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Um ano depois de
eliminação histórica 
do “BBB”,Karol Conká
lança novo álbum e
programa na TV
e fala a EDUARDO

VANINI sobre período 
longe das redes e 
de muita terapia.
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Hétero top: Presente no ‘BBB’, figura do ‘homem-padrão’
ganha um novo rótulo para chamar de seu SEGUNDO CADERNO

Na volta pra casa...

Levantamento feito pelo GLOBO em Tribunais de Justiça 
de todo o país identificou 25 caçadores, atiradores e
colecionadores (CACs) envolvidos com milícias, grupos 
de extermínio e facções do tráfico em nove estados. Armas 
e munição, liberadas em maior quantidade para a categoria 
no governo Bolsonaro, municiam assaltos a bancos e
sequestros e são fonte “legal” para criminosos. PÁGINA 13

Licença 
para atirador
abastece o crime
organizado 
no país

EM MÃOS ERRADAS

Liberação facilitada de registros
vira caminho seguro e barato para
obtenção de armas de guerra 

RAFAEL SOARES

Integrantes das forças de segurança são alvos de cobiça
eleitoral, em concorrência cada vez mais acirrada. Em 
17 estados, já houve aumentos salariais aprovados ou
há propostas em discussão, enquanto governo federal, 
além de verbas, acena com propostas legislativas. PÁGINA 4

Governadores e Bolsonaro
disputam policiais 

POR UMA AGENDA
CONSENSUAL
PELO
CRESCIMENTO
PÁGINA 2

EDITORIAL

‘Se for pra morrer
na rua, prefiro
ficar em casa’ 
Andreia Nunes, moradora da Rua Vinte e
Quatro de Maio, uma das mais atingidas
pelas chuvas em Petrópolis, conta a 
ANA LUCIA AZEVEDO que ela e os vizinhos
nunca foram treinados sobre rotas de
fuga ou onde se abrigar quando as
sirenes tocam. A falta de planejamento
aumenta o risco para moradores. PÁGINA 26

MÁRCIA FOLETTO
ENCURRALADOS

Área de risco. Andreia consola a vizinha dona Hermínia, de 85 anos, que teme ficar em casa, mas não tem para onde ir

Até onde vai 
a liberdade 
na internet
PÁGINA 2

MERVAL PEREIRA

País exposto 
às tragédias
autoprovocadas
PÁGINA 16

MÍRIAM LEITÃO

Lula e FH já
conversaram
sobre eleições
PÁGINA 6

LAURO JARDIM

Ao TSE, mais
trabalho e
menos discurso
PÁGINA 12

ELIO GASPARI

Sentimento 
de abandono
à própria sorte
PÁGINA 3
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de Augusto Aras
PÁGINA 3
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Sob o controle de parlamentares, órgão é
turbinado com orçamento secreto e executa
obras que servem de palanque eleitoral. Es-
tatal inflou no governo Bolsonaro. PÁGINAS 8 e 9

Codevasf, ao seu dispor:
estatal vira elo entre
políticos e eleitores 

Flamengo e Atlético-MG disputam 
a Supercopa do Brasil motivados por uma
rivalidade de mais de 40 anos. PÁGINA 34

Movidos a rivalidade
TIRA-TEIMA

Sete exercícios de “malhação emocional”,
de pequenos agrados a grandes gestos,
contribuem para um relacionamento
mais sólido, feliz e duradouro. PÁGINA 24

A prática do amor
fortalece relações

OLHO NO OLHO 

Mais escolarizados, jovens produtores
apostam em inovações, dos drones à
biotecnologia, que já ajudam a elevar
a produtividade no campo. PÁGINAS 15 e 16

Nova geração
digitaliza o campo 

AGRO É JOVEM

Julia Garner
brilha em
nova série
SEGUNDO CADERNO

PATRÍCIA KOGUT

Em 1981, a foto de Jamil Luminato com um
bebê morto num deslizamento foi símbolo
da tragédia. Ele perdeu parentes em
enchente e vive hoje em área de risco. PÁGINA 28

Vida marcada pela chuva 
41 ANOS EM PETRÓPOLIS 

O próprio presidente Putin supervisionou
um exercício russo com armamento de
guerra. Enquanto isso, militares ucranianos
morreram em ataque de separatistas. PÁGINA 21

