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ChamadasBolsonaro assina decreto 
que facilita posse de armas

A Diretoria de Cultura 
de São Lourenço irá rea-
lizar seis oficinas artísti-
cas, que serão ministradas 
pelos vencedores do 1º 
Concurso de Artes Visuais, 
um projeto da “Revista 
Cult - Patrimônios de São 
Lourenço”., realizado em 
novembro de 2018.

As oficinas começam 
hoje e irão até sexta-
feira, dia 18 de janeiro, 
no Pátio Trem de Minas, 
na Praça da Estação.  

A primeira oficina acon-
tece hoje, 16 de janeiro, às 
13h30, com a artista Karla 

Rodrigues de Souza, que 
dará o a Oficina Infantil “Aqua-
rela do Brasil”. Hoje mesmo, 
às 15h30, tem a Oficina de 
Desenho “Arte com Carvão”, 
com a artista - Artista: Daniel 
Fernandes da Silva.

Amanhã, quinta-feira, 
dia 17, o  curso é com a ar-
tista Arlete Ignez Pedrosa 
Ruivo, que levará o tema 
Oficina de Pintura “Primei-
ras Pinturas”. Às 15h30, 
Oficina de Arte Gráfica 
“A Gravura no Brasil no 
Século XX”, com o artista 
Leandro Cândido.

Diretoria de Cultura realiza 
oficinas artísticas em 

São Lourenço

IPVA 2019 começa a 
vencer em Minas Gerais
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Agentes Penitenciários de 
São Lourenço irão atuar em 
crise de segurança no Ceará
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Vagas abertas no 
SINE São Lourenço

Analista de Desenvolvimento 
de Sistemas (Itanhandu)

Auxiliar de Escritório

Faxineira no Serviço Doméstico

Motorista Carreteiro 
(Caxambu)

Programador (a) 
de Computador

Vendedor (a) Pracista
 Segmento: Compra 
e Venda de Imóveis

Vendedor (a) Pracista 
Segmento: Venda de Planos
 de SaúdeVendedor Pracista   

    
Segmento: Alimentos

Para maiores detalhes, os 
candidatos deverão comparecer ao 

SINE São Lourenço - MG 
Rua Coronel José Justino, 429 Loja 

- Centro Horário de 
Atendimento 08:00/17:00 horas
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O texto permite que o 
cidadão compre até quatro 
armas de fogo. A validade 
do registro passa dos atu-
ais 5 anos para 10 anos.

O direito à posse é a au-
torização para manter uma 
arma de fogo em casa ou 
no local de trabalho, desde 
que o dono da arma seja 
o responsável legal pelo 
estabelecimento. Para 
andar com a arma na rua, 
é preciso ter direito ao por-
te, que exige regras mais 
rigorosas e não foi tratado 
no decreto.

“Como o povo soberana-
mente decidiu por ocasião 
do referendo de 2005, para 
lhes garantir esse legítimo 
direito à defesa, eu como 
presidente vou usar essa 
arma”, disse Bolsonaro, 
ao mostrar uma caneta e 
assinar o decreto.

  Página 03

Posse é a autorização para que a pessoa mantenha uma arma de fogo em casa
Foto: Google Images

Cursos serão ministrados pelos ganhadores do 
Concurso de Artes Visuais da cidade

FAÇA JÁ SUA ASSINATURA
Receba semanalmente, em sua
casa, nossas quatro edições de

terça a sexta-feira 

35-3332-1008
E-mail: assinatura@correiodopapagaio.com.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE MINAS. AVISO DE LICI-
TAÇÃO. PROCESSO N° 02/2019, PREGÃO PRESENCIAL N° 02/2019. Objeto: 
Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação de serviços de trans-
porte escolar, conforme condições, trajetos e especificações contidas no TERMO 
DE REFERÊNCIA do edital. Entrega de Envelopes e Sessão Pública dia 29 de 
janeiro de 2019, Horário: 09:00 horas para credenciamento e após, abertura dos 
envelopes. Informações (32) 3292-1601. E-mail: licitacao@bomjardimdeminas.
mg.gov.br. Pregoeiro: Danilo Pedrosa Carvalho. Bom Jardim de Minas- MG, 
16/01/2019.

