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43% das armas apreendidas com
criminosos têm sua origem legal
Goiás - DE cano curto (74%), calibre permitido (75%) e fabricada no Brasil (71%): este é o perfil das armas apreendidas no crime em Goiás,
mesmo perfil encontrado pelo Instituto Sou da Paz em análises de apreensões em outras regiões do Brasil, como Nordeste e Sudeste. p2
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Funai inicia expedição em área de
indígenas isolados no Amazonas
A Fundação Nacional do Índio iniciou uma expedição de Proteção e Monitoramento de Indígenas Isolados Korubo, que vivem no Amazonas. p3
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cano
curto
(74%), calibre
permitido (75%)
e fabricada no Brasil (71%):
este é o perfil das armas apreendidas no crime em Goiás,
mesmo perfil encontrado
pelo Instituto Sou da Paz em
análises de apreensões em
outras regiões do Brasil,
como Nordeste e Sudeste.
O relatório “De onde vêm
as armas e munições apreendidas no estado de Goiás?”
também identificou que, no
estado, 43% das armas rastreadas tinham proprietário
legal. Tanto a vinculação com
o mercado legal quanto a
origem nacional contrariam
o senso comum de que a as
armas do crime sejam oriundas de tráfico internacional.
Além disso, o estudo indicou que 73% das armas
haviam sido fabricadas antes da aprovação da Lei
10.826/2003,
conhecida
como Estatuto do Desarmamento, o que mostra que o
descontrole de armas da década de 1990 produz impactos na violência do Brasil hoje.
O novo estudo do Instituto Sou da Paz analisou 8.912
armas e 21.441 munições
apreendidas no estado gerando dados comparáveis
com outras regiões do país.
Das 8.912 armas apreendidas em Goiás entre junho de 2016 e dezembro de
2017, 84% eram de fabricação industrial, enquanto
simulacros e armas de pressão somaram 9% e armas de
fabricação artesanal 7%.

Entre as armas de fabricação industrial, os revólveres representaram mais da
metade (53%), as pistolas
somaram 17% e as espingardas 16%. As armas de maior
poder de fogo, como fuzis
e submetralhadoras, foram
apenas 2% do total. Em
grandes categorias, foram
usadas majoritariamente armas de cano curto (70%), de
calibre permitido (75%) e de
fabricação nacional (71%).
Apenas o conglomerado
empresarial brasileiro que
controla as marcas Taurus,

PM apreende 500 quilos de
maconha em Serranópolis
O Comando de Operações de Divisas apreendeu na tarde de ontem,
500 quilos de maconha
na GO-184, em Serranópolis (GO), na região sudoeste do Estado. Um jovem de 22 anos foi preso.
Os tabletes da droga
prensada estavam em
um carro roubado que
tinha placas do Mato

Grosso do Sul. Durante a
tentativa de abordagem,
o suspeito abandonou
o veículo carregado de
droga e fugiu, sendo capturado após a realização
de buscas na região.
Após a prisão, o jovem
alegou que levaria a droga
para o Distrito Federal e
receberia pelo transporte o valor de R$ 10 mil.
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Rossi e CBC somou 67% do
total, contrariando o senso
comum de que a maioria das
armas apreendidas seriam
oriundas de grandes rotas de
tráfico internacional
Foram analisados o ano
de fabricação de 1.492 armas das marcas Taurus e
Rossi com numeração preservada. O resultado indicou
que 73% delas haviam sido
fabricadas antes da aprovação da Lei 10.826/2003, conhecida como “Estatuto do
Desarmamento”, quando a
compra era facilitada, o que

faz aumentar a preocupação do impacto do Decreto
9.685/2019 que acaba de
retroceder nesta política ao
flexibilizar critérios importantes de compra e estender
a duração dos registros.
O relatório apresenta resultados de um rastreamento
das armas com numeração
preservada no Sistema Nacional de Armas (SINARM) onde
estão cadastradas apenas as
armas de pessoas físicas que
detêm registro para defesa
pessoal, as armas de forças
de segurança civis e de em-

Caminhoneiro fica ferido após veículo
carregado com soja capotar na pista
Reprodução

Um caminhão carregado com soja capotou na
GO-156, em Palmeiras de
Goiás, na manhã de on-

tem. O motorista, que ficou
preso nas ferragens, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros
Militar do Estado de Goiás.

presas de segurança privada.
No estado de Goiás, 64%
das armas industriais apreendidas tinham numeração
preservada, um porcentual
representativo que fora de
50% na capital de São Paulo e de 78% no Ceará. Das
armas rastreadas em Goiás,
2.073 (ou 43%) tinham um
registro prévio no SINARM,
o maior porcentual em
comparação com a capital
de São Paulo e o Ceará que
obtiveram retorno, respectivamente, em 38% e 33%
das armas consultadas.

