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Comércio reabre em Cuiabá

João Vieira

Primeiro dia de abertura foi de pouco movimento, mas comerciantes já aproveitam proximidade do Dia dos Pais para incrementar as vendas

Comércio está libe-
rado para abrir após um 
mês de quarentena na 
Capital. Novo decreto 
8020/2020, anunciado 
pelo prefeito Emanuel 
Pinheiro (MDB) nesta 
segunda-feira, 27, de-
termina horários dife-
renciados por atividade 
econômica, para evitar 
aglomeração nos esta-
belecimentos  e  no 
transporte público. De 
acordo com o decreto, 
podem voltar a operar 
estabelecimentos con-
siderados não essen-
ciais, de comércio, ser-
viços, shoppings, aca-
demias a salões de be-
leza. Prefeito disse que 
é um novo modelo de 
mobilidade urbana, que 
será testado. 4A

Fogo destrói 35 mil hectares no Pantanal
Duas áreas foram atingidas, somando pouco mais 

de 35 mil hectares queimados. Apesar do incêndio 
florestal de uma das regiões afetadas ter sido con-
trolado e bombeiros atuarem para a sua extinção, o 

outro segue se alastrando com o perímetro ativo 
extenso. Outros focos de menores proporções tam-
bém surgiram na localidade devido à mudança da 
direção dos ventos. 1B

Sistema permite deletar votos
A candidata derrotada no processo de consulta para 

a escolha do novo reitor da Universidade Federal de 
Mato Grosso (UFMT), Danieli Backes, entrou com re-
curso contra a eleição realizada na última sexta-feira 
(24), que reelegeu o atual reitor, Evandro Santos, com 
66% dos votos válidos. O pedido cita auditoria feita no 
sistema de votação online da universidade que mostra 
a possibilidade de excluir votos. 8A

Francisco Fernandes

Com indícios, PF e MPF
defendem investigações

A Polícia Federal e o Ministério Público Eleitoral se 
manifestaram contra o pedido do megaprodutor Eraí 
Maggi (PP) para trancar o inquérito na Justiça Eleito-
ral que apura o suposto envolvimento dele em esque-
ma de caixa 2 e pagamento de dívidas de campanha 
do ex-governador Pedro Taques (SD).  10A

Morte no Alphaville

Novos laudos devem
confrontar depoimentos

Polêmica
na UFMT

Eraí Maggi e caixa 2
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As produções do Coletivo de 
Audiovisual Negro 
Quariterê estão na sessão 
desta terça-feira (28) da 

Temporada de Filmes Online do Cine 
Teatro Cuiabá. Entre elas estão títulos 
que tiveram grande repercussão, como 
Memórias de Toni, Como Ser Racista 
em Dez Passos e Se Acaso a 
Tempestade Fosse Nossa Amiga eu me 
Casaria Com Você. 

Responsável pela Mostra de 
Cinema Negro - cuja quinta edição 
está com inscrições abertas - e pela 
Sessão Afrocine, esta em parceria com 
o Cineclube Coxiponés, o Coletivo de 
Audiovisual Negro Quariterê é 
formado por afrodescendentes que 
atuam como produtores e entusiastas 
do audiovisual no estado de Mato 
Grosso. O objetivo do grupo é colocar 
em discussão temáticas relacionadas 
às questões raciais e suas 

interseccionalidades, que agravam 
preconceitos de gênero, 
sexualidade, geracional, 
estratificação social e econômica.

Nesse sentido, o Coletivo realiza, 
incentiva e apóia ações voltadas para a 
promoção da equidade de raça e 
gênero no segmento audiovisual. O 
Coletivo Quariterê tem a missão de 
propor, debater, influenciar e 
monitorar políticas públicas nos 
âmbitos municipal e estadual que 
convirjam em ações afirmativas para 
inclusão dos profissionais negros e 
negras em toda a cadeia produtiva do 
segmento audiovisual.

