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A Gazeta dos Municípios
Shopping Pátio Pinda tem

atividades especiais para celebrar 
o Dia Internacional da Mulher

Ford inicia expansão internacional 
da Spin, empresa de serviço

de patinetes elétricos

Grupo HEINEKEN no Brasil lança no Vale do Paraíba
sua primeira experiência cervejeira no País

Com o intuito de ce-
lebrar as mulheres, 
o Shopping Pátio 

Pinda preparou um crono-
grama recheado com atra-
ções e atividades pensadas 
especialmente para elas. 
A programação, gratuita, 
inclui uma exposição fo-
tográfica, um workshop de 
automaquiagem com ses-
são exclusiva para mulhe-
res da melhor idade, uma 
aula de dança com as téc-
nicas do Urban Mix, um 
mutirão para orientação 
sobre cuidados com a saú-
de e ainda, para represen-
tar e homenagear todas as 
mulheres, um show com a 
cantora Sarah Ávila - que 
vai trazer o melhor do pop 
internacional.
A primeira ação acontece 
nesta quinta-feira (5), com 
o lançamento da mostra 
“Mulheres que Inspiram”. 
A exposição, que apresen-
ta fotografias de mulheres 
que venceram ou estão 
vencendo doenças do san-
gue, fica aberta ao público 
a partir das 10h e segue 
no shopping até o dia 16 
de março. O projeto de-
senvolvido pela ASPAL, 
reforça a conscientiza-

A Ford anunciou o 
início da expan-
são internacional 

da Spin, empresa de mi-
crobilidade que adquiriu 
em 2008 e foi a primeira 
a oferecer um serviço au-
torizado de patinetes elé-
tricos compartilhados nos 
Estados Unidos. A em-
presa começará a operar 
na Alemanha no segundo 
trimestre, com planos de 
entrar também na França 
e no Reino Unido. Nos 
Estados Unidos, a Spin já 
atua em parceria com mais 
de 60 cidades e 25 univer-
sidades, oferecendo uma 
alternativa de locomoção 
acessível e confiável para 
as comunidades. A empre-
sa se orgulha de colocar 
a segurança dos usuários 
em primeiro lugar, sempre 
obtendo a permissão dos 
governos locais antes de 
entrar em novos mercados 
e expandindo a frota de 
forma responsável. A Spin 

O Grupo HEI-
NEKEN no Bra-
sil apresenta, pela 

primeira vez, uma experi-

ção sobre a prevenção e 
o diagnóstico precoce das 
doenças do sangue, como 
leucemia e lúpus. “A im-
portância desse trabalho 
é justamente empoderar 
essas mulheres na ques-
tão da autoestima, força e 
brilho, porque passar pelo 
o que elas passaram não é 
fácil, então devemos sem-
pre lembrá-las do quanto 
são importantes e fortes”, 
comenta Caroline Tomoto, 
assistente social da AS-
PAL.
Confira a programação 
completa:
Exposição “Mulheres que 
Inspiram”
Data: de quinta-feira a se-
gunda-feira - 5/3 a 16/3
Horário: das 10h às 22h
Local: Corredor da Oscar 
Calçados
Maquiagem gratuita e dis-
tribuição de amostras grá-
tis
Data: quinta-feira (5)
Horário: das 17h às 21h
Local maquiagem: loja O 
Boticário
Local distribuição de 
amostras: pelos corredores 
do shopping
Aula de Urban Mix
Aulão com as técnicas da 

também trabalha com em-
presas privadas e grupos 
para criar uma solução de 
transporte que atenda às 
reais necessidades e desa-
fios de cada cidade e co-
munidade. “Acreditamos 
que a integração com a co-
munidade é essencial para 
o nosso sucesso no longo 
prazo. Por isso, temos ti-
mes locais para ouvir as 
pessoas nas comunidades, 
colhendo suas opiniões 
para podermos oferecer 
o melhor serviço possí-
vel”, diz Euwyn Poon, 
cofundador e presidente 
da Spin. “No ano passado, 
aumentamos em 600% o 
número de cidades em que 
operamos nos EUA. Ago-
ra, queremos trabalhar em 
parceria com cidades e 
universidades de toda a 
Europa para oferecer um 
serviço seguro, agradável 
e contínuo.” Desde que foi 
integrada ao grupo Ford, 
em novembro de 2018, a 

