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Tontura, sudorese, visão embaçada e fadiga são 
alguns sintomas após a exposição prolongada ao 

sol e representam riscos à saúde. Cardiologista Leo-
poldo Piegas explica que as oscilações na temperatura 
podem interferir no sistema cardiovascular. E o calor 
excessivo leva à hipotensão, provoca desmaios, arrit-
mias e até infartos. 1B
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Estudos já apontam seca
e mortandade de peixes

Clima dominado por altas tempera-
turas e baixa umidade do ar aumenta 
o consumo de água de coco em Mato 
Grosso. Empresas que comercializam 
no varejo e atacado o produto in natu-
ra e seus derivados constatam acrés-

cimo de até 40% nas vendas sobre 
2019. Além da água de coco, vendida 
diretamente no fruto, envasada ou 
congelada em cubos, subprodutos 
como picolés e polpas fazem sucesso 
com a população local. 5A

900 empresas 
fecham em MT

Pesquisadores da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) e do clima 
no Brasil indicam que as secas prolongadas na região do Pantanal ainda devem 
permanecer por mais 4 ou 5 anos. Estimativa é de que 23 mil quilômetros qua-

drados da planície alagável no país foram consumidos pelo fogo. As cinzas das 
queimadas, com os restos de matéria orgânica, vão retirar o oxigênio da água 
e provocar mortandade de peixes. 3B

A movimentação nos postos de saúde de Cuiabá no primeiro dia da Campanha Nacional de Vacinação 
contra a Poliomielite e Multivacinação foi baixa. As unidades amanheceram vazias e o cenário foi o mesmo 
durante todo expediente desta segunda-feira (5). A situação preocupa, já que em Mato Grosso várias cidades 
estão com baixa cobertura vacinal. 2B

Candidato a prefeito, Abílio Júnior (Pode), em sua 
página de Facebook, postou vídeo onde o ex-deputado 
José Riva afirma em depoimento que o atual prefeito 
de Cuiabá, Emanuel Pinheiro (MDB), recebeu R$ 2,4 
milhões em ‘mensalinho’ entre 2011 e 2015. Na época, 
o emedebista era deputado estadual. 8A
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Temporada online

CINEMA experimental
Sessão especial traz curtas-metragens premiados na Maual 2020 em seleções feitas por jurados e público

Fotos Divulgação

Prêmios do Júri Oficial

Melhor curta -Poemargens, de Anna Maria Moura (Ananás) & 
Sol Ferreira (MT)

Melhor curta universitário - Neguinho, de Marçal Vianna (RJ)

Melhor curta independente - Alcateia, de Carolina Castilho (SP)

Melhor curta independente estrangeiro -Mojarra Frita, de Ivan 
Chaparro (Colômbia)

Melhor curta universitário estrangeiro -Emerge, de Magali 
Suescun & Laila Méliz (Argentina)

Melhor curta curtíssimo -A Quimérica Vontade de Pertencer a 
Outro Mundo, de Olavo Fernandes (MT)

Melhor curta experimental - Projeção Queer, de Gabriel 
Turbiani (SC)

Melhor curta documentário independente - Nadir, de Fábio 
Rogério (SE)

Melhor curta documentário de imagens de arquivo - Imagens 
de um Sonho, de Leandro Olimpio (SP)

Melhor curta produzido durante a quarentena -Ânsia, de João 
Pedro Regis (MT)

Melhor curta de representatividade LGBTQIA+ - Perifericu, 
de Nay Mendl, Rosa Caldeira, Stheffany Fernanda e Vita 
Pereira (SP)

Melhor curta de resistência - Pi’õ Rómnha Ma’ubumrõi’wa 
Mulheres Xavante Coletoras de Sementes, de Danielle 
Bertolini (MT)

Prêmios do Júri Popular/Visualizações

Curta universitário mais visualizado, categoria experimental - 
Balbúrdia, de Mylena Leite, Caroline Almeida, Ana Luisa Kelm 
& Emanuelle Valverde (MT)

