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RONDONÓPOLIS

Estupro de vulnerável 
é denunciado por pacien-
te da Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI 2) do Hos-
pital Municipal de Cuiabá. 
A ocorrência do abuso se-
xual da mulher de 45 anos 
foi registrada pelo marido 
dela, no Plantão de Aten-

dimento às Vítimas de Vio-
lência Doméstica e Sexu-
al, e encaminhada para a 
Delegacia Especializada de 
Defesa da Mulher (DEDM), 
que investiga o caso. Crime 
teria ocorrido por volta da 
1h da madrugada do sába-
do (17). 4B

Com 68,4% de aumento no nú-
mero de mulheres vítimas de femi-
nicídio, Mato Grosso está entre os 3 
estados brasileiros que registraram 
o maior crescimento neste tipo de 
crime durante o primeiro semestre 
deste ano. Em contrapartida, en-

quanto o número de mulheres mor-
tas aumentou, os registros de agres-
sões feitos em delegacias diminuí-
ram no mesmo período. Dados do 
14º Anuário Brasileiro de Segurança 
Pública apontam que os crimes de 
ameaça diminuíram 14,5%. 3B 
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Estado acomoda quase metade dos municípios brasileiros campeões em geração de 
riqueza no campo. São 22 no ranking das 50 localidades que se destacam pelo valor da 
produção agrícola nacional. 4A

de Outubro de 2020 ANO 31 - Nº 10.383

Divulgação

Editorial
Todos no 
mesmo barco

2A

Caso de gata contaminada
com covid-19 acende alerta

Cuiabá confirmou pri-
meiro caso de animal com 
coronavírus no país, em 
uma gata. No Brasil, mais 
dois casos estão em mo-
nitoramento. Os animais 
podem carregar, através 
de pelos e narinas, o vírus, 
contaminando seres hu-
manos. A possibilidade de 
um animal levar a doença 
para pessoa é quase im-
provável. Mas pode ocorrer 
no caso de um ser humano 
infectado espirrar no pelo 
do bichinho e outra pessoa 
ter contato onde houver a 
secreção. No entanto, o 
ciclo começa com humano 
infectado. 1B 

Otmar de Oliveira

Otmar de Oliveira

O vice-governador Otaviano Pi-
vetta anunciou sua desfiliação do 
Partido Democrático Trabalhista 
(PDT) após declarar apoio à coro-
nel Fernanda (Patriota), candida-
ta do presidente Jair Bolsonaro na 
disputa a uma vaga no Senado. Isso 
porque sua legenda no Estado deci-

diu apoiar a candidatura de Euclides 
Ribeiro (Avante) por orientação do 
presidente estadual Allan Kardec. 
“Acabei de ter uma conversa ami-
gável e respeitosa com o presiden-
te do PDT, deputado Allan Kardec, 
a quem encaminhei meu pedido de 
desfiliação partidária”. 9A

Mayke Toscano
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Produções ficcionais de Mato 
Grosso, Rio de Janeiro, São 
Paulo e Argentina estão na 
Temporada de Filmes Online 

do Cine Teatro Cuiabá desta terça-
feira (20). São filmes que ganharam 
destaque com premiações na 19ª 
Mostra de Audiovisual Universitário 
e Independente da América Latina 
(Maual), realizada virtualmente de 
28 de setembro e 2 de outubro pelo 
Cinecluclube Coxiponés (UFMT).

Serão, ao todo, 8 ficções 
compartilhadas a partir das 19h30. São 
filmes como Ser Mãe de Negra é... (MT, 
2020, 4’, classificação indicativa livre), 
do estudante do Curso de Radialismo 
na UFMT Victor Arias, que foi 
premiado como ficção mais visualizada 
na modalidade universitária. O filme 
fala sobre Bella, uma menina que, aos 
poucos, busca por sua independência. 
As influências que estão presentes 
no seu cotidiano a acompanham, 
mas, para vivenciar as culturas de 
suas raízes, sua mãe, Patrícia, teve 
que pesquisar e estudar diversos 
temas. Muitas coisas elas aprendem 
juntas. Porém, por enquanto, Bella fica 
pertinho de Patrícia, pois um novo 
desafio aparece na vida dessa família.

