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Grandes consumidores, como co-
mércio, empresas e indústrias, são 
responsáveis pela maioria dos prejuí-
zos com os furtos. Em um ano, impacto 
das ‘gambiarras’ chega a R$ 351 milhões. 
Em geração, foram 540 Gigawatts-hora 

(GWh), o que daria para abastecer Cuia-
bá por 4 meses. Gerente da Energisa 
Mato Grosso, Danilo Febroni, confirma 
que em 12 meses foram identificadas 24 
mil irregularidades durante vistorias na 
Capital e em Várzea Grande. 2B
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MP quer Ledur condenada e
fora do Corpo de Bombeiros

Ministério Público pede a condenação da te-
nente do Corpo de Bombeiros Izadora Ledur pelo 
crime de tortura e morte de Rodrigo Claro. Pro-
motor Paulo Henrique Amaral Motta propõe que 
a oficial seja condenada à perda do posto e da 
patente, além da exclusão da corporação. Claro 
morreu no dia 15 de novembro de 2016, após um 
treinamento na Lagoa Trevisan. A tenente, que 
coordenava o curso, é apontada como autora de 
“caldos” e sessões de afogamentos que resultaram 
na morte do aluno. 3B

O ex-governador 
Pedro Taques (SD) fará 
sua própria sustentação 
oral no julgamento do recurso junto ao Tribu-
nal Superior Eleitoral (TSE) desta terça-feira 
(27), para tentar suspender a medida que o 
tornou inelegível e que embasou o indefe-
rimento de sua candidatura ao Senado. Em 
decisão unânime, o Tribunal Regional Eleito-
ral de Mato Grosso (TRE-MT) entendeu que 
Taques integra a lista de ficha suja. 8A

Preços recordes da arroba do boi gordo são acompanhados pela alta nas 
cotações das rações e do gado de reposição, onerando o custo da pecuária in-
tensiva e desestimulando investimentos. Estimativa mais recente aponta para 
641.070 mil animais confinados no Estado, 22% a menos que no último ano. 4A
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 1CAponte o celular

A terça-feira (27) traz boas 
opções para quem está em 
busca de um bom programa 
cultural, gratuito e virtual. Tem 

apresentação musical do cubano radicado 
no Brasil Yaniel Matos com seu trio; tem 
o espetáculo de dança Na Contenção - 
Primeiro Olhar, da carioca Companhia 
Híbrida; e uma sessão especial da 
Temporada de Filmes Online com curtas 
de Mato Grosso premiados na Mostra de 
Audiovisual Universitário e Independente 
da América Latina (Maual).

A série Música #EmCasaComSesc 
nesta fase mostra apresentações em 
lives transmitidas da casa dos músicos 
ou diretamente dos palcos das unidades 
do sistema. Dentro da proposta, nesta 
terça é dia do Instrumental Sesc Brasil, 
no palco do Teatro Anchieta, com show 
de Yaniel Matos Trio -formado pelo 

músico cubano radicado no Brasil (piano 
e violoncelo) e pelos instrumentistas 
Sidiel Vieira (contrabaixo acústico) e 
Rodrigo Digão (bateria). 

No repertório da apresentação, 
músicas como Nague, Aché e Bejuco, 
presentes em Carabalí (2017), trabalho 
autoral de Yaniel inspirado em lembranças 
herdadas de sua terra natal, Santiago de 
Cuba, e composto de vertentes musicais 
afro-cubanas (como conga, bembé e 
tumba francesa), harmonias da música 
europeia e improvisação. Artista de 
formação clássica, ele a influência negra 
na música latino-americana em seus 
trabalhos. O horário é 19h (horário de 
Brasília), pelo Instagram (instagram.com/ 
sescaovivo).

Na programação da série Dança 
#EmCasaComSesc, às 21h (horário 
de Brasília), no mesmo canal do 
Instagram (instagram.com/ sescaovivo), 
a Companhia Híbrida apresenta 
diretamente do Rio de Janeiro Na 
Contenção -Primeiro Olhar, com direção 

Agenda

Com o cubano Yaniel Matos, a Cia 
Híbrida e diretores premiados de MT

Cia Híbrida 
apresenta 
hoje uma 

reverberação 
do espetáculo 

Contenção, uma 
metáfora sobre 
o cerceamento 

da liberdade, do 
pensamento, 

da arte 

Pi’õ Rómnha Ma’ubumrõi’wa - Mulheres Xavante Coletoras de Sementes, de Danielle Bertolini
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O pianista, 
violoncelista e 

produtor musical 
Yaniel Matos, que 
se apresenta com 
seu trio do teatro 

Anchieta (SP)
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Hoje tem MÚSICA, 
dança e cinema

geral e concepção de Renato Cruz e interpretação 
e cocriação de Duly Omega. A apresentação é uma 
reverberação do espetáculo Contenção, da mesma 
companhia, cuja residência de criação aconteceu 
em 2019, em Parc de la Villette (Paris-França) e no 
Centro Coreográfico do Rio de Janeiro. 

A obra propõe uma discussão sobre as implicações 
do controle social, tema de Contenção, agora no 
contexto individual, em um mundo pandêmico. 
Afeto, toque, distanciamento e permissão - palavras 
que representam os tempos atuais - são motes 
para a criação. Contenção foi indicado ao Prêmio 
Cesgranrio de Dança nas categorias Melhor 
Espetáculo e Especial, pelo elenco da obra. A 
classificação é 14 anos.

Cinema
A Temporada de Filmes Online do Cine 

teatro Cuiabá nesta terça-feira reúne 8 obras de 
realizadores baseados no estado e premiados 
na 19ª Maual, entre produções experimentais, 
documentários e ficções. É mais uma oportunidade 
para quem ainda não conferiu o trabalho dos 
diretores locais que foram destaque na mostra.

A partir das 19h30, serão compartilhados os curtas: 
Poemargens (MT, 2020. 25’, classificação indicativa 14 
anos), de Anna Maria Moura/Ananás e Sol Ferreira; 
Balbúrdia (MT, 2019, 1’, classificação indicativa 10 
anos), de Mylena Leite, Caroline Almeida, Ana Luisa 
Kelm e Emanuelle Valverde; Sempre Foi Assim (MT, 
2020, 02’, classificação indicativa livre), de Lucas 
Bezerril; Pi’õ Rómnha Ma’ubumrõi’wa - Mulheres 
Xavante Coletoras de Sementes (MT, 2020, 13’, 
classificação indicativa livre), de Danielle Bertolini; 
Ser Mãe de Negra é... (MT, 2020, 4’, classificação 
indicativa livre), de Victor Arias; Paracusia (MT, 2020, 
3’, classificação indicativa 12 anos), de Isabela Brun; 
A Quimérica Vontade de Pertencer a Outro Mundo 
(MT, 2020, 3’, classificação indicativa 12 anos), de 
Olavo Fernandes; e Ânsia (MT, 2020, 8’, classificação 
indicativa 10 anos), de João Pedro Regis.

A ação envolve parceria entre realizadores, 
Cineclube Coxiponés, Cine Teatro Cuiabá, Rede 
Cineclubista de Mato Grosso (REC-MT) e integra 
a programação complementar à Maual 2020, cuja 
Mostra Competitiva aconteceu entre 28 de setembro 
e 2 de outubro.

Para ter acesso aos curtas é só acessar: https://
wp.me/pbQLhj-Fe. (Com informações da assessoria)


