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Primeiro acesso No Allianz Parque Risco em campo Editorial
Dor e 
justiça
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Covid em MT

Rede pública

Proibição de eventos carnavalescos em 
Cuiabá este ano afeta segmento que atua 
com o comércio de adereços para festas. A 
expectativa de comerciantes do ramo é de 
uma queda de até 30% nas vendas. 5A

O número de novos casos confirmados de coronavírus (covid-19) na última semana em Mato Grosso chegou 
bem perto do cenário registrado no primeiro pico da pandemia causada pela doença no ano passado. Entre 
os dias 17 e 23 deste mês, foram notificados 8.741 infectados pelo vírus no Estado. O volume representa 91,8% 
do registrado no ápice da doença, que ocorreu entre os dias 26 de julho e 1º de agosto de 2020, quando houve 
9.514 casos confirmados da covid-19. 1B 

Aulas em Cuiabá iniciam
dia 8 só no sistema on-line

Unidades educacionais 
da rede pública de ensino 
de Cuiabá iniciam a reto-
mada das atividades a par-
tir do dia 8 de fevereiro, 
na modalidade remota. A 
expectativa do Executivo é 
que, em abril, as aulas pas-
sem a ocorrer de maneira 
híbrida. Já para os estabele-
cimentos privados, no en-
sino fundamental e médio, 
o retorno pode acontecer, 
remotamente, no dia 1º 
de fevereiro e, a partir de 
março, com a adoção do 
sistema híbrido. 3B 

Abr

Chico Ferreira Chico Ferreira

A ex-candidata à prefeitura de Cuiabá Gisela 
Simona (Pros) foi convidada na última semana pelo 
diretório estadual do MDB em Mato Grosso para 
se filiar ao partido. Simona recebeu ligações das 
duas principais lideranças da legenda no Estado. 
A primeira ligação foi de Carlos Bezerra. 10A

Sem coligações proporcionais nas próximas eleições, 
a dança das cadeiras no PSL começa a tomar forma no 
âmbito estadual. A legenda deve perder dois represen-
tantes na Assembleia Legislativa e um na Câmara Fede-
ral. Delegado Claudinei e Silvio Fávero estão com data 
marcada para deixar a sigla partidária. 8A

Comerciantes projetam
queda de 30% nas vendas
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Uma exposição e um filme 
premiado prometem 
emocionar com 
diferentes relatos de 

sobrevivência. A mostra fotográfica 
Da Fome Cinzenta à Esperança 
Pantaneira, promovida pelo Grupo 
É O Bicho MT, que será aberta nesta 
terça-feira (26), traz imagens de 
animais afetados pelas queimadas do 
Pantanal. Na Sessão Vitrine Online, do 
Cine Teatro Cuiabá, tem exibição de 
Lembro Mais dos Corvos, de Gustavo 
Vinagre, que faz parte da celebração 
do Dia da Visibilidade Trans.

Da Fome Cinzenta à Esperança 
Pantaneira traz 21 imagens do 
fotógrafo Deny Kobayashi, voluntário 
do grupo É O Bicho MT, feitas durante 
o trabalho de distribuição dos 
alimentos, realizado aos sábados na 
região. Ele mostra diversas espécies 
nativas da fauna pantaneira, como 
jabutis, jacarés, lontras, tamanduás, 
macacos, antas e lagartos que 
morreram carbonizados em uma das 
piores secas e queimadas dos últimos 
anos na região.

Mas a exposição não é sobre morte, 
mas sobre a vida que resiste naquele 
bioma, graças ao trabalho de várias 
pessoas e doações feitas por empresas 
e órgão públicos. Deny, com 15 anos de 
experiência, retratou a esperança dos 
animais resgatados por instituições 
públicas, do setor privado e de 
voluntários, que atuaram juntos para 
salvá-los. Campanhas de arrecadação 
de alimentos, água e outros materiais 
necessários também foram realizadas 
pelos órgãos em socorro ao Pantanal.