Paracusia (MT, 2020, 3’, classificação 
indicativa 12 anos), de Isabela Brun, fala 
sobre uma mulher acorda no meio da 
noite com o barulho da chuva e, ao se 
levantar em busca de um copo d’água, 
começa a perceber outros sons pelo 
apartamento. O curta foi premiado 
como ficção mais visualizada na 
modalidade independente da Mostra.

Em Neguinho (RJ, 2020, 20’, 
classificação indicativa livre), de Marçal 
Vianna, Jéssica tem pouco tempo para 
ser mãe. Nos bancos da Supervia, 
entre uma baldeação e outra, ela 
cuida do filho Zeca. Quando o menino 
arranja uma bolsa de estudos numa 
escola da classe média alta carioca, a 
felicidade temporária vem cercada por 
momentos de desespero e o destino de 

Zeca terá que ser decidido. Neguinho 
foi eleito melhor curta da modalidade 
universitária pelo júri oficial da Maual 
2020. Marçal Vianna realizou o curta 
como conclusão do Curso de Roteiro 
da Universidade Veiga de Almeida (RJ).

Alcateia (SP, 2020, 18’, classificação 
indicativa 14 anos), de Carolina 
Castilho, eleito melhor curta da 
modalidade independente pelo júri 
oficial, conta a história de uma mulher 
que conta com a ajuda de outras 

mulheres para sair de uma situação 
de violência doméstica. O curta 
foi livremente inspirado pelo livro 
Mulheres Que Correm Com os Lobos, 
de Clarissa Pinkola Estés.

Eleito melhor curta estrangeiro 
na modalidade universitária pelo 
júri oficial, Emerge (Argentina, 2020, 
13’, classificação indicativa 14 anos), 
de Magali Suescun e Laila Méliz, 
estudantes do Curso de Desenho 
de Imagem e Som da Universidade 
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Filmes de vários estados brasileiros e produção argentina na Temporada de Filmes desta terça-feira (20)
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de Buenos Aires, mostra mãe e 
filha submersas em um cotidiano 
absurdo e animalesco. A aparente 
quietude diária delas será afetada 
pela presença de uma pessoa fora 
do binômio que irá alterar a ordem 
conhecida pela filha até então. 
Através de uma experimentação 
eroticamente carregada, seus limites 
mentais vão desmoronar e levarão 
seu corpo a um novo estado.

Em A Quimérica Vontade de 
Pertencer a Outro Mundo (MT, 2020, 
3’, classificação indicativa 12 anos), 
do estudante do Curso de Cinema 
e Audiovisual da UFMT, um jovem 
tenta largar o cigarro durante a 
pandemia, cercado de ansiedade 
e paranoia, e sem saber que está 
sendo vigiado. A produção foi eleita 
melhor curta produzido durante a 
quarentena pelo júri oficial.

Melhor curta produzido durante 
a quarentena pelo júri oficial, 
Ânsia (MT, 2020, 8’, classificação 
indicativa 10 anos), de João Pedro 
Regis, mostra a apreensão de uma 
jovem (Ana Carolina de Mello) que, 
de tanto correr, não consegue sair 
do lugar. A situação produz nela 
sentimentos de melancolia, tensão e, 
principalmente, paranoia. 

Perifericu (SP, 2019, 20’, 
classificação indicativa 12 anos), 
de Nay Mendl, Rosa Caldeira, 
Stheffany Fernanda & Vita Pereira, 
prêmio de melhor curta com 
representatividade LGBTQIA+ pelo 
júri oficial, fecha a lista. No filme, 
Luz e Denise cresceram em meio 
às adversidades de ser LGBT no 
extremo sul da cidade de São Paulo. 
Entre o vogue e as poesias, do louvor 
ao acesso a cidade, os sonhos e 
incertezas da juventude inundam 
suas existências. (Com informações 
da assessoria)

Serviço

A Temporada de Filmes Online 
desta terça, com compartilhamento 
dos curtas ficcionais premiados na 
Maual 2020, pode ser conferida a 
partir das 19h30. Os curtas ficam 
disponíveis no link: https://wp.me/
pbQLhj-EL.

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