Rússia testa mísseis com
capacidade nuclear e
aumenta tensão com Ucrânia

O que motivou os campos de concentração
do Ceará, na década de 1930 PÁGINA 14

HISTÓRIA



O GLOBO | Domingo 20 .2 .2022 | 13

Brasil
NA WEB

No início de 2021, a milícia
invadiu a favela do Qui-

tungo, na Zona Norte do Rio.
Nos meses seguintes, comer-
ciantes da região, inconforma-
dos com as taxas que passaram
a ser cobradas, denunciaram
os paramilitares, e a Polícia Ci-
vil, com os horários e locais das
cobranças, montou uma ope-
ração. Em 15 de abril, seis ho-
mens foram presos quando re-
colhiam os valores. Dois deles
estavam com pistolas na cintu-
ra: Marcelo Orlandini, apon-
tado pela polícia como chefe
do grupo, e Wallace César Tei-
xeira. Na abordagem, uma sur-
presa: Orlandini e Teixeira
afirmaram que adquiriram su-
as armas legalmente. Eles ti-
nham o certificado de registro
de atiradores desportivos,
emitido pelo Exército, e inte-
gravam a categoria de Caçado-
res, Atiradores e Colecionado-
res, os CACs.

Um levantamento feito pe-
lo GLOBO em Tribunais de
Justiça do país identificou
CACs que integram milícias e
grupos de extermínio, são ar-
meiros de facções do tráfico e
atuam como fornecedores de
armas e munição para assal-
tos a bancos e sequestros. Há
processos em que 25 CACs fo-
ram acusados ou condenados
por fazerem parte de organi-
zações criminosas de nove es-
tados —60% deles foram pre-
sos ou denunciados à Justiça
depois do início do governo
Bolsonaro, que facilitou a ob-
tenção de registros e possibili-
tou o acesso a maiores quanti-
dades de armas e munição pe-
la categoria.

CLUBE DE TIRO NA RUA
No caso do Quitungo, os dois
presos tentaram se livrar da
acusação, dizendo que iam
para um clube de tiro e, por
serem atiradores, poderiam
portar armas. Um decreto de
Bolsonaro de fevereiro de
2021 liberou aos CACs o por-
te de uma arma municiada
em “qualquer itinerário” pa-
ra o local da prática do tiro.
Mas a explicação não con-
venceu: em janeiro, os dois
foram condenados a sete
anos de prisão por porte ile-
gal de arma e constituição de
milícia privada.

O caso mais recente de pri-
são de um CAC por ligação
com o crime aconteceu há três
semanas. O colecionador Vi-
tor Furtado Rebollal Lopez, o
Bala 40, foi preso em Goiânia
transportando 11 mil balas de

fuzil. Em sua casa, na Zona
Norte do Rio, policiais apreen-
deram 54 armas, sendo 26 fu-
zis. Ligações interceptadas pe-
la polícia revelaram que Furta-
do usava seu certificado para
comprar material bélico de
forma lícita, em lojas legaliza-
das, e depois revender para a
maior facção do tráfico do Rio. 

—Ele usava a prerrogativa
de CAC para comprar uma
quantidade grande de armas e
munição, o que é permitido
atualmente, para vender para
traficantes —diz o promotor
Romulo Santos Silva, respon-
sável pela investigação. 

Em 2019, outro arsenal já
havia sido apreendido na casa
de um atirador certificado, Os-

mar da Silva Gomes, o Tirso —
condenado a 37 anos de prisão
por ser o principal matador da
milícia de Itaboraí, no Rio.
Num imóvel de Tirso — res-
ponsável por capturar e matar
traficantes rivais da quadrilha
e ocultar cadáveres em cemi-
térios clandestinos —, a polí-
cia achou dois fuzis enterrados
no jardim, duas pistolas, um
revólver e uma granada. 

Até um chefão da maior fac-
ção do tráfico de São Paulo
conseguiu virar CAC. Levi
Adriano Felício, preso em
2019 no Paraguai, era aponta-
do pelo Ministério Público co-
mo um “executivo” da quadri-
lha no país vizinho, responsá-
vel por adquirir drogas e enviar

remessas para o Brasil. Quan-
do Felício foi capturado, as au-
toridades descobriram que ele
tinha um registro de colecio-
nador e atirador válido até
2016 —mesmo integrando a
facção desde a década de 1990
e ter sido condenado por tráfi-
co em 2008. 