ência de marca institucio-
nal: o INSIDE THE STAR. 
O tour une conhecimento 
cervejeiro à história da 

dança Urban Mix
Data: sábado (7)
Horário: às 18h
Local: em frente à loja 
Marisa 
Spa para as mãos
Horário: das 13h às 16h
Data: sábado (7),  no cor-
redor da loja Hering
Data: domingo (8), no cor-
redor da loja Ri Happy
Mutirão Saúde da Mulher
Orientação sobre saúde 
preventiva e aferição de 
pressão
Data: sábado (7) e domin-
go (8)
Horário: sábado (7), 10h 
às 17h, e domingo (8), 13h 
às 17h
Local: próximo à loja 
Kalunga
Workshop de automaquia-
gem
Com sessão exclusiva para 
mulheres da melhor idade
Data: domingo (8)
Horário:  às 16h e às 18h
Local: Pátio Cultural
Inscrições pelo WhatsA-
pp: (12) 99164-8510
Show com a cantora Sarah 
Ávila
Data: domingo (8)
Horário: às 12
Local: Praça de Alimenta-
ção

Spin ampliou seu time de 
24 para mais de 600 em-
pregados e tem buscado a 
expansão em novos mer-
cados, com uma solução 
de transporte sustentável 
que permita às pessoas se 
mover com facilidade no 
trânsito urbano. No início 
do ano, a empresa anun-
ciou um plano de inves-
timento em projetos de 
produto e infraestrutura 
de patinetes compartilha-
dos, incluindo a instalação 
de centenas de pontos de 
recarga nos EUA. “Esta-
mos empolgados em al-
cançar esse grande marco 
para nossa empresa”, disse 
Derrick Ko, cofundador 
e CEO da Spin. “Como a 
empresa que criou a pri-
meira estrutura de regula-
mentação para a micromo-
bilidade compartilhada, 
esperamos trabalhar com 
nossos parceiros na Eu-
ropa para moldar o futuro 
desse setor.”

empresa e de suas marcas 
no Brasil, em um ambiente 
lúdico e dinâmico, além de 
um passeio por sua cerve-

jaria de Jacareí, no Vale do 
Paraíba, uma região muito 
importante para a Com-
panhia e estratégica para 
quem circula entre os esta-
dos de São Paulo e Rio de 
Janeiro.
Durante uma hora e meia, 
o visitante será guiado por 
uma série de salas que 
contam tudo o que há por 
dentro da estrela mundial-
mente famosa: a história 
da Companhia, desde sua 
fundação até a chegada 
no Brasil, detalhes sobre 
a produção de cerveja e 
curiosidades sobre as di-
versas marcas do portfólio. 
O passeio fica completo 
com um tour pela cerveja-
ria, onde é possível ver na 
prática partes do processo 
de produção da cerveja.  
“Nos últimos anos o Grupo 

HEINEKEN vem crescen-
do e se consolidando no 
Brasil, a ponto de se trans-
formar na maior operação 
da HEINEKEN em todo 
o mundo. Queremos que 
o público conheça a em-
presa que está por trás de 
marcas como Heineken®, 
Amstel, Eisenbahn e De-
vassa. O INSIDE THE 
STAR vai além de um tour 
cervejeiro tradicional e 
nos permite ter esse con-
tato próximo com o con-
sumidor e compartilhar 
conhecimento, tudo com 
o jeito e a qualidade HEI-
NEKEN que todo mundo 
já conhece e curte”, expli-
ca Mauro Homem, diretor 
de comunicação corporati-
va do Grupo HEINEKEN 
no Brasil. A escolha por 
Jacareí

Ao final da experiência, os 
visitantes poderão degus-
tar dois estilos de chopes 
e curtir o espaço do Bar 
INSIDE THE STAR, além 
de conhecer a loja com 
produtos exclusivos. Os 
motoristas da rodada, que 
forem dirigindo até o tour, 
ganham duas garrafas para 
aproveitar depois.
O INSIDE THE STAR 
funciona de terça-fei-
ra à sábado, sempre em 
dois horários: às 10h e às 
14h30. As visitas aconte-
cem em grupos de até 30 
pessoas. Os visitantes po-
dem conferir todos os de-
talhes e se inscrever pelo 
site www.insidethestar.
com.br. A entrada no IN-
SIDE THE STAR é proi-
bida para menores de 18 
anos.
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EXPEDIENTE