Prefeitura Municipal 
de Bom Jardim 

de Minas
IPVA 2019 começa a 

vencer em Minas Gerais
Estimativa de arrecadação do imposto é de R$ 5,44 bilhões para 

uma frota de 9,7 milhões de veículos
O Imposto sobre Proprie-

dade de Veículos Automo-
tores (IPVA) 2019 começou 
a vencer, em Minas Gerais, 
ontem, segunda-feira (14/1), 
a partir dos finais de placa 1 
e 2. A escala segue, sempre 
com dois finais de placa por 
dia, até sexta-feira (18/1). Os 
contribuintes poderão optar por 
quitar o tributo à vista (parcela 
única), com desconto de 3%, 
ou pagar de forma parcelada, 
sem o desconto. Os servidores 
públicos do Poder Executivo 
estadual que não tiveram o 13º 
salário pago pelo governo an-
terior poderão quitar o imposto 
até o dia 30 de abril.

Em comparação ao IPVA 
2018, houve uma redução média 
de 3,17% do imposto, levando-
se em conta a depreciação dos 
veículos. Os valores são calcu-
lados por técnicos da Secretaria 
de Estado de Fazenda de Minas 
Gerais (SEF/MG), subsidiados 
pela tabela da Fundação Ins-
tituto de Pesquisas Econômi-
cas (Fipe), da Universidade 
de São Paulo (USP).

A estimativa de arrecada-
ção do IPVA 2019 é de R$ 
5,44 bilhões. Em relação a 
2018, esse valor representa 
aumento de 7% - R$ 356 mi-
lhões a mais. A frota tributável 
de IPVA teve um aumento de 
370 mil veículos (3,95%), na 
comparação com o ano pas-
sado, totalizando 9.738.023.

 
Pagamento
O pagamento do IPVA pode 

ser feito diretamente nos ter-
minais de autoatendimento ou 
guichês dos agentes arreca-
dadores autorizados - Brades-
co, Mercantil do Brasil, Caixa 
Econômica Federal, Casas 
Lotéricas, Mais BB, Banco 
Postal, Santander e SICOOB 
-, bastando informar o número 

do Renavam do veículo.
Para pagamento em casas 

lotéricas, Mais BB e Banco 
Postal é necessário levar a guia 
de arrecadação, que pode ser 
emitida pelo site da SEF/MG 
(www.fazenda.mg.gov.br) ou 
nas Repartições Fazendárias.

A SEF/MG alerta que não 
envia nenhum tipo de boleto 
ou guia para os endere-
ços dos contribuintes, assim 
como mensagens de celular 
ou de aplicativos de relacio-
namento contendo links para 
pagamento. Caso receba, o 
contribuinte deve ignorar.

 
Penalidades
O não pagamento do IPVA 

nos prazos estabelecidos gera 
multa de 0,3% ao dia (até o 30º 
dia), e de 20% após o 30º dia. 
Os juros são calculados pela 
taxa referencial do Sistema 
Especial de Liquidação e Cus-
todia (Selic) e incidem sobre o 
valor do imposto ou das parce-
las, acrescido da multa.

 
Desconto extra
Neste ano, os contribuintes 

que se mantiveram rigorosa-

mente em dia com os pagamen-
tos dos débitos (imposto, taxas 
e eventuais multas) relativos ao 
veículo nos exercícios de 2017 
e 2018 receberam, automatica-
mente, um desconto extra de 
3%. Em todo o Estado, 2,8 mi-
lhões de veículos (29% da frota) 
receberão o benefício, instituído 
pelo Programa de Incentivo à 
Regularidade do IPVA, apelida-
do de “Bom Pagador”.

O programa permanece, 
e o contribuinte que não se 
enquadrou nos critérios para 
obtenção do benefício neste 
ano, poderá fazer jus no futu-
ro, desde que pague todos os 
débitos do veículo em dia por 
dois exercícios consecutivos. 
Vale ressaltar que o benefício 
é atrelado ao Renavam do ve-
ículo, não ao proprietário.

 
Taxa de Licenciamento
Além do IPVA, o contribuin-

te deve ficar atento ao venci-
mento da Taxa de Renovação 
do Licenciamento Anual de 
Veículo (TRLAV), cujo valor é 
de R$ 102,41. O prazo máximo 
para o pagamento deste tributo 
é 1º de abril.

