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CHA ME A GA ZE TA

Valentes de Davi

Investimentos em indústrias

Veto ao 2º mandato

Casa de apoio é multada 
em mais de R$ 292 mi

Várzea Grande 
se destaca em 
nível nacional

Período chuvoso ‘inunda’ 
Cuiabá de problemas

Toyota 
apresenta 
Corolla GR-S

História e 
visibilidade

Chico Ferreira

Otmar de Oliveira

Otmar de Oliveira

Divulgação

Mega Sena 2339
04-18-29-47-48-59

Quina 5478
2 8 - 3 3 - 3 5 - 7 4 - 7 9

Lotofácil 2144
0 1 - 0 2 - 0 5 - 0 6 - 0 8 
0 9 - 1 1 - 1 2 - 1 3 - 1 4 
1 5 - 1 7 - 1 9 - 2 0 - 2 5

Cuiabá pega CRB em 
despedida da Série B

Rafael Veiga 
vê Palmeiras 
mais maduro

Marinho prefere 
Weverton fora 
da decisão

8B

7B 7B

Tchau Segundona!
Grande final Muralha verde

Águas de janeiro

Unidade é alvo de ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Esta-
do em trâmite desde 2014, que denuncia o local por ser inadequado para abrigar 
os internos. A Valentes de Davi argumenta que tem buscado se regularizar para 
não desamparar os assistidos. O prazo para o pagamento dos R$ 292,8 milhões 
está se esgotando e a administração da Casa se vê em “desespero”. 2B

Uma decisão liminar do Supremo Tri-
bunal Federal (STF) contrária à eleição da 
Mesa Diretora da Assembleia de Roraima 
pode ter reflexos em todo o país, incluin-
do Mato Grosso. O STF determinou novo 
pleito, suspendendo a reeleição do atual 

presidente Jalser Renier (Solidariedade), 
com base na Constituição Federal, que 
veda a recondução para o mesmo cargo 
em eleição imediatamente subsequente. 
O preceito é o mesmo utilizado para bar-
rar as reeleições de Rodrigo Maia (DEM) 

na Câmara Federal e de Davi Alcolumbre 
(DEM) no Senado. Na Assembleia de MT, 
o deputado Eduardo Botelho (DEM) foi 
reeleito presidente em julho de 2020. A 
posse dele está marcada para o dia 1º de 
fevereiro. (DEM). 8A

Cidade foi escolhida 
entre as melhores do país 
para realização de negó-
cios na área industrial e 
ocupa a posição 85 entre 
100 municípios com po-
pulação superior a 100 
mil habitantes. Segundo 
o prefeito Kalil Baracat 
(MDB), desde 2015 a cida-
de engrenou em um forte e 
constante crescimento por 
causa das obras públicas e 
com a chegada de novos 
investidores. 4A

Sedã leva em conside-
ração o lema desenvolver 
carros cada vez melhores 
e de alta performance. 6A

Decisão do STF ameaça
reeleição na Assembleia

Máquinas
Autos

Editorial
Trabalho 
e covid-19

2A

Charge 
do Dejamil 2A

1C

As chuvas começaram a cair com mais frequên-
cia em Cuiabá e com elas também ressurgem alguns 
transtornos já muito conhecidos: alagamentos em 
ruas e avenidas, bocas de lobo entupidas, muito lixo 
em rios, além de carros ilhados e a água invadindo 
comércios. 1B
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O audiovisual 
ganha 
destaque neste 
fim de semana 

com duas importantes 
ações. Uma delas é o 
lançamento, no sábado (30), 
do longa-metragem Barão 
de Melgaço - O Bretão 
Cuiabanizado Augusto 
Leverger, que resgata a 
história e detalhes da vida 
do militar em memória dos 
140 anos de sua morte. A 
outra é a 2ª Celebração do 
Dia da Visibilidade Trans, 
nesta sexta-feira (29), que 
contará com mostra de 
filmes dedicada ao tema, 
além de live.

Realizado pela 
Associação Mato-grossense 
de Inclusão Sociocultural 
(Amiscim), o documentário, 
que teve pré-estreia na 
última terça-feira (26), 
será lançado neste sábado 
(30), dia de aniversário 
de Augusto João Manuel 
Leverger, mais conhecido 
como Barão de Melgaço, 
no Cine Teatro Cuiabá. 
Devido às medidas de 
biossegurança e de 
prevenção à covid-19, será 
uma sessão fechada, para 
100 convidados, para 
marcar oficialmente a 
chegada da produção, 
que em breve poderá ser 
vista em plataformas de 
streaming e TVs abertas.

