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Mãos à obra Basquete em luto

Garimpo em Poconé 

Time principal mira 
em novas conquistas

Operário tem 
começo contagiante

Corinthians retoma 
treinos após empate
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a Kobe Bryant
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Carnaval 
mais longo 
do mundo
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DEM quer governador neutro
Nem Júlio, nem Pivetta
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MPF denuncia 8 por desmate em Terra Indígena
Operação Ybyrá
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Decisão acolhe pedido 
do Ministério Público do 
Trabalho (MPT), após inspe-
ção no local. A determina-
ção compreende a interdi-
ção de toda atividade de ex-
ploração e beneficiamento 
mineral, bem como a dispo-
sição de rejeito no local in-
formalmente conhecido 
como Garimpo do Tico Pi-
rambeira, de titularidade de 
Ismael Ledovino de Arruda. 
O estabelecimento foi apon-
tado pela Agência Nacional 
de Mineração (ANM) como 
de alto risco.            PÁGINA 2B

Mais competitivo que etanol e gasolina em preço e ren-
dimento, o Gás Natural Veicular (GNV) vem atraindo con-
sumidores em Cuiabá. Postos que retomaram a venda do 
combustível em 2019 - após a crise de abastecimento - re-
gistram aumento na demanda nos últimos dois meses. Ven-
dido a R$ 2,79 (metro cúbico), o GNV está, no mínimo, 40 
centavos mais barato que o hidratado, a R$ 3,19, o litro. 
Comparado com o preço médio da gasolina (R$ 4,77), a di-
ferença chega a R$ 1,98.                                         PÁGINA 4A

Esquema criminoso funcionava desde 2017, envolvendo madeireiros, ‘fretistas’ e índios.
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Em reunião na noite desta 
segunda-feira, a cúpula do 
Democratas em Mato Grosso 
pediu a Mauro Mendes 
(DEM) que fique neutro 
quanto à disputa ao Senado, 
em abril. Um assunto indi-
gesto, já que o governador 
tem dois pré-candidatos na 
sua base, o que levaria a uma 
escolha difícil entre Júlio 
Campos (DEM), irmão do 
maior aliado nas eleições de 
2018, e o seu vice, Otaviano 
Pivetta (PDT). Mendes ainda 
não deu resposta.      PÁGINA 8A

Gás natural atrai consumidores em Cuiabá

Limite de peso aumenta 
frete em 30% na BR-174

Justiça determina interdição 
de barragem de alto risco

Fávaro luta 
contra isolamento

Desde 13 de janeiro, porta-
ria do Departamento Nacional 
de Infraestrutura de Transpor-
tes (Dnit) proíbe o tráfego de 
veículos acima de 48,5 tonela-
das na rodovia federal. A me-
dida visa evitar danos estrutu-
rais à estrada e pontes de ma-
deira num trecho de 363 km, 
entre os municípios de Casta-
nheira, Juruena e Colniza, do 
Km 825 ao Km 1.188, defende 
o órgão. Mas empresários do 
segmento produtivo reclamam 
que a restrição aumenta os 
custos com o frete em 30%. 
Trecho é crítico e todo ano 
registra atoleiro.          PÁGINA 5A
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LUIZ FERNANDO VIEIRA
DA REDAÇÃO

Dois filmes brasileiros que tratam 
de questões bastante atuais 
ocupam o Cine Teatro Cuiabá 
nesta terça e na quarta (28 e 29), 

sempre às 19h30. Hoje tem exibição do 
elogiado Divino Amor, de Gabriel Mascaro, 
destaque dos festivais Sundance e de 
Berlim. Amanhã, marcando a Celebração do 
Dia da Visibilidade Trans em Cuiabá, a 
atração é o documentário Bixa Travesty, que 
fala sobre a trajetória artística da ativista 
Linn da Quebrada.

Premiado em festivais do México, Uruguai, 
Canada, Cuba e Holanda, entre outros, Divino 
Amor (2019) se passa em Brasil não muito 
distante no futuro, onde os evangélicos são 
maioria e a religião se estende em vários 
aspectos do cotidiano. O filme acompanha a 
jornada de Joana (Dira Paes), uma escrivã de 
cartório que usa sua posição no trabalho para 
salvar casais que chegam para se divorciar. Ela 
faz de tudo para levar os clientes a 
participarem de uma terapia religiosa de 
reconciliação no grupo Divino Amor. 