 Servidores públicos
O pagamento do IPVA 

2019 para os serv idores 
públicos do Poder Executivo 
estadual poderá ser feito até 
o dia 30 de abril de 2019. A 
medida, estabelecida pelo 
Decreto 47.593/2018, de 28 
de dezembro de 2018, em 
função do não pagamento 
do 13º pelo governo anterior, 
abrange os servidores milita-
res e civis, ativos ou inativos, 
e pensionistas. O veículo 
deverá estar em nome do 
servidor/pensionista.

O pagamento poderá ser 
feito em cota única, com o des-
conto de 3%, até 30/04/2019, 
ou em até três parcelas - sem 
o desconto. Em caso de par-
celamento, o pagamento das 
parcelas poderá ser feito em 
qualquer data, respeitando 
o limite de 30/04/2019 - por 
isso, as guias emitidas pelo 
site da SEF/MG saem com 
essa data de vencimento para 
todas as parcelas.

Para efetuar o pagamento, 
basta o servidor se dirigir a um 
agente arrecadador (bancos 
credenciados) e apresentar o 
número do Renavam do veícu-
lo ou emitir a guia de arrecada-
ção no site da SEF/MG.

Ao fazer o pagamento 
nos agentes arrecadadores, 
o servidor deve observar se 
a data de vencimento está 
alterada. Caso a data ainda 
não esteja atual izada no 
sistema do banco, o servidor 
deverá optar por emitir a guia 
no site da SEF/MG, que já 
contempla o novo prazo de 
vencimento.

A prorrogação do paga-
mento do IPVA não abrange a 
Taxa de Licenciamento (TRLAV 
2019), cujo vencimento perma-
nece para o dia 1º de abril.

Fonte: Segov

CNN anuncia lançamento 
de canal em português com 

sede no Brasil
O anúncio foi feito pela rede norte-americana 

na tarde desta segunda-feira (14)

O jornalista Douglas Tavo-
laro, que deixou hoje a vice-
presidência de jornalismo da 
Record TV, estará à frente 
da iniciativa, juntamente com 
Rubens Menin, presidente da 
MRV Engenharia e do Banco 
Inter. A dupla obteve um acordo 
de licenciamento com a CNN 
International Commercial. 

A CNN Brasi l  será um 
canal com 24 horas de notí-
cias e estará disponível para 
assinantes de TV paga e em 
plataformas digitais. A rede 
não divulgou o número de pro-
fissionais que serão contrata-
dos para formar a equipe com 
base no país, mas a emissora 
deverá ter representantes em 
São Paulo, Rio de Janeiro e 
Brasília, além de correspon-
dentes no exterior. 

Em sua página no Twitter, 
Menin falou sobre os objeti-
vos do projeto. “Sabendo da 
importância de uma imprensa 
livre e independente, pautada 

pela ética e responsabilidade, 
que trata os fatos de maneira 
construt iva, pretendemos 
protagonizar a construção 
de um país melhor e ampliar 
a sua visibilidade ao mundo 
com informações relevantes. 
Novos tempos virão!”, escre-
veu o empresário. 

Tavolaro será o CEO da 
CNN Brasil e Menin, o pre-
sidente do Conselho de Ad-

ministração. “Estamos mjuito 
satisfeitos em anunciar este 
acordo de licenciamento com 
nosso novo parceiro”, disse 
Greg Beitchman, vice-presi-
dente de Vendas de Conteúdo 
e Parcerias da CNNIC. “O 
Brasil é um país empolgante 
para continuar a expansão da 
marca. Este anúncio é parte 
de uma estratégia global para 
trabalhar com parceiros que 

pensam da mesma maneira 
e que enxergam uma clara 
oportunidade para produtos e 
serviços de notícias locais da 
marca CNN”, acrescentou. 

“A CNN é um ícone global 
e a parceria com essa marca 
é o sonho de um jornalista se 
tornando realidade. Estou dei-
xando um dos maiores e mais 
importantes grupos de mídia 
do país com gratidão por tudo 
o que vivi lá e não poderia estar 
mais animado sobre esta pró-
xima fase da minha carreira”, 
afirmou Tavolaro. 