Segundo a corporação, o
veículo saiu da pista, bateu
em outros dois carros e depois capotou. O condutor teve
ferimentos em membros inferiores e escoriações diversas.
Ele estava preso às ferragens
sendo necessário remoção da
porta do caminhão.
Após atendimento de primeiros socorros, a vítima foi
levada para o Hospital de Urgências de Governador Otávio Lage (Hugol). Durante o
atendimento da ocorrência foi
utilizado uma retroescavadeira para estabilizar o caminhão
e também para remoção da
soja derramada na rodovia.

A Fundação Nacional do
Índio (Funai) iniciou nesta
semana uma expedição de
Proteção e Monitoramento
de Indígenas Isolados Korubo,
que vivem na Terra Indígena
Vale do Javari, no Amazonas.
Formadas por cinco
servidores, as equipes vão
atuar em sistema de revezamento nos próximos meses em ações às margens
do Rio Coari. Cada equipe
trabalhará durante 40 dias.
Os servidores contam com
apoio da Polícia Federal,
da Secretaria de Segurança
Pública do Amazonas, do
Exército e de líderes indígenas. A Secretaria Especial
de Saúde Indígena também
disponibilizou profissionais
de saúde para a expedição.
Segundo Marco Aurélio Tosta, da Coordenação
de Política de Proteção e
Localização de Índios Isolados, o objetivo da missão é
possibilitar a reaproximação
entre cerca de 21 indígenas
Korubo de recente contato
e 31 indígenas isolados da
mesma etnia. A Funai também pretende evitar disputas por território entre os
povos Korubo e Matis.
“Tanto os Matis quanto
os Korubo vêm pedindo, há
algum tempo, que a Funai
entre em campo e promova
essa expedição para evitar
situações que possam gerar
conflitos futuros. Não podemos falar de uma situação
conflituosa, mas poderia
evoluir, no futuro, para uma
situação mais conflituosa
mesmo”, disse Tosta.
A Terra Indígena Vale do
Javari fica no extremo oeste do
estado do Amazonas. É uma
das maiores terras indígenas
demarcadas do país, com
mais de 8 milhões de hectares. A área concentra o maior
número de registros de povos indígenas isolados, com
10 referências confirmadas.
Desde 2015, existem
registros de contatos entre
os povos Korubo e Matis.
Além dos conflitos, uma das
principais preocupações da
Funai é com a sobrevivência
dos Korubo, que não têm
proteção imunológica para
doenças decorrentes do
contato com indivíduos
que não são indígenas.
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Procuradoria-Geral vê como
inconstitucional mudança
em ministérios de Bolsonaro
E
m nota técnica que passou a ser distribuída aos
procuradores da República e parlamentares ontem,
a 6ª Câmara da PGR (Procuradoria Geral da República)
considera a Medida Provisória
número 870, assinada pelo
presidente Jair Bolsonaro em
seu primeiro dia de governo,
em 1º de janeiro, inconstitucional e foco de “conflito entre interesses indígenas e política agrícola da União”.
O Ministério Público ataca
a decisão, contida na medida,
de transferir da Funai (Fundação Nacional do Índio) para
o Ministério da Agricultura
a competência de localizar,
identificar e demarcar terras
indígenas no país, assim como
a transferência da Funai para
o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. A nota
técnica, assinada pelo subprocurador-geral da República e
coordenador da 6ª Câmara,
Antonio Carlos Alpino Bigonha, pode ser usada como
baliza para a ação de procuradores da República em todo o
país e vai subsidiar parlamentares no momento da análise
da MP, que deve ser avaliada
num prazo máximo de 120
dias no Congresso Nacional.
A 6ª Câmara é responsável,
na PGR, pela coordenação e
revisão de assuntos relativos
às populações indígenas e comunidades tradicionais. Para
Bigonha, a subordinação de
assunto de grande interesse
indígena, como a demarcação
de terras, à pasta que cuida da
Agricultura fere a Constituição.
“A Constituição de 1988
deu um passo não integracionista do indígena ao separar o interesse agrícola da
política indigenista. A medida provisória coloca as duas

