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No início da pandemia 
de covid-19 no Estado, o 
presidente da Assembleia 
Legislativa de Mato Gros-
so (ALMT), Eduardo Bo-
telho (DEM), e o primeiro-
secretário, Max Russi 
(PSB) receberam uma es-
pécie de verba indeniza-
tória extra, paga apenas 
aos dois deputados. 8A

O governo apresentou nesta segunda-feira (20) o 
Centro de Triagem da covid-19 em Cuiabá, localizado na 
Arena Pantanal. Médicos estarão disponíveis para aten-
dimento de 600 pacientes por dia, de segunda a sábado 
e, inicialmente, funcionará por dois meses.  2B

Reeleição de Emanuel tem
resistência dentro de casa

Até 3 de agosto

1C

O prefeito de Cuiabá Emanuel Pinheiro (MDB) afir-
mou que a decisão de disputar ou não a reeleição de-
penderá de sua família. Segundo ele, o placar em casa 
está 2 a 2. Emanuel disse que reuniu a família no do-
mingo (19) para discutir o assunto e a primeira-dama 
Márcia Pinheiro foi contra uma nova candidatura. Ela 
pediu a Emanuel que permaneça no cargo até o dia 31 
de dezembro de 2020. O prefeito disse que não entre-
gará a cidade a “aventureiros” e que tem 11 partidos 
para construir um projeto. 9APré-candidato ao Sena-

do nas eleições deste ano, 
o  empresário Reinaldo Mo-
raes (PSC), ‘corre por fora’ 
para conseguir o apoio de 
Jair Bolsonaro (sem partido) 
e desbancar aquela que até 
aqui foi a escolhida pelo 
presidente, a tenente-co-
ronel Rubia Fernanda, da 
PM de Mato Grosso. 10A

De 52,4 mil unidades 
comercializadas no ano 
anterior, o número caiu 
para 38,1 mil. Os dados 
da Federação Nacional da 
Distribuição de Veículos 
Automotores (Fenabrave) 
apontam que apenas em 
junho, mês que entrou 
em vigor novo fechamen-
to do comércio, o setor 
perdeu 51,4% do volume 
de vendas. 5A

Com casos da covid-19 avançando, a Prefeitura de Cuia-
bá prorrogou por mais 15 dias o toque de recolher na ci-
dade. A restrição, que funciona das 20h às 5h, já está em 
vigor há mais de um mês e seguirá até o dia 3 de agosto 
para tentar conter a contaminação pelo novo vírus. 2B
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livre), dá voz a 5 
mulheres que refletem 
sobre o renascimento 
através da experiência 
do parto humanizado.

Já o curta Saber Viver 
(2019, 3’, classificação 
indicativa livre), outro 
trabalho conjunto de 
Aliana e Cristiano, 
apresenta a poesia de 
Cora Coralina em um 
passeio por imagens da 
região do Araguaia (Barra 
do Garças e Serra do 
Roncador), espaços pelos 
quais ecoa a voz da 
artista visual e produtora 
cultural Magna 
Domingos (1972-2018).

Os realizadores
Graduados em 

Comunicação Social pela 
Universidade Federal de 
Mato Grosso (UFMT) em 
2004, Aliana Camargo e 
Cristiano Costa 
iniciaram suas carreiras 
com trabalhos 
experimentais durante a 
faculdade. Ainda no 
início da graduação, ela 
teve uma experiência 

rica no campo da 
educomunicação, como 
agente do Cinema BR em 
Movimento, projeto 
patrocinado pela 
Petrobras que propiciou 
a difusão do cinema 
brasileiro em espaços 
alternativos.

Atuaram no 
Cineclube Coxiponés em 
épocas distintas (entre 
2000 e 2002), ocasiões 
em que tiveram contato 
com o acervo disponível 
na instituição, 
descobrindo trabalhos 
que exploravam diversas 
linguagens, 
principalmente no 
formato de curta-
metragem. Nessa época, 
estimulados por uma 
disciplina na faculdade e 
por meio do contato 
com o acervo de 
Papazian, realizaram, 
junto com colegas, 
Cuiabá Sob o Olhar de 
Lázaro Papazian.