Nos próximos meses, se-
rão desenvolvidas diversas 
atividades para preparar a 
infraestrutura, identidade de 
marca e conteúdo, recrutar e 
treinar jornalistas e equipes de 
produção. As CNN Internacio-
nal e em espanhol continuarão 
disponíveis no país e não fa-
zem parte do licenciamento da 
CNN Brasil

Fonte: Portal Imprensa
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Diretoria de Cultura 
realiza oficinas artísticas 

em São Lourenço
A Diretoria de Cultura de 

São Lourenço irá realizar 
seis oficinas artísticas, que 
serão ministradas pelos ven-
cedores do 1º Concurso de 
Artes Visuais, um projeto da 
“Revista Cult - Patrimônios 
de São Lourenço”., realiza-
do em novembro de 2018.

As oficinas começam 
hoje e irão até sexta-feira, 
dia 18 de janeiro, no Pátio 
Trem de Minas, na Praça 
da Estação.  

A primeira oficina acon-
tece hoje, 16 de janeiro, às 
13h30, com a artista Karla 
Rodrigues de Souza, que 
dará o a Oficina Infantil 
“Aquarela do Brasil”. Hoje 
mesmo, às 15h30, tem a 
Oficina de Desenho “Arte 
com Carvão”, com a artista 
- Artista: Daniel Fernandes 
da Silva.

Amanhã, quinta-feira, dia 
17, o  curso é com a artista 
Arlete Ignez Pedrosa Ruivo, 
que levará o tema Oficina de 
Pintura “Primeiras Pinturas”. 
Às 15h30, Oficina de Arte 
Gráfica “A Gravura no Brasil 
no Século XX”, com o artista 
Leandro Cândido.

Na sexta-feira, dia 18, 
terá Oficina de Pintura “Mo-

vimento Artístico”, às 13h30, 
com o artista Luiz Alves 
Da Silva e para encerrar 
a programação Oficina de 
Confecção de Máscara de 
Marungos, às 15h30 com 
o artista Henrique Manoel 
Silva De Oliveira.

Os cursos são gratuitos 
e as vagas são limitadas a 
20 participantes em cada 
oficina.

Para participar, é ne-

cessário preencher seus 
dados pessoais através 
do linkwww.bit.ly/inscreve-
roficinasartisticas além de 
escolher em quais oficinas 
você deseja participar.

Para mais informações, 
ligue para (35) 3332-4490.

Observação: Para a 
Oficina de Confecção de 
Máscaras de Marungos, é 
necessário levar adornos ou 
enfeites para personalizar a 

sua máscara de Folia de Reis, 
como: fita de cetim, botões 
coloridos, couro, etc.

Sobre o 1º Concurso de 
Artes Visuais, um projeto da 
“Revista Cult - Patrimônios de 
São Lourenço:

Em novembro de 2018 
a Prefeitura Municipal de 
São Lourenço, através da 
Diretoria de Cultura, lançou 
o edital para o concurso de 
seleção de obras de artes vi-
suais que comporão o corpo 
da Revista Cult - Patrimô-
nios de São Lourenço. 

Foram selecionados tra-
balhos de pintura em tela, 
fotografia, desenho, história 
em quadrinhos, vídeo arte, 
instalações e escultura, 
sobre os patrimônios tom-
bados da cidade.

A escolha das artes foram 
pela Criação Artística, Concei-
to, Qualidade e Execução das 
Obras, Relevância Artística da 
Proposta, Fidelidade à repre-
sentação do Patrimônio entre 
outros fatores.

A revista Cult-Patrimônios 
de São Lourenço contará a 
história dos nossos patrimô-
nios tombados e será distribu-
ída gratuitamente nas escolas 
e para o público em geral.

Cursos serão ministrados pelos ganhadores do 
Concurso de Artes Visuais da cidade

Agentes Penitenciários 
de São Lourenço irão 

atuar em crise de 
segurança no Ceará

O Governo de Minas Ge-
rais vai enviar, nesta sema-
na, agentes de segurança 
penitenciários para atuar no 
Ceará, Estado que vive uma 
onda de violência provoca-
da por facções criminosas 
atuantes em presídios. A 
colaboração acontece após 
pedido do Ministério da 
Justiça, por meio do De-
partamento Penitenciário 
Nacional (Depen).

Segundo a Secretaria 
de Estado de Administra-
ção Prisional (Seap), 16 
profissionais de Minas (14 
homens e 2 mulheres) vão 
compor a Força-Tarefa de 
Intervenção Penitenciária 
– cinco vão direto para o 
Ceará, enquanto 11 fica-
rão em regime de sobrea-
viso em Brasília.