Miscelânea
Curiosidades

Se você é do tipo de pessoas que acha que verduras, legumes e hortaliças 
é a mesma coisa, saiba que você está equivocado. Existem algumas dife-
renças entre esses tipos de alimentos.
Verduras: A palavra verdura representa um termo genérico para designar 
alimentos verdes, com folhas, entre elas o coentro, a alface, a couve, etc. 
Também fazem parte desse grupo a acelga, o agrião, o almeirão, a chicó-
ria, a escarola, o espinafre, o repolho, a rúcula, a salsa, o salsão e muitos 
outros, alimentos nutritivos. As verduras são muito utilizadas em saladas 
ou comidas refogadas.
Legumes: Os legumes são da família das leguminosas. Trata-se de alimen-
tos dos quais não comemos as folhas, mas sim os frutos, como o feijão, a 
ervilha, a vagem e a lentilha. Outros frutos que fazem parte desse grupo 
são o pimentão, o pepino e o chuchu.
Hortaliças: As hortaliças são uma categoria de vegetais que inclui as ver-
duras e legumes. Trata-se de alimentos cultivados em hortas. Podem ser 
chamados de hortaliças todos os alimentos produzidos para consumo fa-
miliar ou em larga escala. Os legumes e verduras são extremamente im-
portantes para uma alimentação saudável. Eles são ricos em vitaminas e 
sais minerais. Além disso, apresentam poucas calorias e muita água. Esti-
ma-se que cerca de 90% das hortaliças sejam formadas por água. Estes ali-
mentos possuem vitamina C, vitaminas do complexo B, potássio, cálcio, 
ferro e manganês. Alguns exemplos de hortaliças são o aspargo, o tomate, 
a couve-flor, o brócolis, etc. 

Humor

Dois amigos que não se viam há muito tempo se encontraram, por acaso, 
na rua e um deles pergunta:
- E aí, como vai a vida?
- Há minha vida mudou completamente. Há muito tempo que tornei-me 
escritor, escrevendo histórias do cotidiano.
- É mesmo? Mas que ótimo! E já conseguiu ganhar muito dinheiro?
- Não, mas ainda estou na espera! 
- Puxa que maravilha!
E o amigo esclarece:
- Até agora, eu só consegui vender a minha casa, o meu carro e agora estou 
tentando vender meu computador e o meu celular...
***
No tribunal, o sujeito, depois de quinze anos de casado, pede o divórcio e 
Juiz pergunta:
- E então, qual é o motivo?
- É que a minha mulher é muito violenta, por qualquer motivo ela pega o 
que encontrar pela frente e atira na minha cabeça.
- Há quanto tempo ela vem tendo esse tipo de atitude? Diz o Juiz.
- Há mais de dez anos.
- E por que só agora o senhor resolveu se separar?
- É que só agora a pontaria dela ficou boa.

Mensagens

A caixa diz â uma senhora:
- A senhora deveria trazer suas próprias sacolas para levar as compras, 
uma vez que os sacos plásticos não são amigáveis ao meio ambiente.
A senhora educadamente, pediu desculpas e disse:
- É que não havia essa onde verde no meu tempo.
A caixa respondeu:
- É esse exatamente o nosso problema hoje, minha senhora. Sua geração 
não se preocupou o suficiente com nosso meio ambiente.
E a idosa respondeu:
- Você está certa. Naquela época, as garrafas de leite, de cerveja e de refri-
gerantes eram devolvidas à loja, que as enviava de volta para as fábricas, 
onde eram lavadas e esterilizadas antes de reutilizadas. Até então, as fral-
das dos bebês eram lavadas, porque não havia fraldas descartáveis. Ah! A 
energia solar e eólica é que realmente secavam nossas roupas. Os meninos 
pequenos usavam as roupas que tinham sido dos seus irmãos mais velhos 
e não precisavam comprar roupas novas. Quando embalávamos algo frágil 
para o Correio, sempre usávamos jornais amassados, para protegê-los, não 
havia plásticos bolhas ou pellets de plástico, que duram cinco séculos pra 
começar a se degradas. Recarregávamos as canetas com tinta ao invés de 
comprar outra. Anotávamos em um caderninho, ao invés de gastar tone-
ladas de papel nas impressoras. E nós não precisávamos de GPS só para 
encontrar a pizzaria mais próxima. Realmente, nós não nos preocupamos 
com o meio ambiente no nosso tempo, você tem toda razão.

Pensamentos, provérbios e citações

Não seja melhor que os outros, seja melhor para os outros.
A paciência traz mais frutos do que a força.
A coragem não admite falsificações. 
O impossível, em geral, é o que não se tentou.
Todas as máximas já foram escritas só resta colocá-las em prática.

Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Tremembé/SP

Livro D-25, FLS. nº 151, Termo nº 7171
Faço saber que pretendem se casar MATHEUS PEIXOTO NOGUEIRA e NATALIE SUSANE DA FONSECA FARIA, 
aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural 
de Taubaté-SP, nascido no dia 29 de outubro de 1998, de profissão operador logístico, de estado civil solteiro, residente e 
domiciliado na Rua Pousada do Rio Quente, nº 66, Centro, Tremembé/SP, CEP: 12120-000, filho de FAUZI ALAN JACIN-
TO NOGUEIRA, natural de São Paulo/SP, residente e domiciliado em Tremembé/SP e de FRANCINE PEIXOTO DOS 
SANTOS, natural de Taubaté/SP, residente e domiciliada em Taubaté/SP. Ela é natural de Pindamonhangaba-SP, nascida em 
16 de agosto de 2000, de profissão auxiliar de estética, de estado civil solteira, residente e domiciliada na Rua Serra Negra, 
nº 365, Parque das Fontes, Tremembé/SP, CEP: 12120-000, filha de PEDRO SIDNEI MARCELO DE FARIA, de 44 anos, 
natural de Taubaté/SP, nascido na data de 04 de julho de 1975 e de GISELLE RODRIGUES DA FONSECA FARIA, de 40 
anos, natural de Pindamonhangaba/SP, nascida na data de 04 de junho de 1979, ambos residentes e domiciliados em Pinda-
monhangaba/SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado em 
Cartório e cópia para a imprensa local desta cidade. 

Livro D-25, FLS. nº 152, Termo nº 7172
Faço saber que pretendem se casar LUIZ RICARDO ALVES PEREIRA e JENIFER CAROLINE DA CONCEIÇÃO LEO-
NEL, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele 
é natural de Taubaté-SP, nascido no dia 10 de janeiro de 1987, de profissão ajudante geral, de estado civil solteiro, residente 
e domiciliado na Rua Particular Fazenda Kanegae, nº 231, Kanegae, Tremembé/SP, CEP: 12120-000, filho de MARCELO 
PEREIRA, de 53 anos, natural de Tremembé/SP, nascido na data de 06 de junho de 1966 e de CRISTINA APARECIDA 
ALVES, de 57 anos, natural de Tremembé/SP, nascida na data de 09 de setembro de 1962, ambos residentes e domiciliados 
em Tremembé/SP. Ela é natural de Tremembé-SP, nascida no dia 20 de novembro de 1997, de profissão babá, de estado civil 
solteira, residente e domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de JOSÉ ANTONIO LEONEL, de 44 anos, natural 
de Tremembé/SP, nascido na data de 18 de outubro de 1975 e de JACQUELAINE DA CONCEIÇÃO, de 42 anos, natural de 
Guarulhos/SP, nascida na data de 21 de novembro de 1977, ambos residentes e domiciliados em Tremembé/SP. Se alguem 
souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado em Cartório e cópia para a im-
prensa local desta cidade. 

Extrato da Lei nº 1.138 – de 02 de março de 2020.

 “Dispõe sobre a inclusão de elementos de despesa no orçamento de  2020 e dá 
outras providências”. Ricardo Evangelista Lobato, Prefeito Municipal de Reden-
ção da Serra, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber 
que aprovou , sancionou e promulgou a referida Lei. A íntegra da Lei encontra-se 
disponível no site www.redencaodaserra.sp.gov.br ou na sede da Prefeitura – Av 
XV de novembro, 829, centro. Tel 12 3676 1600.

Cooperativa realiza palestra
em comemoração ao Dia
da Mulher em São José

O Sicoob Cressem, 
cooperativa de 
crédito dos ser-

vidores públicos munici-
pais, realiza uma palestra 
em comemoração ao Dia 
Internacional da Mulher. 
Com o tema “Mulheres em 
Foco”, o evento acontece 
nesta sexta-feira dia 6, a 
partir das 9h, no auditório 
do Centro de Convivência.
Durante a palestra minis-
trada por integrantes da 