questões sob o mesmo guarda-chuva. É inconstitucional
porque onde o constituinte
distinguiu, o legislador não
pode estabelecer uma igualdade”, disse Bigonha à Folha.
Na nota, Bigonha escreveu
que a perspectiva integracionista do índio “tornou-se
incompatível” com a Constituição de 1988 quando ela
estabeleceu o reconhecimento
da organização social, costumes, línguas, crenças e tradições dos indígenas. Ao mesmo
tempo, “reconheceu a legitimidade das próprias atividades
produtivas indígenas, reservando-lhes o direito à preservação dos recursos ambientais
necessários ao seu bem-estar”.
Ou seja, a Constituição frisou que o indígena não precisa se tornar um agricultor
“para tornar-se um cidadão
pleno”, ele já é, “independentemente de um processo
de aculturação, evolução ou
integração”. O Estado brasileiro já “reconhece o direito
à preservação de suas peculiaridades culturais, o que inclui suas próprias atividades
produtivas”, diz ao MPF.
O procurador da República
ressalta que tal entendimento já aparece em decisões do
STF (Supremo Tribunal Federal). “Ao passo que na ordem
constitucional antiga ao índio
era proposta a superação de
suas peculiaridades culturais
para a lenta e gradual integração à sociedade brasileira, a
Constituição de 1988 admitiu
como pressuposto a existência dessa diversidade cultural,
ao preconizar uma política
compensatória das desigualdades historicamente acumuladas. Disso decorre um fato
inexorável: o índio não deve
e não necessita ser integrado

à sociedade brasileira, pois
dela já faz parte desde sua
gênese”, escreveu Bigonha.
A nota técnica do MPF diz
que a passagem de atribuições da Funai para o Ministério da Agricultura “operou a
repristinação [restauração] da
velha política integracionista
do direito antigo e obrigado
os índios e suas comunidades
a um falso tratamento isonômico em relação aos demais
atores da sociedade brasileira”. “Qualquer política indigenista, de qualquer governo,
de qualquer posição ideológica, de esquerda, de centro ou
de direita, não poderia adotar
como objetivo integrar o índio
à sociedade brasileira porque
pressuporia válido algo que a
Constituição da República repudia”, diz a nota técnica.
A manifestação também
critica a transferência da Funai ao Ministério da Mulher,
Família e Direitos Humanos,
comandado pela pastora
evangélica Damares Alves. “A
subordinação da Funai ao Ministério da Mulher, Família e
Direitos Humanos infirma [enfraquece] a diversidade preconizada pelo Constituinte e faz
letra morta a Norma Maior,
pois parte do pressuposto de
que os valores dessas comunidades compõem um mero
subsistema da ordem social
geral e não um sistema próprio, indígena, tal como previsto na Carta Política. Nesse
sentido, como já afirmou o
STF, quando voltada aos povos indígenas, a aplicação dos
direitos humanos pressupõe
o respeito à sua organização
social, seus usos, costumes e
tradições, garantindo-se sua
diversidade cultural, a ser considerada, junto às suas histórias e anseios, pela educação

