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Tragédia ocorreu no condomínio Alphaville 1, na Capital. Das 7 armas de fogo encontradas na residência, 2 não 
possuíam registro. Preso, dono da casa e pai da autora do disparo pagou fiança e foi liberado. 4B
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Em 46 dias, o terceiro caso

Exportação de produtos ao mercado externo cresceu 
7,3% no primeiro semestre deste ano e atingiu a soma de 
R$ 6,9 bilhões. Os principais destaques foram a soja, que 
concentrou 64% do valor dos envios totais, e a carne bo-

vina, que expandiu o valor exportado em 39,9% em com-
paração com o ano anterior. O valor posicionou Mato 
Grosso na quarta colocação entre os maiores exportado-
res do país. 4A

No vermelho
1,2 milhão de consumidores
de MT estão inadimplentes

Este número cresceu 7,9% desde junho do 
ano anterior e ficou acima da média da região 
Centro-Oeste e do país, onde a variação foi de 
5,4% e -0,5%, respectivamente. 5A

Cuiabá figura entre 
as 5 cidades do país com 
mais hipertensos e dia-
béticos na população 
maior de 60 anos. Dados 
divulgados em boletim 
do Ministério da Saúde 
revelam que o percen-
tual de hipertensos na 
Capital chega a 59,1%. 
Os diabéticos represen-
tam 23,1% da população 
idosa. O número de obe-
sos alcança 19,1% dos 
homens idosos e 25,7% 
das mulheres. Obesida-
de, hipertensão, diabe-
tes e idade avançada co-
locam os pacientes vul-
neráveis diante da 
covid-19. 1B

O procurador-geral de Justiça, José Antônio 
Borges, irá propor a regulamentação do proces-
so de escolha da lista sêxtupla para preenchi-
mento da vaga do Quinto Constitucional do 
Tribunal de Justiça. Ele defende que os nomes 
sejam indicados através de eleição direta entre 
todos os membros do MP, mas essa forma não é 
consensual. Parte deles querem que a escolha 
seja feita apenas pelo Conselho Superior do Mi-
nistério Público (CSMP). 10A



Com participação em mais de 
60 festivais, 20 prêmios 
recebidos e um novo filme 
pronto para sair, o cineasta e 

publicitário Severino Neto ganha uma 
sessão dedicada algumas de suas 
realizações audiovisuais curtas nesta 
terça-feira (14), a partir das 19h30. São 
produções que misturam ficção e 
realidade, ambientados em cenários bem 
conhecidos dos mato-grossenses e que 
conseguem extrair histórias cativantes de 
situações e tipos aparentemente banais.

A programação traz curtas-metragens 
como 3,60 (2011, 14’, classificação 
indicativa 16 anos). Na história, um troco 
recebido na roleta de um ônibus circula 
por várias mãos, várias vidas 
aparentemente banais, revelando que 
todas estão bem mais ligadas do que se 
possa imaginar. O filme mostra, de forma 
simples, que a vida normal que nos 
acostumamos a ver ou viver não é tão 
normal assim.

Outra atração é Composto (2016, 15’, 
classificação indicativa livre), que Severino 
Neto dirigiu com Rafael de Carvalho. O 
documentário mostra um dia na cotidiana 
vida de várias pessoas em um lixão. Apesar 
de parecerem distintas, aos poucos vamos 
percebendo suas ligações e buscas, além 
de suas motivações, felicidades, desejos e 
dores. Um filme que surpreende pelas 
histórias reveladas de seus personagens e 
que mostra quão adaptável o ser humano 
é, independente do seu meio.

Para fechar a lista tem Juba (2017, 19’, 
classificação indicativa livre), outro que 
dirigiu com Rafael. A personagem-título, 
interpretada por Mariana Mendes, é uma 
jovem que ganha dinheiro fazendo 
malabares nas ruas de Cuiabá. Em uma 
dessas raras oportunidades que a vida 
oferece, Juba e seus companheiros de 
trabalho recebem uma proposta 
irrecusável. Porém, mesmo com tudo 
combinado, alguns detalhes de seu 

Sessão online

CURTAS de Severino Neto
Diretor de longas elogiados, o cineasta ganha sessão com foco em suas produções de pequena duração
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complexo cotidiano tornam a decisão mais difícil do 
que parece.

Este último, vale destacar, será tema do Cine 
Comentário Sonoro, que complementa a difusão online 
dos curtas de Severino Neto, que será republicado. No 
episódios, o cineasta e Rafael de Carvalho relembram 

bastidores de produção do curta exibido em dezenas 
de festivais no Brasil e exterior. Todos os episódios 
da série Cine Comentário Sonoro estão disponíveis 
no canal do YouTube do Cineclube Coxiponés.

O diretor
Com os 3 curtas-metragens que roteirizou e 

dirigiu (dois deles em co-direção com Rafael de 
Carvalho), Severino Neto participou de 60 
festivais e recebeu 20 prêmios, sendo que 

Composto foi adquirido pelo Canal Brasil. O 
último roteiro de curta-metragem concebido pelo 

cineasta, Mata Grande, foi selecionado para o Labex 
2017 e venceu o prêmio TNT Labex - Curta Kinoforum 
(São Paulo, Brasil). 

No final de 2019, Severino Neto finalizou seu 
primeiro longa-metragem de ficção, A Batalha de 
Shangri-Lá, projeto contemplado pelo edital estadual 

de Arranjos Regionais Ancine/FSA, assim como o 
roteiro do segundo longa ficcional, Memória de 
Elefante. O primeiro inclusive ganhou destaque em 
dois importantes eventos nacionais, o Festival de 
Brasília do Cinema Brasileiro e o Festival Mix Brasil de 

Cultura da Diversidade, de São Paulo. Já o 
documentário Sísmico, lançado em 2017, está 

disponível na Amazon Prime Vídeo do Brasil.

Com roteiros de longas, Severino Neto participou de 
diversos laboratórios como Ibermedia (Madrid, 
Espanha); Bolívia Lab (Cochabamba, Bolívia); Icumam 
Lab e Núcleo de Desenvolvimento de Roteiros 
Audiovisuais (Goiânia, Brasil); MT Lab (Cuiabá, Brasil) e 
Guiões (Lisboa, Portugal).

Novo filme
Nas próximas semanas, Severino lança o curta 

Vitamina D, que integra o PandemosProject, iniciativa 
dos realizadores Diego Medvedocky & Luis Aguer. 
Pandemos, que significa “comum a todas as pessoas” é 
um projeto colaborativo que envolve realizadores de 
diferentes países mobilizados pelos dois para realizar 
curtas que retratam o cotidiano de diferentes 
personagens ao redor do mundo. 

Ainda que separados por diferentes contextos, 
culturas, idades e estilos de vida, esses personagens 
estão conectados enquanto seres humanos afetados 
pelas apreensões e consequências advindas da 
pandemia de covid-19. Todos os curtas serão 
compartilhados no site pandemoproject.com e também 
pelo Instagram @pandemosproject
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Serviço
A sessão desta terça da Temporada de Filmes Online, 

com compartilhamento de obras do cineasta Severino Neto, 
será às 19h30, no facebook.com/cineteatrocuiaba (Link 
Publicações). Os curtas ficarão disponíveis no link: https://
wp.me/pbQLhj-pU. (Com informações da assessoria)Severino Neto é um dos mais produtivos 

e premiados cineastas mato-grossenses 