Guarda Civil Municipal 
de São José dos Campos, 
serão abordados assuntos 
relacionados a defesa pes-
soal e dicas de segurança 
para o dia a dia da mulher.
Além da palestra, a coo-
perativa está oferecendo 
a promoção “Seguro Vida 
Mulher”, para cooperados 
e dependentes. Para quem 
contratar o seguro no dia 
6 de março, receberá um 
número da sorte para con-

correr a uma viagem com 
acompanhante para São 
Paulo. No prêmio também 
está incluso voo panorâ-
mico, jantar e hospedagem 
na cidade. Serviço
Palestra “Mulheres em 
Foco”
Data: 06 de março
Horário: A partir das 9h
Local: Centro de Convi-
vência, rua Henrique Dias, 
1045, Monte Castelo - São 
José dos Campos
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Caçapava recebe primeira edição do 
St. Patrick´s Festival, com atrações 

gastronômicas e musicais

Baixa temperatura deve
prosseguir até a próxima semana, 

aponta meteorologia

Caçapava recebe 
neste fim de sema-
na, de 6 a 8 de mar-

ço, o St. Patrick´s Festival, 
que reúne três eventos 
simultâneos: Festival de 
Cerveja Artesanal, Festi-
val de Sorvete e Doces e 
Festival de Burger e Tor-
resmo. 
O evento, com entrada 
gratuita, será na sede do 
GAMT (Grupo de Asses-
soria e Mobilização de Ta-
lentos) de Caçapava e terá 
parte da renda revertida 
para os projetos desenvol-
vidos pelo grupo.
Inspirado na tradicional 
festa do padroeiro da Ir-
landa, o St. Patrick´s Fes-
tival terá o famoso chope 
verde e a presença de nove 
cervejarias artesanais de 
São Paulo e Minas Gerais. 
Os apreciadores de cerve-
ja poderão apreciar tipos 
variados como Pilsen, La-
ger, Blonde, IPA, Weiss, 
Witbier, Red Ale e Stout. 

Turistas que espe-
ravam aquele sol 
ardente no final de 

semana ainda terão que 
aguardar. De acordo com 
os meteorologistas do site 
Climatempo, a chuva ain-
da vai marcar presença até 
o domingo (8) e as tempe-
raturas permanecerão pró-
ximas dos 25°C.
Março começou com tar-
des bastante amenas em 
São Paulo e noites até 
frias. Por volta das 22 ho-
ras da noite de 3 de março, 
a temperatura era de 17°C 

Chope de vinho e Saint 
ICE são outras opções.
Na Praça de Alimenta-
ção, burgers, torresmo, 
churros, sorvetes e doces. 
Além da variedade gas-
tronômica, haverá shows 
musicais durante todo o 
evento, Espaço Kids com 
brinquedos gigantes e uma 
série de outras surpresas, 
em um espaço coberto de 
mais de 800 m².
Quem quiser entrar ainda 
mais no clima da festa, 
pode vir vestido de verde 
para o festival, seguindo 
a tradição irlandesa do St. 
Patrick´s Day.
St. Patrick´s Festival - 6 a 
8 de março
Horários:
Sexta (6/3), das 18h às 
23h30
Sábado (7/3), das 12h às 
23h30
Domingo (8/3), das 12h às 
22h 
Programação Musical
6/3 (sexta)

na região do aeroporto de 
Congonhas, com sensação 
de 16°C. No Vale do Para-
íba, os termômetros ainda 
apontam para temperatu-
ras mínimas na casa dos 
16°C e máximas de 27°C.
Quando vai esquentar? 
- No Litoral Norte, a ele-
vação da temperatura vai 
acontecer quando a chuva 
diminuir. A previsão é de 
que isto comece a ocorrer 
somente na próxima sema-
na.  A tarde do domingo já 
será um pouco mais quen-
te e o restante da próxima 

18h - DJ Edy (Especial 
Retro)
20h30 - Banda Black Sta-
ge (Pop Rock)
7/3 (sábado)
12h - DJ Edy (Especial 
Retro)
14h - Duo In Natura 
(MPB/Pop)
17h - DJ Edy (Tributo ao 
Metallica e grandes ban-
das)
19h - Banda Eldhrimnir 
(Alcoholic Folk)         
21h30 - Banda RockSiric 
(Classic Rock)
8/3 (domingo)
12h - DJ Edy (Especial 
Retro)
14h - M2 Trio (Pop Rock)
17h - DJ Edy (Tributo ao 
Nirvana e Pearl Jam)
18h - Banda Alkimia (Pop 
Rock)
20h - Banda Garagem 
Hermética (Pop Rock)
Local: GAMT (Rua Na-
ções Unidas, 259, Vila São 
João - Caçapava)
Entrada gratuita

semana também deve ser 
com calor, com tempera-
turas entre 28°C e 30°C 
durante a tarde.
Frio no verão? - A baixa 
temperatura é explicada 
principalmente pelo ex-
cesso de nebulosidade e 
chuva frequente que vem 
predominando desde 20 
de fevereiro e não propria-
mente pela presença de 
ar frio de origem polar. A 
grande quantidade de nu-
vens e a chuva roubaram 
muitas horas de sol no les-
te paulista.

