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Aponte o celular

A declaração do prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro 
(MDB), sobre possível apoio ao presidente da AL, Eduar-
do Botelho (DEM), numa eventual candidatura ao Alen-
castro, fez com que os partidos começassem a se organi-
zar. A começar pelo próprio MDB que anunciou reunião 
para discutir o assunto. Outra sigla que decidiu se movi-
mentar é o PV. Principal aliado do prefeito desde as elei-
ções, o partido só aceita apoiar Emanuel à reeleição. 
Caso contrário, o ex-secretário municipal José Roberto 
Stopa, será candidato a prefeito. 10A

Pesquisa realizada pelo Instituto Locomotiva 
aponta que a maioria dos empregados domésticos 
foram afastados do trabalho durante a pandemia, 

alguns com pagamento e outros sem, e uma menor 
parte continuou trabalhando. Especialistas reco-
mendam que empregadores recorram às medidas 

provisórias (MPs). Nesta segunda-feira, 6, o Domés-
tica Legal lançou a cartilha “Cuidados no retorno do 
trabalho doméstico durante a pandemia”. 4A
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Do tratamento precoce ao uso indiscriminado de medicação, 
a população deve estar atenta aos cuidados voltados para o coro-
navírus (covid-19) sem colocar a vida em risco tomando remédios 
sem a prescrição e o acompanhamento médico. Virologista expli-
ca que não há solução medicamentosa que cure a infecção cau-
sada pelo vírus, porém, se iniciado logo nos primeiros sintomas, 
o tratamento pode evitar internação e até óbito. 2B

Mato Grosso tem 29 municípios com ‘risco muito alto’ de con-
taminação pelo coronavírus, classificação que demanda, confor-
me decreto estadual, medidas severas de isolamento social. Den-
tre eles está Cuiabá, que atingiu 5.191 casos oficiais da doença, 
com 262 óbitos. Nas últimas 24 horas, o Estado teve 997 registros 
de covid-19, chegando ao total de 22.078, com 857 mortos. 1B

O jornalista Alexandre Mota, apresentador do programa Ba-
lanço Geral da TV Vila Real, está internado em Unidade de Tera-
pia Intensiva (UTI) após ter sido infectado pelo coronavírus. In-
formações de familiares apontam que o profissional de comuni-
cação está com 75% do pulmão comprometido por conta de 
complicações da doença. 1B

Pacientes aguardam atendimento em unidade básica na periferia de Cuiabá

Chico Ferreira/Arquivo
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O distanciamento por conta das 
medidas de contenção do 
coronavírus tem oportunizado que o 
público amante de cinema tenha à 

disposição uma rica programação. Esta terça-feira 
(7), por exemplo, dá para “pegar” uma sessão com 
obras do Cineclube Zumbis, que chegam à 
Temporada de Filmes Online. Também está 
disponível, numa parceria entre a Mubi e a O2, o 
documentário Indianara. E na quarta-feira estreia 
o premiado Os Olhos de Cabul.

O Cineclube Zumbis, iniciativa existente há mais 

de 15 anos na cidade de Sinop (MT), teve como 
marco inicial o dia 20 de novembro de 2004, em 
que militantes do movimento negro organizaram o 
“Dia da Consciência Negra” no Campus Sinop da 
Unemat. O evento acabou atraindo um número 
bem maior do que os organizadores esperavam, o 
que incentivou-os a fazer outra sessão no mês 
seguinte. Mais uma vez o público compareceu em 
bom número, animando o grupo a realizar mais.

O Cineclube Zumbis foi evoluindo e criando 
múltiplas facetas, sempre com envolvimento e 
apoio de estudantes e professores do Campus. 
Após 15 anos de existência, as atividades do 
Cineclube Zumbis são realizadas semanalmente, 
aos sábados, exibindo filmes com temáticas sociais 
e abrindo debates para a interação e aproximação 

Para ver e refletir

ATIVISMO social 
marca programação
Temas sensíveis a diferentes sociedades 
permeiam filmes e projetos audiovisuais

Indianara é uma ativista considerada um ícone da 
causa transexual no Rio de Janeiro 

Fotos: Divulgação

A Vitrine Filmes 
lança nesta 
quarta-feira (8) 

a animação Os Olhos de 
Cabul, dirigida por 
Zabou Breitman e Eléa 
Gobbé-Mévelle, nas 
plataformas Net Now, 
Apple TV, YouTube 
Filmes, Vivo Play, Google 
Play e Sky Play. Após a 
suspensão dos 
lançamentos nas salas 
de cinema, essa é a 
primeira estreia da 
distribuidora realizada 
prioritariamente no 
ambiente digital. 