pública”, diz a nota técnica.
“A gestão dos interesses
indígenas na mesma pasta
dedicada à mulher, à família e
aos direitos humanos patrocina claro conflito de interesses
o que, como se viu, afronta a
Constituição da República. O
respeito à cultura indígena, no
particular, passa justamente
pela crítica aos conceitos de
mulher, família e direitos humanos que o novo Ministério
visa preservar e, como é cediço, não é possível bem servir,
e ao mesmo tempo, a dois senhores”, afirma o MPF.
O documento assinado pelo
procurador Bigonha também
afirma que a própria confecção da medida provisória ofende princípios estabelecidos na
Convenção 169 da OIT (Organização Internacional do Trabalho), que foi ratificada pelo
Brasil em junho de 2002 por
decreto legislativo, com plena
eficácia a partir de um decreto
executivo de 2004. Considerada um “tratado internacional
de direitos humanos”, a Convenção tem “status normativo
supralegal” reconhecido pelo
STF em julgamento de recurso extraordinário, o que
lhe daria “plena aplicabilidade”, independentemente
de qualquer regulação.
A Convenção estabelece,
no campo do direito dos indígenas à participação e à consulta prévia, livre e informada,
que governos “deverão consultar os povos indígenas cada vez
que forem previstas medidas
administrativas ou legislativas
suscetíveis de afetá-los diretamente, de boa-fé, mediante
procedimentos apropriados, e
através de suas próprias instituições representativas, o que
constitui o direito à consulta
prévia, livre e informada”.
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Bolsonaro anuncia lives
no Facebook todas as
quintas-feiras, às 18h30
Após se envolver em
uma série de polêmicas
ao longo da semana, o
presidente Jair Bolsonaro
anunciou, ontem que fará
uma transmissão ao vivo
em suas redes sociais todas as quintas-feiras para
falar de assuntos variados.
Os vídeos terão início sempre no mesmo horário, de
acordo com o presidente,
às 18h30. Na primeira
‘live’ gravada após Bolsonaro assumir a presidência, ele apareceu sentado
entre o porta-voz, Otávio
Rêgo Barros, e o ministro
do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto
Heleno. A gravação foi
feita no terceiro andar do
Palácio do Planalto.
“Pretendemos
toda
quinta-feira, às 18h30, fazer uma live com os principais assuntos da semana e também as maiores
dúvidas que surgirem nos
comentários”, anunciou o
presidente. Ele disse que
o objetivo é “dar uma resposta a todos vocês e bus-

car soluções”. Também pediu
que as pessoas apresentem
propostas e ideias de “como
atender população e deixar
a vida mais fácil”. “Nós devemos... Num primeiro momento não é nem tanto fazer,
é desfazer muito do que foi
feito errado nos últimos 20
anos”, afirmou, em referência
aos seus antecessores.

Viagens

O presidente confirmou na
noite desta quinta, em transmissão ao vivo via Facebook,
que vai retomar a agenda de
viagens internacionais no mês
de março. De acordo com ele,
há visitas oficiais marcadas
para os Estados Unidos, Israel
e Chile. As datas não foram
anunciadas. Segundo Bolsonaro, as viagens serão “bastante proveitosas”. “Obviamente, vamos trazer algo
de concreto nestas visitas.
Não só o Itamaraty, mas os
outros ministérios interessados nesta viagem estão
intimando as propostas, os
possíveis acordos e parcerias
com estes países”, disse.
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Guaidó pede à Europa
que intensifique sanções
contra regime de Maduro

DIÁRIO DO ESTADO

Juiz condena ex-chefe
de campanha de Trump
a 3 anos e 11 meses
de prisão por fraude
James Lawler Duggan

Marco Bello/ Agência Brasil

P
O

autoproclamado
presidente
venezuelano, Juan Guaidó, apelou ontem à Europa
para intensificar as sanções
econômicas contra o regime
de Nicolás Maduro, após a
expulsão do embaixador da
Alemanha no país.
“Os países europeus devem reforçar as sanções econômicas contra o regime. A
comunidade internacional
deve evitar que o dinheiro

venezuelano seja utilizado
para matar opositores do
regime e povos indígenas”,
defendeu em entrevista à revista alemã Der Spiegel.
Nessa quarta-feira, a Venezuela declarou “persona
non grata” o embaixador da
Alemanha em Caracas, Daniel Martín Kriener, a quem
acusa de “recorrentes atos
de ingerência” em assuntos
internos, e deu ao diplomata
48 horas para sair do país.