O levantamento identifi-
cou outros dois CACs acusa-
dos de chefiar quadrilhas de
traficantes: Luciano de Souza
Barbosa, acusado de fornecer
cocaína para bairros de Cam-
po Grande, MS, e Reinaldo
Rosa de Jesus, chefe do tráfico
de Mirassol, em Brasília. Ou-
tro atirador desportivo certifi-
cado pelo Exército ligado a
traficantes é o agente peni-

tenciário Hélder Benites,
condenado por facilitar a en-
trada de armas e celulares em
presídio de São Paulo, onde
cumpriam pena integrantes
da maior facção do estado. 

Os processos também mos-
tram que CACs fornecem ar-
mas de grosso calibre usadas
em ações cinematográficas
de assaltos a bancos. Em Na-
tal, o atirador Makson Felipe
de Menezes Pereira, o “Play-
boy das Armas”, é réu por for-
necer fuzis, que ele comprava
legalmente, para quadrilhas
de ataques a carros-fortes no
Rio Grande do Norte. Em Per-
nambuco, o colecionador An-
dré Filipe Santiago responde
pela negociação de uma bazu-
ca com uma quadrilha que
usaria o armamento para ex-
plodir um banco.

ACESSO A ARMAS AMPLIADO
Os CACs tiveram seus direitos
ampliados desde o início da
gestão Bolsonaro. Por decreto,
opresidente aumentou o limi-
te de armas e munição a inte-
grantes da categoria: atual-
mente, atiradores podem ter
até 60 armas. Antes, o limite
máximo era de 16. O PL 3.723/
2019, proposto pelo Executivo
para alterar o Estatuto do De-
sarmamento, pode flexibilizar
ainda mais as normas para
CACs. Ele pede, entre outros
pontos, a autorização do trans-
porte de uma arma municiada
para atiradores e caçadores,
sem restrição de horário, e difi-
culta a fiscalização da catego-
ria, ao determinar que investi-
gadores que desejem ter aces-
so a bancos de dados sobre
CACs justifiquem o motivo da
pesquisa. Para Bruno Langea-
ni, gerente do Instituto Sou da
Paz e especialista em controle
de armas, as medidas favore-
cem o crime:

— Antes, as quadrilhas ti-
nham dois principais canais
de fornecimento de fuzis: trá-
fico de armas internacional e
desvios de forças de seguran-
ça, ambos arriscados. Com as
mudanças, criou-se uma bre-
cha para acessar armas de
guerra, pois um único cida-
dão pode comprar até 30 fu-
zis. O custo é em moeda naci-
onal, com transporte docu-
mentado pelo Exército e pos-
sibilidade de receber em casa,
sem riscos.

Questionado se o certifica-
do das pessoas identificadas
pelo levantamento havia sido
suspenso, o Exército disse que
a informação só pode ser pas-
sada a “órgãos competentes,
quando necessário, por se tra-
tar de dados sigilosos”.

Armas liberadas a CACs pelo
governo abastecem milícias e
facções do tráfico no país

ATIRADORES DO
‘BEM’ NO CRIME

RAFAEL SOARES
rafael.soares@extra.inf.br

-

BRUNO KAIUCA

‘Barra limpa’.
Criminosos
apresentam
certificado de
registro de
atiradores
desportivos para
escapar da
prisão

CACS E O CRIME

Fonte: Editoria de Arte

Ao todo, foram localizadas ações 
em que 25 CACs são acusados ou 
condenados por fazerem parte 
de organizações criminosas — 
60% deles foram presos ou 
denunciados à Justiça depois do 
início do governo Bolsonaro, que 
facilitou a obtenção de registros
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“Com as
mudanças,
criou-se uma
brecha para
acessar armas
de guerra, pois
um único
cidadão pode
comprar até
30 fuzis. O
custo é em
moeda
nacional, com
transporte
documentado
pelo Exército e
recebimento
em casa”_
Bruno
Langeani,
gerente do
Instituto Sou da
Paz e
especialista em
controle de
armas

