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LOTERIAS

O empresário Marcelo Stachin, que mora em Sinop (500 km ao 
norte de Cuiabá) e integra o movimento ‘300 do Brasil’, acredita 
que terá sua prisão decretada pelo Supremo Tribunal Federal 
(STF) nos próximos dias. A possibilidade surge após a prisão da 
ativista Sara Winter, nesta segunda-feira (15) por decisão do mi-
nistro Alexandre de Moraes. 8A

Serviço inédito será disponibilizado pelo Facebook 
primeiro para os brasileiros. A novidade facilita as 
compras, na opinião de comerciantes e consumidores 
mato-grossenses. Em meio à pandemia, a maioria tem 
buscado meios alternativos para pagamentos, evitan-
do contato com cédulas ou cartões. 4A

Ouvidoria da Polícia Militar de Mato 
Grosso registra, neste ano, mais de 120 
denúncias, a maioria sobre abuso de 

autoridade na atuação de policiais. O 
volume já é o dobro de todo o ano pas-
sado. Entre os últimos registros estão 6 

oriundos da atuação de militares du-
rante o “toque de recolher”, determina-
do pela Prefeitura de Cuiabá. 1B

Ingestão de vitaminas adequadas pode garantir uma boa resposta 
do organismo contra a infecção pelo novo vírus e outras doenças. 2B
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Após sanção da lei que cria mais 9 
vagas para desembargadores no Tri-
bunal de Justiça de Mato Grosso 
(TJMT), membros da Ordem dos Ad-

vogados do Brasil Seccional Mato 
Grosso (OAB-MT) já se articulam para 
estar entre os 6 nomes que devem 
ser indicados pelo Conselho da enti-

dade. A reportagem apurou que 
nomes de advogados como Flaviano 
Taques, Sebastião Almeida, Cláudio 
Alves Pereira e Ulisses Rabaneda 

estão entre os mais cotados para a 
vaga. A lista, porém, é muito maior, 
por conta do grande interesse que 
envolve o cargo. 9A

Seguindo uma pauta para não per-
derem o ‘rumo’ da conversa, Emanuel 
Pinheiro (MDB) e Mauro Mendes (DEM) 
se reuniram e definiram ações contra a 
pandemia da covid-19. Ficou acertado 
que Cuiabá deve receber 30 novos lei-
tos de UTI e que o governo vai abrir 
também 30 leitos no Hospital Metro-
politano, além da promessa de outros 
no interior. Nos bastidores, a informa-
ção é de que a tensão persistiu. 10A
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A Mostra de Audiovisual 
Universitário e 
Independente da América 
Latina (Maual) começa 

nesta terça-feira (16) a receber 
inscrições para sua 19ª edição, que 
deverá ocorrer online, por conta das 
medidas de contenção do novo 
coronavírus. Para marcar o início dos 
trabalhos, os organizadores 
disponibilizam hoje, a partir das 19h30, 
os 10 curtas mato-grossenses que 
foram exibidos no evento de 2019.

As produções farão parte da 
Temporada de Filmes Online, parceria 
entre o realizador da Maual, o 
Cineclube Coxiponés, da UFMT, e o 
Cine Teatro Cuiabá. Estão na lista 
filmes como A Barragarcense (MT, 
2019, 3’), de Gabriel Green Fusari, 

sobre estudantes universitários estão 
numa mobilização a favor da educação 
em Barra do Garças (MT). 

Outra atração é Controvérsias (MT, 
2018, 15’), de Vitória Molina, em que o 
espectador conhece Gabriela (Marcela 
Vieira), uma estudante de letras que 
vive um romance com o músico Caio 
(Lucas Lemos) e aos poucos vai sendo 
consumida pelo relacionamento.