Curta universitário mais visualizado, categoria documentário 
Da Grade Pra Cá, de Wesdras Aklen, Larissa Bela Fonte & 
Nayara Demari (SP)

Curta universitário mais visualizado, categoria ficção- Ser Mãe 
De Negra É..., de Victor Arias (MT)

Curta independente mais visualizado, categoria experimental - 
Mojarra Frita, de Ivan Chaparro (Colômbia)

Curta independente mais visualizado, categoria documentário 
Sempre Foi Assim, de Lucas Bezerril (MT)

Curta independente mais visualizado, categoria ficção - 
Paracusia, de Isabela Brun (MT)

Premiados - Maual 2020
2020 pelo júri oficial, 
Projeção Queer (SC, 2019, 
10’, classificação indicativa 16 
anos), de Gabriel Turbiani, 
é uma obra poética onde o 
confronto do corpo queer e 
a sociedade acontece através 
de projeções e relatos de 
diferentes histórias sobre 
crescer e conquistar seu 
espaço no mundo.

Melhor curta estrangeiro 
da modalidade independente 
e premiado como curta 
experimental independente 
mais visualizado na 
Maual 2020, Mojarra 
Frita (Colômbia, 2019, 3’, 
classificação indicativa 
livre), de Ivan Chaparro, 
é resultado de oficinas 
de criação audiovisual 
participativa desenvolvidas 
em vários lugares do Caribe 
colombiano, com o objetivo 
de produzir peças musicais 
que fortaleçam o patrimônio 
cultural imaterial das 
comunidades de San Basilio 
de Palenque e Gamero. A 
Mojarra Frita é um prato 
da culinária tradicional 

colombiana.
Premiado como 

curta experimental da 
modalidade universitária 
mais visualizado na Maual 
2020, Balbúrdia (MT, 2019, 
1’, classificação indicativa 
10 anos), de Mylena Leite, 
Caroline Almeida, Ana Luisa 
Kelm e Emanuelle Valverde, 
é uma obra experimental 
baseada na vivência de 
universitários perante os 
ataques do governo contra 
as universidades públicas em 
2019. (Com informações da 
assessoria)

O cinema é uma 
linguagem que 
apresenta as 
mais diversas 

possibilidades. Mas dentro 
desses universo existe uma 
variante que consegue dar 
ainda mais liberdade ao 
realizador: o audiovisual 
experimental. Nesta 
terça-feira (6), o público 
terá a oportunidade de 
conferir isso por meio de 
uma sessão com os curtas 
premiados na 19ª Mostra de 
Audiovisual Universitário e 
Independente da América 
Latina (Maual). Confira 
também a lista com os 
demais contemplados na 
edição 2020.

É certo que para o 
espectador comum fica 
difícil assistir a todos os 
filmes de uma mostra, 
ainda que ela seja online. 
Na Maual, por exemplo, 
foram mais de 60. Dessa 
forma, iniciativas como a 
série que será apresentada 
hoje na Temporada de 
Filmes Especial do Cine 
Teatro Cuiabá se mostram 
providenciais, pois trazem 
recortes interessantes, 
baseados tanto na opinião 
de jurados como do público 
em geral.

Eleito melhor curta 
da Maual 2020 pelo júri 
oficial, Poemargens (MT, 
2020. 25’, classificação 
indicativa 14 anos), de Anna 
Maria Moura/Ananás e Sol 
Ferreira, foi concebido para 
o edital Festival Cultura 
em Casa, realizado pela 
Secretaria de Estado de 
Cultura, Esporte e Lazer 
(Secel/MT). Na história, 
Sol e Ananás 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.

Melhor curta 
experimental da Maual 

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

Filmes Online, com curtas 
experimentais premiados 
na Maual 2020, será 
apresentada nesta terça-feira 
(6), às 19h30, em facebook.
com/cineteatrocuiaba (link 
Publicações). Os curtas ficarão 
disponíveis no link: wp.me/
pbQLhj-Ee. 
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