A animação, que teve 
sua estreia mundial no 

Festival de Cannes 
(2019), na mostra Un 
Certain Regard, e venceu 
o prêmio Gan 
Foundation Award for 
Distribution, no Festival 
de Cinema de Animação 
de Annecy (2019), narra a 
história de Zunaira e 
Mohsen, um casal jovem 
e apaixonado, que vive 
numa Cabul sob o 
regime do grupo radical 
islâmico Talibã.

Apesar de toda a 
violência e miséria 
diária, eles alimentam a 
esperança de um futuro 
melhor. Ela, uma pintora 
liberal na arte e na 

Amor em meio 
ao regime Talibã

personalidade, 
vê sua liberdade completamente 
retirada ao ter que se enquadrar 
às regras do regime. Ele, um 

professor universitário que foi 
obrigado a deixar seu cargo após a 
destruição da Universidade de 
Cabul, também sofre ao ser 

submetido às ordens machistas 
para manter-se dentro do 
esperado pela sociedade ao 
qual faz parte.

dos participantes com a 
crítica e o pensamento 
cinematográfico. O Zumbis 
também mobilizou pessoas 
em torno de atividades de 
realização audiovisual e as 
obras que compõem a 
Temporada de Filmes 
Online são uma amostra 
desses esforços de 
produção de baixíssimo 
orçamento, mas muita 
criatividade.

Os filmes exibidos hoje 
são Fronteiras (42’), de 
Anézio Santana & Denizalde 
Pereira, selecionado para o 
I Festival de Cinema 
Feminino Tudo Sobre 
Mulheres e escolhido 
Melhor Média-Metragem 
no Festival de Cinema na 
Floresta (Alta Floresta-MT); 
Quarteto: o Sentido da Vida 
(2007, 4’), de Denizalde 
Pereira & Michael Pereira; 
Menire Karõ (2007, 26’), de 
Maria de Lourdes Silva 
Nogueira & Alzira Aparecida 
Livero Sampaio; e 
Movimento Refúgio Zumbis 
(2019, 10’), de Melissa 
Bortoletti & Michael 
Pereira.

A sessão da Temporada 
de Filmes Online é às 19h30, 
no facebook.com/ 
cineteatrocuiaba (Link 
Publicações).

Ícone LGBTQI+
A plataforma de curadoria 

e streaming de filmes Mubi 
firmou sua primeira parceria 
com a distribuidora O2 Play 
para exibição do documentá-
rio Indianara, que retrata a 
ativista transgênero Indiana-
ra Siqueira, criadora da casa 
Nem, abrigo para pessoas 
LGBTIs em situação de vul-
nerabilidade, no Rio de Janei-
ro. Dirigido pela francesa 
Aude Chevalier-Beaumel e 
pelo brasileiro Marcelo Bar-
bosa, Indianara já está dispo-
nível aos assinantes no Brasil 
e em mais 194 países.

Com 84 minutos de dura-
ção, Indianara faz um retrato 
da ativista considerada um 
ícone da causa transexual. 
Indianara Siqueira tem 49 
anos, é vegana, anticapitalis-
ta e milita há mais de duas 
décadas em defesa da visibi-
lidade e cidadania trans, de 
todas as mulheres e pessoas 
LGBTIs. Após a perda da 
companheira de luta Marielle 
Franco, ela busca forças para 
continuar na resistência.

A Mubi pode ser acessada 
via web, Amazon Fire TV, 
Apple TV, LG e Samsung 
Smart TVs e também nos dis-
positivos móveis Apple e An-
droid. (Com informações da 
assessoria)

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

Menire Karõ é um projeto audiovisual desenvolvido em parceria com estudantes e 
professores da Escola Estadual São Vicente de Paulo, de Colíder (MT)