Tudo é em nome de um projeto maior para 
a manutenção da família sagrada dentro da fé e 
da fidelidade conjugal. O prazer é um presente 
de Deus para a manutenção da família e da 
procriação do reino de Deus. Mas seu esposo 
Danilo (Julio Machado) se confirma infértil e 
Joana convive com o sentimento de ter uma 
família incompleta. Enquanto espera por um 
sinal em reconhecimento pelos seus esforços, 
é confrontada com a crise no seu próprio 
casamento que termina por deixá-la ainda 

mais perto do divino. A classificação 
indicativa é 18 anos.

Sessão especial
O Dia da Visibilidade Trans será celebrado 

nesta quarta-feira (29) com a exibição de Bixa 
Travesty (Brasil, 2018, 75’), de Claudia Priscilla 
e Kiko Goifman, ganhador do Teddy Award de 
Melhor Documentário no Festival de Berlim 
2018, Melhor Direção no Festival de Cartagena 
2018, Melhor Filme pelo Júri Popular e Melhor 
Trilha Sonora no Festival de Brasília 2018.

A data é marcada pela reivindicação de 
mais espaço e respeito pela população trans no 
Brasil e o documentário se mostra um 
importante instrumento nesse sentido. Mas a 
programação não fica só na sessão. O evento 
deve contar ainda com a apresentação musical 
da cantora lírica, Sophie, exposição poética da 
cantora, compositora e produtora do evento, 
Luisa Lamar, conhecida pelo seu projeto 
LambaTrans, além da performance carregada 
de representatividade não binária de Hend.

Ainda durante a celebração, a pesquisadora 
e atriz Raphaely Luz e o doutorando em 
Estudos de Cultura Contemporânea e 
apresentador do podcast “EscutaTrans”, 
Vicente Tchalian, se juntam às atrações 
culturais para um bate-papo sobre as vivências 
da população trans.

Pela primeira vez exibido em Cuiabá, o 
documentário Bixa Travesty traça um 
paralelo sobre as dimensões artísticas e 
políticas representadas por Linn da 
Quebrada. Traz em sua história a trajetória 
da cantora transexual e propõe ainda 
um mergulho na cena musical 
produzida por artistas trans em SP.

Após ser exibido no festival de Berlim 2018 
e vencer o prêmio Teddy, dedicado a obras 
com temática LGBTQIA+, a produção chega 
em território mato-grossense propondo uma 
quebra com o mundo patriarcal e expondo o 
corpo como arma política e social.

Para Lamar, realizar a 1ª Celebração sempre 
foi uma necessidade para as pessoas trans, 
uma vez que, existe uma realidade de intensa 
marginalização dessa população em todo 

território nacional. “Celebrar o Dia da 
Visibilidade T. sempre foi encarado como uma 
necessidade para nós (pessoas trans), dada as 
estatísticas levantadas e que nunca cansamos 
de mencionar, onde coloca o Brasil como o 
país que mais mata e acessa pornografia trans 
no mundo. Além de ser o lugar onde a maioria 
destas pessoas assassinadas são negras ou 
pardas”, diz a produtora.

Segunda a cantora, o evento carrega em si 
uma reivindicação política de acesso aos 
direitos básicos para a população, além de 
uma comemoração da existência dos corpos 
considerados fora da norma. “Um evento 
como esse foge a regra, é um marco na história 
da cidade e do estado. A intenção é que a 
partir disso, políticas públicas para essa 
população comecem a ser viabilizadas, pois 
existimos, somos muitas e exigimos emprego, 
segurança, afeto, estudo e cultura”, conclui.

Além da produção de Luisa Lamar, a 1ª 
Celebração da Visibilidade Trans conta 
ainda com a cobertura fotográfica de Dizão, 
figurinos de Einstein Halking, apoio do 
coletivo Com_Texto e produção executiva 
de Diego Baraldi, supervisor do Cineclube 
Coxiponés da Universidade Federal de 
Mato Grosso (UFMT).

SERVIÇO - Os ingressos já estão disponíveis na 
bilheteria do Cine Teatro Cuiabá, custando R$ 4,00, a 
inteira, e R$ 2,00, a meia entrada. É válido ressaltar que a 
classificação indicativa do filme é de 18 anos. (Com 
informações da assessoria)

Divulgação

Cine Teatro acolhe 
o Dia da Visibilidade Trans

Premiado documentário leva a assinatura de Claudia Priscilla e Kiko Goifman 

Em Divino Amor, o prazer é um presente de Deus para a 
manutenção da família e da procriação do reino de Deus
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Na programação desta terça a exibição de Divino Amor e na quarta o documentário Bixa Travesty
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Exibido pela 
primeira vez 

em Cuiabá, 
Bixa Travesty 
traça paralelo 
sobre atuação 

artística e 
política de Linn 

da Quebrada
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