À Der Spiegel, Guaidó
reiterou que “condena veementemente” a decisão e
pediu ao embaixador para
ficar na Venezuela.
“A Venezuela vive sob uma
ditadura e esta abordagem é
uma ameaça para a Alemanha. Não é legítimo declarar
um embaixador como indesejável”, considerou Guaidó, que
agradeceu à Alemanha “a ajuda humanitária que prestou”.
Daniel Martín Kriener

foi um dos embaixadores
europeus que receberam,
segunda-feira, no Aeroporto
Internacional Simón Bolívar
de Maiquetía, o autoproclamado presidente interino da
Venezuela, Juan Guaidó, que
regressava de viagem a vários países da região.
“O regime não está apenas ameaçando verbalmente o embaixador, a sua integridade física também está
ameaçada”, disse Guaidó.

aul Manafort, ex-chefe da campanha presidencial de
Donald Trump, foi condenado a 47 meses de prisão - ou seja, quase quatro anos - pelos crimes de
fraude fiscal e bancária. A
sentença foi determinada
ontem pelo juiz T.S. Ellis,
quase sete meses depois
de um tribunal da Virgínia
declarar o lobista culpado
por oito das 18 acusações.
Manafort foi condenado em cinco acusações
de apresentação de declarações fiscais falsas, uma
acusação por não declarar
contas no exterior e por
duas acusações relacionadas a fraudes bancárias.
O ex-chefe de campanha também terá de pagar
restituição de mais de US$
24 milhões, além de multa de US$ 50 mil, segundo determinação do juiz

Apesar de os promotores
não terem recomendado nenhuma sentença específica,
segundo a Reuters, havia a
expectativa de que Manafort
fosse condenado a até 24
anos de prisão. O juiz Ellis, no
entanto, considerou a medida
“excessiva” e que criaria uma
“disparidade injustificada” com
outros casos semelhantes.
O juiz também disse que a
pena não tem relação com as
denúncias de que ele liderou
um conluio de Donald Trump
com a Rússia durante as eleições de 2016 (leia mais sobre o
assunto no fim da reportagem).
Na audiência desta quinta-feira, Manafort declarou que
está com a vida “profissional
e financeiramente em frangalhos”. “Dizer que eu fui humilhado e constrangido seria
muito pouco”, disse. Depois
de receber a pena, porém, ele
agradeceu ao juiz “por ter conduzido um julgamento justo”.
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Veículos

------------------------------CONSÓRCIO
CICAL:
REALIZE SEU SONHO DE
FORMA SEGURA, CREDITOS PARA CARROS, MOTOS E CAMINHÕES, SEM
JUROS E SEM BUROCRACIA. SIMULACÕES E INFORMACÕES LIGUE (62)
9 9452- 2980 whatsaap
CONSULTOR DE VENDAS
: ANTONIO CRUZ
------------------------------MERIVA JOY 2007/2007
1.4 flex cinza completa
R$21 .900,00 3512-2588
------------------------------S-10 cab. dupla advantage 2.4 2008/2009 preta
completa R$37.900,00 F:
3512-2588
------------------------------GOL G4 2013/2013 1.0
branco, 2 pts completo
R$17 .900,00 F: 35122588
------------------------------CREDITO PARA SEMI
NOVO r$ 26.470.69 ENTRADA +
70 parcelas
r$ 437,13 informações e
simulacões (62) 9 81081508 consultora de vendas Evanilde Fernandes
------------------------------SANDERO 2013/ 2014
1.0 flex prata completo
com 27000km rodados
R$28.900,00 F: 35122588
------------------------------HYUNDAI/I 30 2010/
2010 2.0 gasolina automático preto com teto solar completo R$37. 500,00
F: 3512-2588
------------------------------COROLLA XEI automatico preto completo 2010/
2011 flex R$ 52. 900,00
F: 3512-2588
------------------------------UNO MILLE 2009/2010
1.0 flex cinza vidro, trava
elétrica, alarme F: 35122588
------------------------------ASTRA 01/01 prata gl
1.8 hatch completo pneus
novos conservado só
R$12.900,00 F:3213-4848
whatsapp:8438- 7649
------------------------------ASTRA 07/07 prata hatch
2.0 advantage com pleto
R$23.500,00 F: 32134848 8438-7649
------------------------------S10 10/11 preta rodeio
2.4 flex completa pneus
novos só R$45.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------COBALT 12/13 branco 1.4 ltz só 20 mil km
seminovo
R$35.800,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------SPIN 12/13 prata 1.8
ltz automática 7lugares
revisada só R$42.800,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------S10 09/10 PRATA 2.8
DIESEL COLINA COMPLETA
R$51.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------S10 10/10 preta 2.4
flex
executive
pneus
novos
R$48.
900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------XSARA picasso 08/08
preto 2.0 automático exclusive conservado R$26
.800,00 F: 3213-4848
whatsapp: 8438-7649
------------------------------CREDITO R$ 34.526,99
ENTRADA + 70 PARCELAS
$ 570,16 informações e
simulacões (62) 9 81081508 consultora de vendas Evanilde Fernandes
------------------------------PUNTO 13/13 branco
1.4 attractive só 17 mil
km seminovo completíssimo R$36. 990,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------PUNTO
09/10
preto
1.4 elx completo pneus
novos conservado só
R$25.500,00 F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------STRADA 11/12 branca
cs 1.4 fire completa só
R$26.900,00 F: 32134848 whatsapp: 84387649
------------------------------LINEA 13/13 preto 1.8
essence 30 mil km seminovo apenas R$35.300,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------FIORINO 14/14 branca
completa só 20 mil km
seminova
R$40.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------ESCORT 98/98 gl 1.8
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
-------------------------------