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna público 
a abertura de Licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 007/2020. 
Objeto: Registro de Preços para Aquisição Futura e Parcelada de Uni-
forme Escolar. Data para recebimento de proposta: das 09h00min do 
dia 05/03/2020, até as 09h00min do dia 18/03/2020; data da abertura 
de propostas: das 13h00min às 14h00min do dia 18/03/2020; data de 
início da sessão pública: às 14h00min do dia 18/03/2020, horário de 
Brasília/DF, local www.bnc.org.br “acesso identificado no link - licita-
ções”. O Edital na íntegra poderá ser consultado aos interessados no 
site supracitado. Maiores informações através do telefone (12) 3112-
9200.

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna pú-
blico a abertura de Licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 
008/2020. Objeto: Registro de Preços para Aquisição Futura e Par-
celada de Material de Escritório, Escolar e Descartáveis. Data para 
recebimento de proposta: das 08h00min do dia 05/03/2020, até as 
08h00min do dia 19/03/2020; data da abertura de propostas: das 
08h00min às 09h00min do dia 19/03/2020; data de início da sessão 
pública: às 09h00min do dia 19/03/2020, horário de Brasília/DF, local 
www.bnc.org.br “acesso identificado no link - licitações”. O Edital na 
íntegra poderá ser consultado aos interessados no site supracitado. 
Maiores informações através do telefone (12) 3112-9200.
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Três criminosos armados rendem 
casal e assaltam residência

em Pindamonhangaba

Vinte fatos que comprovam que a posse de armas
deixa uma população mais segura

Três homens arma-
dos tomaram de 
surpresa uma resi-

dência no bairro Andrade 
e renderam um casal du-
rante assalto na noite des-
ta terça-feira (3) em Pin-
damonhangaba.  O crime 
ocorreu por volta das 21h, 
segundo informou a Polí-
cia Civil. De acordo com 

Os recentes acon-
tecimentos em 
Ottawa, Canadá, 

comprovam, pela enésima 
vez, que controle de armas 
serve apenas para deixar 
uma população pacífica 
ainda mais vulnerável.
O desarmamento não ape-
nas deixa uma população 
menos livre, como tam-
bém a deixa menos segu-
ra.  E não existe liberdade 
individual se o indivíduo 
está proibido de se prote-
ger contra eventuais ata-
ques físicos.  Liberdade e 
autodefesa são conceitos 
totalmente indivisíveis.  
Sem o segundo não há o 
primeiro.
Respeitar o direito de cada 
indivíduo poder ter armas 
de fogo ainda é a melhor 
política de segurança, 
como os fatos listados 
abaixo mostrarão.  Já res-
tringir, ou até mesmo proi-
bir, o direito de um indiví-
duo ter uma arma de fogo 
o deixa sem nenhuma de-
fesa efetiva contra crimi-
nosos violentos ou contra 
um governo tirânico.
A Universidade de Har-
vard, que não tem nada de 
conservadora, divulgou 
recentemente um estudo 
que comprova que, quanto 
mais armas os indivíduos 
de uma nação têm, menor 
é a criminalidade.  Em ou-
tras palavras, há uma ro-
busta correlação positiva 
entre mais armas e menos 
crimes.  Isso é exatamen-
te o oposto do que a mídia 
quer nos fazer acreditar. 
Mas o fato é que tal corre-

a polícia, os criminosos 
apareceram quando a mu-
lher chegava em casa com 
seu veículo e tentava esta-
cionar. O trio anunciou o 
assalto e fizeram reféns a 
proprietária da casa e seu 
ex-marido, que é deficien-
te mas mora na proprieda-
de. Os criminosos levaram 
vários pertences das víti-