O grupo é formado por 
agentes de segurança pri-
sional lotados nos muni-
cípios de São Lourenço,  
Unaí, Patos de Minas, Uber-
lândia, Francisco Sá, Mu-
riaé, Teófilo Otoni e Nova 
Era. Também há agentes 
do Comando de Operações 
Especiais (Cope) e superin-
tendência de Segurança, 
em Belo Horizonte.

Segundo a Seap, os 
profissionais foram sele-
cionados a partir de vá-
rios critérios técnicos, en-
tre eles possuir curso de 
capacitação do Grupo de 
Intervenção Rápida (GIR) e 
comprovada experiência em 

unidades prisionais.
Os nomes dos 16 servi-

dores não serão divulgados 
por questão de segurança. 
Os agentes permanecerão 
mobilizados por pelo menos 
90 dias e, em caso de pror-
rogação, o Depen fará um 
novo pedido. As diárias e o 
transporte aéreo ficarão por 
conta do Ministério da Justiça 
e Segurança Pública.

Ataques
Desde o início do ano, ban-

didos têm atacado equipamen-
tos públicos e ônibus em todo o 
Ceará. Mais de 330 suspeitos, 
incluindo adolescentes, foram 
detidos pelos crimes que estão 
ocorrendo no Estado desde o 
começo do ano.

A onda de vandalismo é 
liderada por facções crimino-
sas insatisfeitas com medidas 
de endurecimento do sistema 
penitenciário local. O aumento 
do rigor nas prisões é defen-
dido pelo governador Camilo 
Santana (PT), que ordenou 
até a retirada de tomadas elé-
tricas nas celas, para evitar o 
uso de celulares.

Com a gravidade da crise, 
o Estado recorreu ao ministro 
da Justiça e Segurança, Sér-
gio Moro, que enviou mais 
de 400 agentes da Força Na-
cional. A crise na segurança 
pública afetou o turismo em 
Fortaleza e outras cidades do 
litoral cearense. 

Com informações do 
Jornal Hoje em Dia

Ao todo, Minas Gerais disponibilizará 
16 agentes para ajudar o Estado

Desde semana passada, a Força Nacional colabora na segurança do Ceará 

Foto: José Cruz/Agência Brasil

Em dois anos, processos por feminicídio 
crescem 51% em 13 estados do Brasil

Por Paula Ferreira
 e Pedro Capetti

Entre 2016, apenas 
um ano após a promul-
gação da Lei do Femini-
cídio pela ex-presidente 
Dilma Rousseff (PT) 
e 2018, o número de 
processos abertos ba-
seados nesse tipo de 
crime aumentou 51% 
no Brasil. A estatística 
foi obtida por meio de 
um levantamento feito 
pelo GLOBO, a partir de 

dados dos tribunais de 
Justiça do país. Ao todo, 
13 TJs responderam 
aos questionamentos 
da reportagem sobre 
casos de feminicídio 
tentado e consumado.

Mas os índices reais 
de feminicídio podem 
ser muito maiores, por-
que há subnotificação. 
Por se tratar de pre-
visão recente, alguns 
tribunais admitem di-
ficuldades em conta-
bi l izar esses casos, 

devido a problemas em 
sistemas de banco de 
dados e estatísticas. 
O Tribunal de Justiça 
do Espírito Santo, por 
exemplo, informou que 
precisaria de 20 dias 
para levantar os dados 
solicitados.

No último sábado, O 
GLOBO mostrou que, 
somente nos primeiros 
11 dias deste ano, 33 
mulheres foram vítimas 
desse crime e 17 sobre-
viveram.

Levantamento feito pelo GLOBO identificou que alguns tribunais têm dificuldade em contabilizar esses casos
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CruzadinhaCruzadinhaBolsonaro assina 
decreto que facilita 

posse de armas
Por Guilherme 

Mazui e Luiz Felipe 
Barbiéri, G1 

O texto permite que o 
cidadão compre até quatro 
armas de fogo. A validade 
do registro passa dos atu-
ais 5 anos para 10 anos.

O direito à posse é a 
autorização para manter 
uma arma de fogo em 
casa ou no local de traba-
lho, desde que o dono da 
arma seja o responsável 
legal pelo estabelecimen-
to. Para andar com a arma 
na rua, é preciso ter direito 
ao porte, que exige regras 
mais rigorosas e não foi 
tratado no decreto.