CREDITO R$ 15.231,00
CB 250 TWISTER STD
ENTRADA + 66 PARCELAS
$ 281,39 informações e
simulacões (62) 9 81081508 consultora de vendas Evanilde Fernandes
------------------------------ECOSPORT 06/07 preta 1.6 xlt completa R$22
.900,00 F:32 13-4848
whatsapp: 8438-7649
------------------------------RANGER 13/14 prata
2.2 diesel 4x4 xl 150cv
único dono R$72.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------ECOSPORT 11/12 vermelha 1.6 freestyle completa só R$36.300,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
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CREDITO R$ 19.565,30
ENTRADA + 66 PARCELAS
$ 361,45 informações e
simulacões (62) 9 81081508 consultora de vendas Evanilde Fernandes
------------------------------RANGER 04/05 prata 2.8
xlt diesel completa pneus
novos R$36.900,00 F:
3213-4848 whatsapp: 84
38-7649
-------------------------------
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Imóveis

Empregos

-------------------------------

------------------------------TRABALHO COMO DIARISTA Josy 98171-3250
------------------------------FRANCISCO CONSTRUTIR CIVIL fazemos reformas, pintura, manutenção geral, construimos,
serviço gerais de limpeza
e jardinagem. Cobrimos
qualquer oferta do mercado! Ligue e faça o seu
orçamento,
fale
com
o José Francisco F: 62
99102-5593
------------------------------GARÇOM para pizzaria
de preferencia com experiencia na ramo alimentício, pessoa dinâmica com
informatica básica, minimo de 18 anos, trabalhar
em período noturno das
17hs as 23:59.
-------------------------------