São preocupações que ficam claras 
nos 8 curtas que serão compartilhados a 
partir de hoje. Abecedário: Encontros e 
Desencontros nas Letras Mato-
Grossenses (2017, 30’), de Jonathan 
César. O filme mostra que, através de 
memórias, também se conta a história 
das letras em Mato Grosso. Os 
encontros e os desencontros que 
ressignificaram o alfabeto português no 
centro da América do Sul e formaram 

Coletivo Quariterê

Cinema pela IGUALDADE
Sessão traz produções que discutem questões raciais e de gênero

A saudosa 
poeta Marília 

Beatriz em 
Abecedário: 
Encontros e 

Desencontros 
nas Letras 

Mato-
Grossenses

Fotos: Divulgação

O Coletivo Quariterê em ação, gravando A Velhice Ilumina o 
Vento, de Juliana Segóvia, em fase de finalização

Julia Mux

Luiz Fernando Vieira
Editor do Vida
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outra coisa, outro abecedário.
Como Ser Racista em Dez Passos 

(2018, 13’), de Isabela Ferreira, é um curta 
provocativo que traz à tona e confronta o 
racismo estrutural velado através de 
situações sensíveis, normalizadas e 
naturalizadas que serão facilmente 
identificadas pelo público. O filme mostra 
a realidade cotidiana de pessoas negras 
comumente afetadas pelo racismo 
enraizado, por atitudes que vão além do 
verbalmente dito.

Leonina (2017, 5), de Rodolfo Luiz, 
acompanha instantes da vida de Leo. A 
felicidade para todos é relativa e para Leo 
é muito simples: viva.

Memórias de Toni (2020, 11’), da Corte 
Seco Produções, Relembra a história de 
Toni Bernardo, que veio da Guiné-Bissau 
para Cuiabá por um convênio com a 
UFMT para estudar Economia, mas no 
dia 22 de setembro de 2011 foi espancado 
e morto em uma pizzaria próxima à 
universidade. Quase 9 anos depois o 
documentário traz à tona o caso no 
momento em que o mundo protesta 
contra o racismo e vários movimentos 
sociais reivindicam justiça para Toni.

Em Pandorga (2017, 17’), de Maurício 
Pinto, o público acompanha um casal 
(Ella Nascimento e Álamo Facó) que 
decide viajar numa estrada cheia de 
memórias e sentimentos de pode se um 
envelope que guarda o futuro. As 
reflexões e acontecimentos no caminho 
podem reconstruir sua história.

Poemargens (2020, 25’), de Anna 
Maria Moura & Sol Ferreira, revela ao 
espectador Sol e Ananás, que 
coadunam em poemas, investigando as 
possibilidades de comunicação entre 
poesia marginal e performatividade 
para uma produção artística singular e 
autoral onde rimas se tecem e 
trajetórias se recriam.

Se Acaso a Tempestade Fosse Nossa 
Amiga Eu Me Casaria Com Você (2015, 
20’), dirigido por Wuldson Marcelo & 
Felippy Damian, mostra um dia na vida de 
um casal de namoradas. A crise no 
relacionamento, que completou 6 anos, 

aprofunda-se com os transtornos 
emocionais que acometem Bárbara 
(Juane Mesquita) e a inversão de papéis, 
que coloca Karina (Thaísa Soares) como 
a divertida e festeira das duas. Neste dia 
tudo o que foi até então silenciado 
explode e a casa se torna local de 
estranhamento e terapia.

O último título é Sob os Pés (2015, 
20’), de Juliana Segóvia e Neriely Dantas. 
No filme, aparentemente encerrados 
em recônditos discretos aos olhos 
alheios, skatistas permeiam a cidade de 
Cuiabá revelando-se um grupo conciso, 
organizado, solidário e singular. (Com 
informações da assessoria)

Curta traz à tona e confronta o racismo 
estrutural velado através de situações 

sensíveis, normalizadas e naturalizadas 

Serviço

A sessão com filmes do Coletivo 
Quariterê será às 19h30, no 
facebook.com/cineteatrocuiaba 
(Link Publicações). Os curtas 
ficarão disponíveis no link: https://
wp.me/pbQLhj-rL.