Para a conclusão da 
graduação, pesquisaram 
sobre a comunicação 

Vida
vida@gazetadigital.com.br

Mais notícias aqui 
no Gazeta Digital
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Recordar o icônico fotógrafo Lázaro 
Papazian e seu legado imagético e a 
produtora cultural Magna Domingos, 
conhecer o trabalho do artista plástico 

Ronei Ferraz e se emocionar com a experiência de 
ser mãe, tudo em apenas uma noite. É o que 
oferece a sessão de filmes desta terça-feira (21), 
com realizações de Aliana Camargo e Cristiano 
Costa, cineastas que possuem uma rica produção 
documental e educativa.

A partir das 19h30, a Temporada de Filmes 
Online, ação do Cine Teatro Cuiabá e do Cineclube 
Coxiponés, organizada em substituição à 
programação presencial, transmite 5 curtas - que 
também poderão ser vistos até o final de agosto 
após a estreia. Entre eles está Cuiabá Sob o Olhar 
de Lázaro Papazian (2005, 13’, classificação 
indicativa livre), que explora o espaço urbano de 
Cuiabá por meio dos registros históricos do 
fotógrafo e cinegrafista de origem armênia que, em 
1926, mudou-se para a cidade e, a partir de então, 
passou a registrar episódios da vida social e política 
da capital mato-grossense. 

Papazian foi um dos poucos a registrar 
acontecimentos marcantes da história da Capital, 
como a demolição, em 1968, da Igreja Matriz 
Senhor Bom Jesus de Cuiabá, evento que marca a 
busca por modernização da cidade, seguindo os 
passos da recém-criada Brasília (DF). O filme foi 
premiado no 12º Festival de Cinema e Vídeo de 
Cuiabá (2005).

Catadoras de Sementes (2007, 4’, classificação 
indicativa livre), assinado apenas po Aliana 
Camargo, constrói uma relação poética entre as 
obras do artista visual Ronei Ferraz com o cotidiano 
de mulheres trabalhadoras do aterro sanitário de 
Várzea Grande (MT). O filme, que conta com 
participação especial da poetisa Bia Corrêa, foi 
premiado como Melhor Curta Experimental na 7ª 
Mostra de Audiovisual da UFMT (MAUAL 2008).

O curta Crochê de Barro (2013, 4’, classificação 
indicativa livre), de Cristiano Costa, propõe um 
passeio pelos relevos e texturas que combinam o 
barro com o crochê que marcaram uma fase 
recente nas obras de Ronei Ferraz. O trabalho 
também foi premiado como Melhor Curta 
Experimental, mas na 12ª Mostra de Audiovisual da 
UFMT (MAUAL 2013).

Dirigido por Aliana, Meu Parto, Meu 
Renascimento (2014, 15’, classificação indicativa 

Cinema
Documentos AUDIOVISUAIS
Produções de Aliana Camargo e 
Cristiano Costa exercitam a arte 
de contar belas histórias

Filme promove uma viagem a Cuiabá antiga por meio das fotografias de Lázaro Papazian

Reprodução

Hoje um casal, Aliana e Cristiano começaram a fazer cinema quando estudavam na UFMT

Alan Mantilha

aliada à educação como instrumento para pensar as 
relações sociais e a utilização das tecnologias no 
ambiente escolar. Dessa pesquisa surgiu o projeto 
Cinemagora, que circulou, entre 2005 e 2006, em 
diversas escolas da grande Cuiabá. 

Depois a dupla foi convidada pelo Instituto 
Cultural América (INCA), promotor do Festival de 
Cinema e Vídeo de Cuiabá, a pensar em um projeto 
que seguisse a linha da educomunicação. Nasceu o 
Adecines (Agentes de Desenvolvimento do Cinema 
nas Escolas), que durante dois anos promoveu a 
capacitação para o audiovisual de adolescentes de 
diversas escolas públicas de Cuiabá e Várzea Grande.

Aliana e Cristiano atuaram no mercado 
audiovisual, participando de projetos com 
produtoras de vídeo e com outros realizadores 
independentes. Paralelamente, realizaram trabalhos 
autorais, como os curtas compartilhados nessa 
Temporada de Filmes Online. Esses projetos são 
frutos de parcerias com artistas e pessoas 
interessadas em contar histórias e contribuir de 
alguma forma com a cultura mato-grossense. 

A sessão com obras de 
Aliana Camargo e 
Cristiano Costa será às 
19h30, no facebook.com/
cineteatrocuiaba (Link 
Publicações). (Com 
informações da assessoria)

Luiz Fernando Vieira
Editor do Vida
vida@gazetadigital.com.br

Meu Parto, Meu Renascimento traz experiências de 5 mulheres com o parto natural 
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