ALUGUEL

------------------------------JARDIM TODOS OS
SANTOS em Senador Canedo perto do banco Itau
centro casa de 3/4 - 1 suite ,sala,cozinha e área de
serviços R$220 Mil (62)
8130-42 40/94 90-2310
Whatsapp 8487-3063
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 suítes, 2 garagens,
94,71 m2, OPORTUNIDADE. COD: 2272.TEL:
4007-2717.CJ.17656
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 suítes, 2 VG, lazer
completo, 118 m2. .COD.
2360.
TEL:4007-2717.
CJ.17656
------------------------------ST. OESTE Apartamento
3 quartos sendo 1 suíte,
100m². COD: 847450.
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------JD. GOIÁS Apartamento
3 suítes 105m² e 2 vagas de garagem. COD:
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
------------------------------PQ. AMAZÔNIA Apartamento 2 quartos 1 suíte
- 60m² e 1 vaga. COD:
2394.
TEL:4007-2717.
CJ.17656
------------------------------JD. AMÉRICA Apartamento 2 quartos 1 suíte
- 1 vaga. COD: 2395. TEL:
4007-2717.CJ.17656
------------------------------JD. CALIFÓRNIA Sobrado 3 quartos 1 suíte.
COD: 2400. TEL:40072717.CJ.17656
------------------------------APARTAMENTO
2/4,
sala, sacada, cozinha e
banheiro social no setor
Negrão de Lima. Não
possui armários. Aluguel
R$700,00. Tel.: 40072717 / 98110-9880
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 suítes + home office. 144m. COD. 2375.
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------APARTAMENTO 2/4 no
setor Aeroporto. Sala de
estar e jantar, cozinha,
banheiro social, banheiro
de empregada, área de
serviço e 1 vaga de garagem. aluguel sem burocracia. Tel.: 4007-2717
/ 98110-9880
------------------------------APARTAMENTO 2 quartos, banheiro social, cozinha, área de serviço, sala
e banheiro de serviço.
Todo reformado! Ótima
localização! Próximo à
praça do avião no setor aeroporto. Valor do
aluguel R$700,00. Tel.:
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------Excelente APARTAMENTO no Setor Goiânia 2.
Possui 2/4 sendo 1 suíte,
sala, cozinha, sacada e
1 vaga de garagem descoberta. Lazer completo.
Tel.: 4007-2717 / 981109880
------------------------------APARTAMENTO 2 e ¾
no parque industrial paulista próximo ao HUGO 2.
Lazer completo. Aluguel
negociável. Tel.: 40072717 / 98110-9880
------------------------------APARTAMENTO próximo
ao colégio Visão no setor
Bueno. Possui 3 quartos
sendo 1 suíte, banheiro
social, área de serviço,
sacada, sala e 1 vaga de
garagem. Completo em
armários. Área de lazer
completa. Tel.: 4007-2717
/ 98110-9880
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 suítes, 2 garagens,
94,71 m2, OPORTUNIDADE. COD: 2272.TEL:
4007-2717.CJ.17656
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 suítes, 2 VG, lazer
completo, 118 m2. .COD.
2360.
TEL:4007-2717.
CJ.17656
------------------------------ST. OESTE Apartamento
3 quartos sendo 1 suíte,
100m². COD: 847450.
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------JD. GOIÁS Apartamento
3 suítes 105m² e 2 vagas de garagem. COD:
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
------------------------------PQ. AMAZÔNIA Apartamento 2 quartos 1 suíte
- 60m² e 1 vaga. COD:
2394.
TEL:4007-2717.
CJ.17656
------------------------------JD. AMÉRICA Apartamento 2 quartos 1 suíte
- 1 vaga. COD: 2395. TEL:
4007-2717.CJ.17656
------------------------------JD. CALIFÓRNIA Sobrado 3 quartos 1 suíte.
COD: 2400. TEL:40072717.CJ.17656
-------------------------------

Serviços
-------------------------------

CLASSI AMOR

------------------------------Tenho 58 anos e PROCURO UMA COMPANHEIRA de 30 a 50 anos, cor
clara ou mulata. Simples
e educada, ligar qualquer
horário F: (62) 991919921/ 98161-9394 João.
-------------------------------

MASSAGEM

------------------------------MASSAGENS: Prostática e exótica com velas e
depilação. F: 98642-2868
---------------------------AS MELHORES MASSAGENS: Massagem Tailandesa, tântrica, lenços
de seda, 4 mãos, yoni,
terapêutica,
relaxante,
anti-stress, com pés,
depilação esfoliação e
outras. Todas elas com o
objetivo de proporcionar
novas sensações de prazer. F: 98642-2868
-------------------------------

FINANCIAMENTO

------------------------------CARTA
de
Crédito
31.302, 00 entrada 10 mil
e + 35 x 832,00 Bradesco
fone: (62) 9676-7030
------------------------------CARTA
de
Crédito
31.302, 00 entrada 10 mil
e + 35 x 832,00 Bradesco
fone: (62) 9676-7030 –
(64) 9609-7044
------------------------------CARTA
de
Crédito
31.302, 00 entrada 10 mil
e + 35 x 832,00 Bradesco
fone: (62) 9676-7030 –
------------------------------CARTA
de
Crédito
31.302, 00 entrada 10 mil
e + 35 x 832,00 Bradesco
fone: (62) 9676-7030 –
(64) 9609-7044
-------------------------------