Candidatos que fizeram a prova nos dois últimos anos poderão concorrer às bolsas
Governo libera para alunos do Enem 2020 
PROUNI PARA

ACESSAR
APONTE 
O CELULAR
PARA 
O QR CODE
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Maricá

Frente fria deixa o leste de 
SP, Costa Verde e Grande Rio 
com risco de chuvosa forte e 
volumosa. Temporais no 
Norte e litoral do Nordeste. 
No sul, tempo seco e queda 
na temperatura

Risco para temporais no início 
da manhã no sul do estado. No 
Grande Rio, manhã com 
aumento de nuvens e 
temporais entre tarde e noite. 
Atenção para alagamentos e 
transbordamentos.

Impróprias: Botafogo 
e Flamengo.

Mar subindo durante 
o dia. Ondas de até 1,6m, séries 
maiores. Melhores locais: 
Recreio, Grumari, Barra, Reserva.

Ventos de, com 
rajadas de até 40 km/h. 
Intensidade variando de 15 à 
25km/h.
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Em junho de 2020, Thiago
Gutemberg Gomes, o

Curisco, precisava conser-
tar armas e comprar materi-
al bélico para fortalecer a
milícia de São João de Meri-
ti, na Baixada Fluminense.
Pelo WhatsApp, o milicia-
no, apontado pelo Ministé-
rio Público como responsá-
vel pelo recolhimento das
taxas cobradas de morado-
res, entrou em contato com
um especialista: “Fala comi-
go, irmão!”, escreveu Curis-
co, no dia 21 daquele mês, a
um contato salvo como
“Alex Armeiro”. O interlo-
cutor já sabia qual era o as-
sunto e respondeu: “Ama-
nhã, eu vou comprar o tiran-
te do gatilho e mola” —pe-
ças usadas na montagem de
armas. “Assim que resolver,
te ligo”, completa. No dia se-
guinte, os dois marcam um
encontro para a entrega da
encomenda.

SARGENTO ARMEIRO
Segundo a Polícia Civil e o
Ministério Público do Rio, o
interlocutor do miliciano é
o sargento da PM Alex Bon-
fim de Lima Silva, lotado no
39º BPM (Belford Roxo). A
experiência de Silva no ma-
nuseio de armas, no entan-
to, não se explica somente
por sua profissão: o policial
também tem um Certifica-
do de Registro (CR) emitido
pelo Exército e integra a ca-
tegoria dos Caçadores, Ati-
radores e Colecionadores,
os CACs — que tiveram o
acesso a armamento expan-
dido desde o início do gover-
no Bolsonaro. Há seis me-
ses, o PM armeiro está preso
acusado de consertar armas
e fornecer material bélico

de”. A liberdade duraria pou-
co: no ano seguinte, ele seria
novamente preso, acusado
de ligação com a milícia de
São João de Meriti. Atual-
mente, o sargento responde a
três processos, acusado de in-
tegrar milícia e de posse e de
comércio ilegal de armas.

Procurado, o advogado
do sargento, Marcos André
Santos Souza, alegou, por
meio de nota, que Bonfim
“possui três armas registra-
das na PM, não precisando
de CAC para obtenção das
mesmas”. Ainda segundo a
nota, a defesa aguarda a ab-
solvição do PM nos proces-
sos a que ele responde “por
total falta de provas e equí-
vocos nas denúncias reali-
zadas”. O CR de Bonfim
não é mais válido: ele deve-
ria ser renovado até setem-
bro de 2021, três anos após
sua emissão, justamente o
mês em que o sargento foi
preso.

Em fevereiro passado, um
levantamento do GLOBO
mostrou que CACs usam su-
as licenças para abastecer
facções do tráfico, milícias e
grupos de extermínio que
agem em nove estados bra-
sileiros. Um projeto de lei
prestes a ser votado no Se-
nado, o PL 3.723/2019, pro-
posto pelo Executivo para
alterar o Estatuto do Desar-
mamento, pode flexibilizar
ainda mais as normas para a
categoria. O projeto propõe,
entre outros pontos, a auto-
rização do transporte de
uma arma municiada para
atiradores e caçadores, sem
restrição de horário, e difi-
culta a fiscalização, ao de-
terminar que investigado-
res que desejem ter acesso a
bancos de dados sobre
CACs justifiquem o motivo
da pesquisa.

