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C O N C E D E  O  T Í T U L O  D E  C I D A D Ã O
MATOGROSSENSE  A  SENHORA  NAYDD
APARECIDA  NUNES  LEAL  BARBOZA.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, com base no que dispõe o Art. 26, inciso
XXVIII, da Constituição Estadual, resolve:

Art. 1º Conceder Título de Cidadão Matogrossense a senhora Naydd Aparecida Nunes Leal Barboza, pelos
relevantes serviços prestados ao Estado de Mato Grosso.

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

Naydd Aparecida Nunes Leal Barboza, Brasileira, 55 anos, natural de Três Lagoas-MS, é mãe de quatro
filhos, e reside há 38 anos em Cuiabá, capital de Mato Grosso. Trabalha há mais trinta anos na área de
comunicação.

Apresentadora de TV, escreveu nos jornais e revistas mais importantes do Estado.  Teve vários  programas
de TV, diário e semanal.  Escreveu coluna social diária por mais de vinte anos. Participou de exposições em
eventos realizados pela  BPW Cuiabá – Associação de Mulheres de Negócios,  e o mais recente foi do Urban
Gallery " Edição Cuiabá", onde foi destaque na mídia justamente pela forma diferente de executar seu
trabalho.

Naydd  usa o computador da forma mais simples possível  (Word), como ela mesmo diz: No computador  o
mouse é o pincel,  e no celular, o pincel é seu dedo indicador.

Como toda forma de criação é preciso esmero,  dedicação e muita paciência para alcançar o resultado final. 
Suas obras são únicas e tem agradado de forma singular os amantes da arte moderna e que apreciam  o
grande poder de criação da artista. É como tirar água da pedra. 

Muitas de suas telas são temáticas e retratam problemas sociais, como por exemplo, violência  contra mulher,
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dependência química, vítimas
de tráfico de drogas, câncer de mama.

Mais ela gosta mesmo é de retratar mulheres nas mais diversas formas. Morenas, loiras, ruivas, brancas, 
negras e mulatas,  orientais e ocidentais.  As telas que estão  exposta na Galeria Romero Britto retratam a
beleza
da mulher brasileira  com toda  sua exuberância e também graciosidade.  

Naydd Leal  mostra a negritude com alegria e glamour.

Por essas e muitas outras realizações importantes para nosso Estado, é que peço a aprovação do presente
Projeto de Resolução, para conceder Título de Cidadão Matogrossense a Senhora Naydd Aparecida Nunes
Leal Barboza, pelos seus relevantes serviços prestados ao Estado de Mato Grosso.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 24 de Outubro de 2018

 

José Domingos Fraga
Deputado Estadual
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