O produtor executivo 
do projeto, José Paulo 
Traven, explica que o longa 
descreve a trajetória do 
militar franco-brasileiro, 
herói da Guerra do Paraguai 
e presidente da província 
de Mato Grosso em várias 
ocasiões. “Trata-se de um 
trabalho primoroso que 
integra cinema e animação 
em uma produção 
documental, em memória 
aos 140 anos da morte de 
Augusto Leverger, patrono 

Audiovisual

HISTÓRIA e 
visibilidade

Visibilidade e protagonismo

Agenda traz lançamento de filme sobre Barão de 
Melgaço e celebração do Dia da Visibilidade Trans

O veterano ator Ilto Silva faz o papel do herói mato-grossense em Barão de 
Melgaço - O Bretão Cuiabanizado Augusto Leverger 

Divulgação

na Academia de Letras e 
no Instituto Histórico e 
Geográfico de Mato 
Grosso”, diz.

Para “montar” essa história, 
acrescenta Traven, foram 
entrevistados historiadores 
e pesquisadores bem 
conhecidos dos mato-
grossenses. a lista traz João 
Carlos Vicente Ferreira, 
Suely da Costa Campos, João 
Antônio Lucídio, Eduardo 
Mahon, Elizabeth Madureira, 
Maria Adenir Peraro e Ernesto 
de Sena. Em mais de uma hora 
e meia eles destacam fatos e 
curiosidades sobre o Barão 
de Melgaço, que foi também 
historiador e geógrafo e 
tinha entre seus principais 
interesses a hidrografia. 

“Ele foi a figura mais 
importante da literatura 
mato-grossense de sua época 
e aumentou sua coleção de 
prêmios, condecorações e 
honrarias com o título de 
Barão de Melgaço, concedido 
pelo Imperador Dom Pedro 
II, em 1865, colocando-o no 
mesmo patamar do Barão 
de Rio Branco e de Mauá”, 
destaca o produtor executivo.

A produção é local, salienta 
Traven, com nomes como 
Ilto Silva e Marcelo Leal no 
elenco. O roteiro e direção 
é de Leonardo Sant’Ana, 
direção de produção de 
Anna Magalhães e direção de 
fotografia de Kelven Queiróz. 
“Além deles, toda a equipe é 
composta por profissionais 
de Mato Grosso, uma forma 
de incentivar e fomentar a 
produção audiovisual e de 
cinema no Estado”. 

O filme, viabilizado 
através de Emenda 
Parlamentar destinada em 
2017 pelo deputado Allan 
Kardec, é assinado pela 
Produtora G2 e Terra do 
Sol Filmes, com realização 
da Amiscim, Assembleia 
Legislativa de Mato Grosso e 
Governo do Estado, por meio 
da Secretaria de Estado de 
Cultura, Esporte e 
Lazer (Secel).

O Dia da Visibilidade Trans (29 
de janeiro) será celebrado com 
uma programação especial 

nesta sexta-feira que começa às 10h, com 
exibição de audiovisuais realizados por 
pessoas que residem em Mato Grosso 
e que colocam em cena pessoas trans. 
O ponto alto será a partir das 20h, com 
uma live apresentada pelas multiartistas 
Luisa Lamar & Lupita Amorim e 
performance musical de Cristopher 
Chaves, além da estreia mato-grossense 
do curta Origens (2020), dirigido por 
Anna Maria Moura, Bruna Leite, Jennifer 
Sabino e Rubia Bernasci.

A live, com transmissão pelo canal 
do YouTube do Cine Teatro Cuiabá 
(podendo ser acessada ainda pelo 
facebook.com/cineteatrocuiaba), 
também será uma oportunidade 
para conversas entre apresentadoras 
e público, sobre os audiovisuais 
compartilhados desde a manhã. O 
acesso é gratuito e a classificação 
indicativa é 18 anos.

Em 2021, a organização optou pela 
programação online em razão das medidas 
de contenção da pandemia de covid-19. A 
decisão também é uma tática para atingir 
públicos que estão em outros lugares 
de Mato Grosso, ampliando, no longo 
prazo, o acesso ao evento, cujo registro 
ficará disponível para acesso no canal 
do YouTube do Cine Teatro Cuiabá. Já a 
programação poderá ser conferida no site 
temporadadefilmesonline. wordpress.com.

A 2ª Celebração do Dia da Visibilidade 
Trans é uma parceria entre Cine Teatro 
Cuiabá (SECEL), Associação Brasileira de 
Estudos da Homocultura (ABEH), Luisa 
Lamar Produções, Podcast Escuta Trans, 
Rede Cineclubista de Mato Grosso (REC-
MT) e Circuito de Festivais de Audiovisual 
de Cuiabá (Mostra de Cinema Negro, 
Festival de Cinema Feminino Tudo Sobre 
Mulheres, CineCaos, Festival de Cinema 
de Cuiabá - Cinemato e Mostra de 
Audiovisual Universitário e Independente 
da América Latina - Maual). (Com 
informações da assessoria)
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O curta Origens terá estreia mato-grossense durante 
live da 2ª Celebração do Dia da Visibilidade Trans 

Divulgação