lação faz sentido, e o mo-
tivo é bem intuitivo: ne-
nhum criminoso gostaria 
de levar um tiro. 
Se o governo de um país 
aprova um estatuto do 
desarmamento, o que ele 
realmente está fazendo é 
diminuindo o medo de cri-
minosos levarem um tiro 
de cidadãos honestos e tra-
balhadores, e aumentando 
a confiança desses crimi-
nosos em saber que suas 
eventuais vítimas — que 
obedecem a lei — estão 
desarmadas.
A seguir, 20 fatos pou-
co conhecidos que com-
provam que, ao redor do 
mundo, mais armas dei-
xam uma população mais 
segura.
#1 Um estudo publicado 
pela Universidade de Har-
vard — Harvard Journal 
of Law & Public Policy — 
relata que países que têm 
mais armas tendem a ter 
menos crimes
#2 Ao longo dos últimos 
20 anos, as vendas de ar-
mas dispararam nos EUA, 
mas os homicídios relacio-
nados a armas de fogo ca-
íram 39 por cento durante 
esse mesmo período.  Mais 
ainda: “outros crimes rela-
cionados a armas de fogo” 
despencaram 69%.
#3 Ainda segundo o estudo 
da Harvard, os nove países 
europeus que apresentam 
a menor taxa de posse de 
armas apresentam taxas de 
homicídios que, em con-
junto, são três vezes maio-
res do que as dos outro 
nove países europeus que 

mas, com aparelhos ele-
trônicos, roupas, e mais 
a quantia de R$ 800. Na 
fuga, eles usaram o carro 
da vítima e tomaram rumo 
ignorado. Até o momento, 
ninguém foi preso.
A ocorrência foi registrada 
no DP de Pindamonhanga-
ba e a Polícia Civil inves-
tiga o caso.

apresentam a maior taxa 
de posse de armas.
#4 Quase todas as chaci-
nas cometidas por indiví-
duos desajustados nos Es-
tados Unidos desde 1950 
ocorreram em estados que 
possuem rígidas leis de 
controle de armas.
Com uma única exceção, 
todos os assassinatos em 
massa cometidos nos EUA 
desde 1950 ocorreram em 
locais em que os cidadãos 
são proibidos de portarem 
armas.  Já a Europa, não 
obstante sua rígida políti-
ca de controle de armas, 
apresentou três dos seis 
piores episódios de chaci-
nas em escolas.
#5 Os EUA são o país nú-
mero 1 do mundo em ter-
mos de posse de armas per 
capita, mas estão apenas 
na 28ª posição mundial 
em termos de homicídios 
cometidos por armas de 
fogo para cada 100.000 
pessoas.
#6 A taxa de crimes vio-
lentos nos EUA era de 
757,7 por 100.000 pessoas 
em 1992.  Já em 2011, ela 
despencou para 386,3 por 
100.000 pessoas.  Durante 
esse mesmo período, a taxa 
de homicídios caiu de 9,3 
por 100.000 para 4,7 por 
100.000.  E, também du-
rante esse período, como 
já dito acima, as vendas de 
armas dispararam.
#7 A cada ano, aproxi-
madamente 200.000 mu-
lheres nos EUA utilizam 
armas de fogo para se pro-
teger de crimes sexuais.
#8 Em termos gerais, as 

armas de fogo são utiliza-
das com uma frequência 
80 vezes maior para impe-
dir crimes do que para tirar 
vidas.
#9 O número de fatalida-
des involuntárias causadas 
por armas de fogo caiu 
58% entre 1991 e 2011.
#10 Apesar da extrema-
mente rígida lei desar-
mamentista em vigor no 
Reino Unido, sua taxa de 
crimes violentos é aproxi-
madamente 4 vezes supe-
rior à dos EUA.  Em 2009, 
houve 2.034 crimes vio-
lentos para cada 100.000 
habitantes do Reino Uni-
do.  Naquele mesmo ano, 
houve apenas 466 cri-
mes violentos para cada 
100.000 habitantes nos 
EUA.
#11 O Reino Unido apre-
senta aproximadamente 
125% mais vítimas de es-
tupro por 100.000 pessoas 
a cada ano do que os EUA.
#12 Anualmente, o Reino 
Unido tem 133% mais ví-
timas de assaltos e de ou-
tras agressões físicas por 
100.000 habitantes do que 
os EUA.
#13 O Reino Unido apre-
senta a quarta maior taxa 
de arrombamentos e inva-
sões de residências de toda 
a União Europeia.
#14 O Reino Unido apre-
senta a segunda maior taxa 
de criminalidade de toda a 
União Europeia.
#15 Na Austrália, os ho-
micídios cometidos por ar-
mas de fogo aumentaram 
19% e os assaltos a mão 
armada aumentaram 69% 
após o governo instituir o 
desarmamento da popula-
ção.
#16 A cidade de Chicago 
havia aprovado uma das 
mais rígidas leis de con-
trole de armas dos EUA.  
O que houve com a crimi-
nalidade?  A taxa de homi-
cídios foi 17% maior em 
2012 em relação a 2011, e 
Chicago passou a ser con-
siderada a “mais mortífera 
dentre as cidades globais”.  
Inacreditavelmente, no 
ano de 2012, a quantidade 
de homicídios em Chica-
go foi aproximadamente 