“Como o povo sobe-
ranamente decidiu por 
ocasião do referendo de 
2005, para lhes garantir 
esse legítimo direito à 
defesa, eu como pre-
sidente vou usar essa 
arma”, disse Bolsonaro, 
ao mostrar uma caneta 
e assinar o decreto.

No discurso, o pre-
sidente disse que o de-
creto restabelece um 
direito definido no re-
ferendo. Na época, a 
maioria da população 
rejeitou trecho do Esta-
tuto do Desarmamento 
que tornava mais restri-
ta a posse de armas.

“Infelizmente o go-
verno, à época, buscou 
maneiras em decretos e 
portarias para negar esse 
direito”, disse Bolsonaro.

“O povo decidiu por 
comprar armas e muni-
ções e nós não podemos 
negar o que o povo quis 
nesse momento”, afir-
mou Bolsonaro.

Bolsonaro criticou tre-
cho da antiga legislação 
que exigia comprovação 
“da efetiva necessidade” 
de ter uma arma em 
casa. Segundo ele, essa 
regra “beirava a subjeti-
vidade”.

Posse é a autorização para que a pessoa 
mantenha uma arma de fogo em casa

O presidente Jair Bolsonaro durante assinatura do decreto que flexibiliza posse de armas

Foto: Reprodução NBR

O decreto assinado 
nesta terça-feira prevê 
que o Estado vai presu-
mir “a veracidade dos fa-
tos e das circunstâncias 
afirmadas na declaração 
de efetiva necessidade” 
de posse de arma de 
fogo (veja abaixo mais 
regras do decreto). Ca-
berá à Polícia Federal 
examinar a declaração.

O que o diz 
o decreto
Entre as regras para 

possuir arma em casa, 
de acordo com o decreto, 
estão as seguintes:

•Caso crianças, ado-
lescentes ou pessoa 
com deficiência mental 
morem na residência 
em que ficará a arma, 
o proprietário deverá 
apresentar uma decla-
ração comprovando a 
existência de um cofre 
ou local seguro para ar-
mazenamento.

•O poder público vai 
presumir veracidade dos 
fatos e das circunstân-
cias na declaração que o 
cidadão fizer para atestar 
a necessidade de ter 

uma arma em casa;
• Poderão ter arma 

agentes públicos e milita-
res, inclusive os inativos, 
além de moradores de 
áreas rurais e aqueles de 
zona urbana que residam 
em estados com mais de 
dez homicídios por cem 
mil habitantes (de acordo 
com dados de 2016).

• Atiradores, cole-
cionadores, caçadores 
e responsáveis legais 
por estabelecimentos 
comerciais ou industriais 
também terão a efetiva 
necessidade da posse 
de arma comprovada, 
segundo o decreto.

Histórico
O decreto foi a princi-

pal medida adotada por 
Bolsonaro desde a pos-
se como presidente da 
República. Até então, o 
governo havia anunciado 
revisões em contratos, 
liberações de recursos e 
exonerações e nomea-
ções de funcionários.

Considerado uma 
promessa de campanha 
do presidente, o decreto 
estava em discussão 

desde os primeiros dias 
do governo. O texto pas-
sou pelo Ministério da 
Justiça, comandado por 
Sérgio Moro.

Em dezembro, antes 
de assumir a Presidência, 
Bolsonaro escreveu em 
uma rede social que pre-
tendia garantir por meio de 
decreto a posse de armas 
de fogo a cidadãos sem 
antecedentes criminais.

O presidente é crítico 
do Estatuto do Desarma-
mento, que, segundo ele, 
impõe regras muito rígi-
das para a posse de arma. 
Durante sua carreira polí-
tica, Bolsonaro defendeu 
reformular a legislação a 
fim de facilitar o uso de 
armas pelos cidadãos.

A flexibilização, contu-
do, é um tema que divide 
a população. Segundo 
pesquisa do Instituto Da-
tafolha divulgada em 31 
de dezembro, 61% dos 
entrevistados,  seis em 
cada dez brasileiros con-
sideram que a posse de 
armas de fogo deve ser 
proibida por representar 
ameaça à vida de outras 
pessoas.