O trabalho continua e a exposição 
também visa arrecadar fundos para 
aquisição de mais alimentos e ajudar 
as demais práticas de conscientização 
ambiental que permanecem. Dessa 
forma, todas as fotos poderão ser 

Conscientização

A arte da SOBREVIVÊNCIA
Exposição de fotos e exibição de filme apresentam retratos emocionantes de esperança e superação

Exposição de Deny Kobayashi mostra o estrago feito pelas 
queimadas no Pantanal e trabalho para salvar animais 

De
ny

 K
ob

ay
as

hi
 

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

adquiridas pelo público, com preços que vão 
de R$ 230 a R$ 400. Também estarão à venda 
camisetas, máscaras e agendas. Todo o valor 
será revertido para o trabalho do Grupo É O 
Bicho MT. 

Segundo a voluntária e cofundadora do 
Grupo É O Bicho MT, Jenifer Larrea, a ação 
de distribuição dos alimentos segue até 30 
de janeiro e após essa data, os voluntários 
continuarão a fazer o acompanhamento da 
regeneração da fauna e ações de educação 
ambiental como forma de prevenção. “Com 
essa ação atingimos o objetivo que era de 
socorrer a fauna sobrevivente e minimizar 
os impactos causados pelas queimadas. 
A exposição marca de forma grandiosa o 
encerramento dessa etapa tão desafiadora”, diz.

A exposição fotográfica Da Fome Cinzenta à 
Esperança Pantaneira fica em cartaz até o dia 7 
de fevereiro, das 12h às 22h, no piso térreo do 
Goiabeiras Shopping, com entrada gratuita.

Visibilidade
A Temporada de Filmes do Cine 

Teatro Cuiabá, que atualmente 
apresenta a Sessão Vitrine Online, 
exibe nesta terça-feira (26), a partir 
das 19h30, no facebook.com/
cineteatrocuiaba, o filme Lembro 
Mais Dos Corvos (Brasil, 2018, 80’), 
de Gustavo Vinagre. Como parte da 
2ª celebração do Dia da Visibilidade 
Trans (29), o documentário ficará 
disponível para acesso até o 
próximo sábado (30).

Apaixonada pelo filme Laços de 
Ternura (1983), de James L. Brooks, 
e pelos longas do diretor e roteirista 
japonês Yasujirô Ozu (1903-1963), 
Julia Katharine, atriz e roteirista 
relata como o cinema salvou sua 
vida. Durante uma crise de insônia, 
a mulher transexual conta a história 

de sua vida através de um 
monólogo. A intimidade 
da personagem central é 
exposta através de relatos 
reais de resistência e 
autoaceitação.

De forma muito 
sincera, ela conta sobre 
sua infância difícil, suas 
relações familiares, a 
época em que morou 
no Japão. O resultado 
é uma análise honesta 
da identidade, da 
amizade e do ato de 
lembrar. A produção 
mostra uma artista 
que, mesmo depois de 
sofrer com preconceito, 
discriminação e 
dificuldades na vida, 
busca seguir em frente 
através da arte.

Julia Katharine conta, 
também, um pouco sobre 
seu primeiro projeto 
como diretora e roteirista, 
o curta-metragem Tea 
For Two, com o qual 
levou o prêmio Guarani 
de Cinema Brasileiro na 
categoria de melhor curta 
de ficção.

Por falar em 
premiações, Lembro Mais 
Dos Corvos também teve 
uma passagem exitosa 
por vários festivais, 
recebendo o Prêmio do 
Júri Jovem de Melhor 
Filme no 40º Cinéma 
du Reel; Prêmio Helena 
Ignez para destaque 
feminino na 21ª Mostra 
de Cinema de Tiradentes 
e Grande Prêmio de 
Longa Metragem no 15º 
IndieLisboa, entre outros. 
A classificação indicativa é 
14 anos. (Com informações 
da assessoria)

Durante uma crise de insônia, mulher trans expõe seus dramas 
através de relatos reais de resistência e autoaceitação 

Divulgação