igual à quantidade de ho-
micídios ocorrida em todo 
o Japão.
#17 Após essa catástrofe, 
a cidade de Chicago re-
cuou e, no início de 2014, 
voltou a permitir que seus 
cidadãos andassem arma-
dos.  Eis as consequên-
cias:  o número de roubos 
caiu 20%; o número de 
arrombamentos caiu tam-
bém 20%; o de furto de 
veículos caiu 26%; e, já no 
primeiro semestre, a taxa 
de homicídios da cidade 
recuou para o menor nível 
dos últimos 56 anos.
#18 Após a cidade de Ke-
nnesaw, no estado ameri-
cano da Geórgia, ter apro-
vado uma lei que obrigava 
cada casa a ter uma arma, 
a taxa de criminalidade 
caiu mais de 50% ao lon-
go dos 23 anos seguintes.  
A taxa de arrombamentos 
e invasões de domicílios 
despencou incríveis 89%.
#19 Os governos ao re-
dor do mundo chacinaram 
mais de 170 milhões de 
seus próprios cidadãos du-
rante o século XX (Stalin, 
Hitler, Mao Tsé-Tung, Pol 
Pot etc.).  A esmagadora 
maioria desses cidadãos 
havia sido desarmada por 
esses mesmos governos 
antes de serem assassina-
dos.
#20 No Brasil, 10 anos 
após a aprovação do esta-
tuto do desarmamento — 
considerado um dos mais 
rígidos do mundo —, o 
comércio legal de armas 
de fogo caiu 90%.  Mas as 
mortes por armas de fogo 
aumentaram 346% ao lon-
go dos últimos 30 anos.  
Com quase 60 mil homicí-
dios por ano, o Brasil já é, 
em números absolutos, o 
país em que mais se mata.
Quantas dessas notícias 
você já viu na mídia con-
vencional, que dá voz ape-
nas a desarmamentistas?
Armas são objetos inani-
mados, tão inanimados 
quanto facas, tesouras e 
pedras.  Costumes, tradi-
ções, valores morais e re-
gras de etiqueta — e não 
leis e regulações estatais 
— são o que fazem uma 

sociedade ser civilizada.  
Restrições sobre a posse 
de objetos inanimados não 
irão gerar civilização.
Essas normas comporta-
mentais — as quais são 
transmitidas pelo exemplo 
familiar, por palavras e 
também por ensinamentos 
religiosos — representam 
todo um conjunto de sabe-
doria refinado por anos de 
experiência, por processos 
de tentativa e erro, e pela 
busca daquilo que funcio-
na.  O benefício de se ter 
costumes, tradições e va-
lores morais regulando o 
comportamento — em vez 
de atribuir essa função ao 
governo — é que as pesso-
as passam a se comportar 
eticamente mesmo quando 
não há ninguém vigian-
do.  Em outras palavras, 
é a moralidade a primeira 
linha de defesa de uma so-
ciedade contra comporta-
mentos bárbaros.
No entanto, em vez de se 
concentrar naquilo que 
funciona, os progressistas 
desarmamentistas querem 
substituir moral e ética por 
palavras bonitas e por leis 
de fácil apelo. 
Por último, vale um racio-
cínio lógico: quem é a fa-
vor do desarmamento não 
é contra armas, pois as ar-
mas serão necessárias para 
se desarmar os cidadãos.  
Logo, um desarmamentis-
ta nunca será contra armas 
— afinal, ele quer que a 
polícia utilize armas para 
confiscar as armas dos ci-
dadãos. 
Consequentemente, um 
desarmamentista é neces-
sariamente a favor de ar-
mas.  
Mas ele quer que apenas o 
governo (que, obviamen-
te, é composto por pesso-
as honestas, confiáveis, 
morais e virtuosas) tenha 
armas. 
Conclusão: nunca existiu 
e nem nunca existirá um 
genuíno ‘desarmamento’.  
Existe apenas armamento 
centralizado nas mãos de 
uma pequena elite política 
e dos burocratas fardados 
que protegem os interesses 
dessa elite.