Sargento CAC era armeiro da milícia, diz polícia
Membro da PM, com registro de colecionador, atirador e caçador concedido pelo Exército, é acusado de consertar
e fornecer material bélico para quadrilha na Baixada Fluminense. Ele foi preso pela segunda vez em setembro

RAFAEL SOARES
rafael.soares@oglobo.com.br

-
ARMAS PARA OS PARAMILITARES
Conversas em aplicativo extraídas de celular de miliciano 
expõem relação de PM colecionador de armas com o 
grupo criminoso

Editoria de Arte

Fala comigo, irmão! Bom 
dia. Conseguiu pegar lá?

Bom dia! Peguei sim. Amanhã 
eu vou comprar o tirante do 
gatilho e mola. Assim que eu 
resolver, te ligo!

SEGUNDO A POLÍCIA, 
“VEÍCULO” SERIA 
UMA REFERÊNCIA À 
ARMA DE FOGO

ALEX ARMEIRO ENVIA SUA 
LOCALIZAÇÃO EM TEMPO REAL: 
UMA RUA A 2KM DO BATALHÃO.

21/06/2020, às 12:44

Thiago
Gutemberg 

Gomes, 
o Curisco

ACUSADO DE 
SER O COBRA-

DOR DA MILÍCIA

SARGENTO 
PM E CAC

Alex
Bonfim de 
Lima Silva

Bom dia, mano. Bom dia!

Manda a localização. 
Tô indo aí

O veículo já está pronto 

22/06/2020, às 11:31

CURISCO PERGUNTA, NUM ÁUDIO
SE ALEX CONSEGUIU TROCAR A 
EMPUNHADURA DA ARMA. EM OUTRO 
ÁUDIO, CURISCO DIZ QUE VAI DAR UM 
PULINHO NO 39º BPM (BELFORD 
ROXO), LOCAL DE TRABALHO DE ALEX.

Fala comigo, irmão. 
Ficou 100%. Obrigado.

Show Qualquer. coisa, 
só chamar.

22/06/2020, às 16:40

Bom dia, irmão. Você não 
consegue carregador pra 

essa Beretta?

Bom dia! Ok. Vou desenrolar.

23/06/2020, às 09:47

R$ 1.542,00
R$ 2.056,00
R$ 2.570,00
R$ 3.084,00
R$ 4.112,00
R$ 5.140,00
R$ 7.196,00
R$ 8.224,00
R$ 6.168,00
R$ 9.252,00

R$ 10.794,00
R$ 15.420 00

R$ 2.088,00
R$ 2.784,00
R$ 3.480,00
R$ 4.176,00
R$ 5.568,00
R$ 6.960,00
R$ 9.744,00
R$ 11.136,00
R$ 8.352,00
R$ 12.528,00
R$ 14.616,00
R$ 20.880 00

• Para outros formatos consulte: 5 4-4 , de 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h

• Plantão: 2534-5501
Sábado: das 10h às 17h / Domingo e feriados: das 16h às 19h.

3 cm
4 cm
5 cm
3 cm
4 cm
5 cm
7 cm
8 cm
4 cm
6 cm
7 cm
10 cm

IMAGENS QUE EMOLDURAM

SENTIMENTOS.
Aponte a câmera do celular no Qr-Code e conheça 
nossas opções de molduras para avisos fúnebres e 
religiosos ou acesse anunciosreligiosos.oglobo.com.br

Plantão 2534-5501 | Sábados, das 10h às 17h
Domingos e Feriados, das 16h às 19h

Anuncie agora via WhatsApp ou Telegram

2534-4333 de 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h

para a milícia na Baixada
Fluminense.