ACOMPANHANTE

------------------------------RUIVA 39 anos, agora
com amigas de 19 anos.
Vila Nova F: 99486-4835 /
99960-3091 / 3991-8621
------------------------------ABELE coroa, morena
clara, bronzeada, 1,65
m, seios fartos. Realizo
fantasias. A partir de R$
50,00, com local, Centro.
F: (62) 99419-3203/999
50-3463/ 98502-2483
------------------------------LORRANE 19 anos, branquinha, Para homens de
bom gosto. Hotel/mo tel/
ta a partir das 16:00hs.
3609-7485 / 98469-1832
------------------------------NATASHA 21 anos, bronzeada, ruiva. Próximo ao
Terminal Bandeiras F:
98487-5745 / 3579-2983
------------------------------ADRIANA 39 anos, gostosa safada. Adoro fazer
sexo oral e meter bem
apenas R$50,00 com local
(Vila Nova) F: 99461-2970
/ 3991-8621
------------------------------CLÁUDIA coroa completa. Um preço especial pra
você com local 8ª avenida
nº 181 Vila Nova F: 81754591 / 8200-9172
------------------------------venha
GABRIELLA
ter momentos de relaxamento e prazer com
uma massagem deliciosa
3579-2983
------------------------------PABLINE gata sem frescura, esperando por você.
Venha ter momentos dos
sonhos. 9327-1254
------------------------------LAIS bela loira de dar
água na boca, com local
discreto 8178-2434
------------------------------DEBORA bela mulata,
atraente, carinhosa F:
9936-32913 / 3579-2983
------------------------------AMANDA morena completa, oral molhadinho até
o fim com beijo grego F:
3579-2983
-------------------------------
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Filme ‘Swinguerra’ representará
o Brasil na 58ª Bienal de Veneza
“E

Reprodução

sse é o Brasil
que existe e parecem querer
esconder.” Assim a dupla
de artistas Bárbara Wagner
& Benjamin de Burca comenta seu novo trabalho
audiovisual, Swinguerra,
que ocupará o Pavilhão do
Brasil durante a 58ª Bienal
de Veneza, que abre suas
exposições em 11 de maio.
Disputas entre grupos
de dançarinos de swingueira em quadras de periferia
do nordeste dão o tom da
produção; daí vem a brincadeira de palavras, feita com
o título do filme comissionado. “Existem vários sentidos na palavra “guerra”.
Para nós é a alta competitividade entre os jovens que
dançam”, conta Bárbara
Wagner, em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo. “Na
verdade, é mais resistência
que conflito”, acrescenta
Benjamin de Burca.
Jovens negros são a

maioria dos dançarinos de
swingueira, de acordo com
os artistas, que competem
em uma experiência coletiva muitas vezes desconhecida. No entanto, a dupla
rejeita a pecha de que está
“jogando luz a um tema
pouco valorizado”. Para
eles, a periferia produz e
consome essa cultura, que
ali funciona de modo paralelo e ali existe a despeito
do mainstream. “É lindo
observar que as tradições se
formam e resistem assim.”
Em uma prática centrada
na observação, Swinguerra
não pretende discutir ou
explicar qualquer coisa,
mas, sim, ‘falar junto’ com
quem já tem a própria arte.
“É uma verdade dada pelos corpos. É possível fazer uma arte que não seja
didática ou educativa, que
explore o exótico. Eles já
existem e atuam, só são ignorados”, enfatiza Bárbara.
O tema central da 58ª

Exposição Internacional de
Arte, a Bienal de Veneza,
May You Live In Interesting
Times (Que você viva em
tempos interessantes), foi
escolhido pelo curador-geral
Ralph Rugoff. Essa frase de

origem inglesa foi falsamente atribuída a uma maldição
chinesa e amplamente replicada como tal; a ideia, assim,
é discutir pós-verdade e fake
news, bem como períodos
de incerteza e turbulência.

Apesar de os pavilhões
nacionais não precisarem,
necessariamente, ter relação com a escolha de Rugoff, Swinguerra, na opinião
de Gabriel Pérez-Barreiro,
curador da participação bra-

sileira no evento, dialoga
com o tema central. “Houve uma feliz coincidência. O
filme conversa muito com a
facilidade atual de se fazer
imagens”, comenta.
Wagner e de Burca ressaltam que o trabalho audiovisual foi feito justamente com
jovens, geração que é fruto
do momento de produção
acelerada de informação. “O
universo das redes sociais
não é só presente nas práticas dos dançarinos, é um
elemento motivador. É uma
geração que se apropria das
ferramentas para produzir
informação e cultura, o que
tem tudo a ver com o contexto do tema geral.”
A 58ª Bienal de Veneza
acontece de 11 de maio a
24 de novembro de 2019.
A Fundação Bienal tem a
prerrogativa de representar
o Brasil no evento a partir
de uma parceria com os Ministérios da Cidadania e das
Relações Exteriores.
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