

 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO À MESA PARA PUBLICAÇÃO 

O SR. RUBENS PEREIRA JÚNIOR (PCdoB-MA. Pronunciamento encaminhado pelo orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, nos termos do Regimento Interno e dada a impossibilidade de leitura em plenário, solicito a V.Exa. que seja dado 
como lido, para efeito de registro nos Anais desta Casa, este artigo, de autoria da Redação do jornal O Povo, referente à 10ª 
Bienal da União Nacional de Estudantes (UNE). 

ARTIGO A QUE SE REFERE O ORADOR 

 

Bienal da UNE chega ao fim hoje 

A pluralidade de pensamentos deu o tom à 10ª Bienal da União Nacional dos Estudantes (UNE), que acontece até hoje no Centro 

Dragão do Mar de Arte e Cultura, na Praia de Iracema. Com a temática de Feira da Reinvenção, o encontro é sediado pela 

primeira vez no Ceará e reúne mais de mil universitários de toda a América Latina. As temáticas da bienal são diversas. Hoje, a 

programação conta com assembleia do Circuito Universitário de Cultura e Arte (Cuca), da UNE e uma visita guiada à estátua de 

Iracema.  

Emanuelle Bassi, 21, estudante do curso de Pedagogia da Universidade de Sorocaba (UNISO), em São Paulo, destaca a 

pluralidade do encontro. "Há espaço e respeito para todos os pensamentos, principalmente nesse momento em que o País está 

vivendo, com o renascimento da onda conservadora", acredita. 

O espaço não é tão democrático quanto parece, segundo Isabela Catharina Ribeiro, 22. Estudante do curso de Cinema da 

Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP), em São Bernardo do Campo (SP), ela é uma das integrantes da Juventude do 



PSDB e diz que a direita tem pouco espaço nos debates. "Mas gostei muito do debate com o Ciro (Gomes) e a Luciana Genro. 

Estamos buscando contribuir com os diálogos", aponta. 

Os estudantes visitaram, na programação de ontem, a Casa José de Alencar. Eles conheceram de perto o local em que nasceu e 

viveu até os nove anos o mais famoso escritor Cearense. 

Jean Rosa dos Santos, 20, aluno de Educação Física da Pontifícia Universidade Católica (PUC) de Sorocaba se impressionou com 

a Pinacoteca Floriano Teixeira. A sala tem 30 quadros de óleo sobre tela retratando cenas dos principais romances do autor 

cearense, pintados pelo artista maranhense que dá nome à sala. "Fiquei encantado com a vivacidade desse quadro, com o menino 

negro servindo a senhora", disse sobre a obra d'A Viuvinha. 

Obrigado. 