DOD (MT, 2019, 4’), de Jonathan 
Nery, é uma personificação artística, 
criada em um universo ideológico 
representativo da poética 
performática de uma borboleta. O 
filme foi eleito pelo júri popular da 
Maual 2019 como Melhor Curta 
Experimental da Modalidade 
Independente. Já DragNostra (MT, 
2018, 13’), de PV Vidotti, eleito pelo Júri 
Popular da Maual 2019 como Melhor 
Curta Ficcional da Modalidade 
Independente, fala sobre um roubo a 
banco feito por uma família de Drag 

Queens mafiosa. 
Criação do Angu de Caroço - 

Coletivo de Subversão Audiovisual, Fim 
da Picada (MT, 2019, 10’) mostra que, 
em meio a uma infeliz política 
ambiental, o Rio Araguaia torna-se 
protagonista de uma controversa ação 
governamental. O filme foi eleito pelo 
Júri Oficial da MAUAL 2019 como 
Melhor Filme Militante.

Gota D’Água (MT, 2019, 13’), de 
Pollyana Rodrigues, apresenta Ana, 
estudante de cinema da UFMT que se 
vê em uma situação inusitada de 
perseguição e paranoia, enquanto 
espera o “ligeirão” para ir embora. 
Enquanto #Juri (MT, 2018, 15’), de 
Samantha Col Debella, aborda o caso 
de Mario, viciado que vive na rua e é 
preso, suspeito de um crime. Julgado 
pelo novo sistema judiciário, sua 
punição será decidida pela votação nas 
redes sociais. 

Na Pele (MT, 2019, 2’), de Luiz Leite, 
é uma experimentação fotográfica e 
audiovisual que registra a Arte 
Performática e tem como principal 
abordagem o corpo negro como forma 
de pertencimento, celebração e 
resistência. Foi eleito pelo júri popular 
da Maual 2019 como Melhor Curta 
experimental da Modalidade 
Universitária e Melhor Curta 
Curtíssimo da Mostra.

A história de Recomeço (MT, 2019, 
17’), de Wallace Magalhães, se 
concentra em Agnes e Pilar, mulheres 
de personalidades completamente 
diferentes. Elas não se toleram e, para 
agravar a situação, estão prestes a 
tomar decisões arriscadas que 
poderão comprometer a vida de todos 
em volta.

Fechando a lista tem Viúva Negra 
(MT, 2019, 9’), de Marcella Rodrigues 
Vieira, que conta a história do 
triângulo amoroso entre Ney, Mary e 
Shirley. Os 3 estão ligados por um caso 
de assassinato, cujo desfecho inusitado 
revela obscuros segredos dos 
personagens.

Inscrições
O Cineclube Coxiponés abre o 

processo de inscrições para a 19ª 
edição da Maual nesta terça-feira, a 
partir das 19h30, através do site 
www.mostrauniversitariaufmt.com. 
Como nas anteriores, poderão 
participar realizadores 
universitários e independentes que 
tenham lançado curtas audiovisuais 
entre os anos de 2019 e 2020. A 
Mostra Competitiva acontece entre 
28 de setembro e 2 de outubro.

Uma novidade desta edição é que 
curtas inscritos na anterior e que não 
tenham integrado a Mostra 
Competitiva da Maual 2019 poderão 
participar do processo de seleção. 
Outro aspecto importante é que ela 
está sendo pensada no contexto das 
medidas de contenção e prevenção da 
covid-19. Desse modo, a princípio, todas 
atividades previstas para a Mostra 
(workshops, conversas sobre curtas 
exibidos, encontro da Rede Cineclubista 
de Mato Grosso e, principalmente, a 
Mostra Competitiva de Curtas) 
acontecerão através do Canal do 
YouTube do Cineclube Coxiponés. 

Audiovisual universitário

MAUAL começa 
hoje a receber 
inscrições
Exibição de curtas que estiveram na 
edição passada marca abertura

DOD foi eleito o Melhor Curta Experimental da Modalidade Independente na última edição

A Barragarcense 
é sobre 

estudantes 
universitários 

mobilizados 
em favor da 

educação em 
sua cidade

DragNostra fala sobre um roubo a banco feito por uma família de Drag Queens mafiosa 
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Serviço

A abertura das inscrições para a 
Maual 2020 com compartilhamento de 
filmes na Temporada de Filmes Online 
será às 19h30, no facebook.com/
cineteatrocuiaba (Link Publicações). 
Mais ifporemações sobre o certame 
em mostrauniversitariaufmt.com. 
(Com informações da assessoria)