No diálogo com o milicia-
no, que continuou no dia se-
guinte, o sargento avisou que
o “veículo” —segundo a polí-
cia, ele se referia ao arma-
mento —estava pronto. Cu-
risco ainda perguntou se o
PM conseguiu “trocar a em-
punhadura da arma” e, em se-
guida, disse que “daria um pu-
linho” no 39º BPM para bus-
car o material. Por volta das
14h41, o PM colecionador en-
viou sua localização, a dois
quilômetro do quartel, para o
miliciano. “Chegando”, res-
pondeu Curisco. Cerca de
uma hora após o encontro, o
miliciano aprovou o resulta-
do do trabalho: “Irmão, ficou
100%”. Em seguida, o armei-
ro se despede: “Qualquer coi-
sa, só chamar”. No dia seguin-
te, pela manhã, Curisco fez
um novo pedido ao PM: “Vo-
cê não consegue carregador
pra essa Beretta?”. A resposta
do sargento armeiro é pro-
missora: “Vou desenrolar”.

A troca de mensagens foi
extraída pela Polícia Civil
do celular de Curisco,
apreendido apenas dois dias
depois da entrega da enco-
menda. Na ocasião, o milici-
ano foi preso em flagrante,
quando fazia cobranças a
moradores, armado com
uma pistola. Com base nas
conversas encontradas no
aparelho, a Justiça decre-
tou, em setembro do ano
passado, a prisão do sargen-
to Alex Bonfim e de mais 12
acusados de integrar a milí-
cia que extorquia dinheiro
de moradores e comercian-
tes e controlava o sinal clan-
destino de televisão, a venda
de gás e até os pontos de mo-
totáxi de quatro bairros de
São João de Meriti. 

Três anos antes de ser preso,

o PM conseguiu emitir, junto
ao Exército, seu CR, sob o nú-
mero 232278. No documen-
to — assinado pelo coronel
Mário Cesar Silva Machado,
chefe do Serviço de Fiscaliza-
ção de Produtos Controlados
(SPFC) da 1ª Região Militar à
época —, consta que Bonfim
está apto para as atividades de
caça, colecionamento e tiro
desportivo. Na prática, o CR
autoriza seu portador a adqui-
rir material bélico legalmen-
te. A partir do início de seu go-

verno, em 2019, o presidente
Jair Bolsonaro possibilitou
aos CACs, através de decre-
tos, o acesso a maiores quanti-
dades de armas e munição.
Por exemplo, atualmente, ati-
radores podem ter até 60 ar-
mas; antes o máximo era de
16. Já colecionadores, como
Bonfim, podem ter até cinco
armas de cada tipo e modelo,
sem um número limite para o
acervo. Até 2019, só uma ar-
ma por modelo era permitida.

A acusação de trabalhar

para a milícia de São João de
Meriti não é a primeira da
carreira de Bonfim. Em no-
vembro de 2019, ele já havia
sido alvo de outra operação
sob suspeita de vender ar-
mas a outro grupo paramili-
tar, o que domina a cidade
vizinha de Belford Roxo, on-
de o PM armeiro mora e tra-
balha. Na ocasião, Bonfim
teve ligações interceptadas
negociando uma arma com
um homem suspeito de in-
tegrar a quadrilha e teve um
mandado de busca e apreen-
são expedido em seu nome.
Na casa do PM, policiais ci-
vis encontraram um fuzil,
uma carabina, três revólve-
res — dois deles com a nu-
meração raspada —, uma
submetralhadora, uma pis-
tola e uma espingarda —as
três também sem número
de série. Bonfim acabou
preso em flagrante por pos-
se ilegal de arma.

CAC A SERVIÇO DO CRIME
Em depoimento, um dos po-
liciais que participou da
operação contou que, após
os agentes encontrarem
parte das armas dentro da
casa, o PM afirmou que não
havia mais nenhum arma-
mento no local. Pouco de-
pois, o restante do arma-
mento — todo o material
não numerado —foi encon-
trado num compartimento
na área externa da casa.

Bonfim, entretanto, só fi-
caria preso por três meses:
em fevereiro de 2020, ele foi
posto em liberdade por deci-
são da 6ª Câmara Criminal.
Os desembargadores acolhe-
ram os argumentos da defe-
sa, que sustentou que o sar-
gento “é colecionador de ar-
mas e, devido a isso, tinha o
material em sua residência,
mas sem nenhuma utilida-
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De ‘Então é Natal’
até ‘então é tesão’ 
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De volta.
Simone lança
primeiro
álbum em
nove anos 

Aos 72 anos, 
com a libido em
alta e disco novo
na praça, a cantora
Simone conta 
a MARIA

FORTUNA

que celebra 
o presente, 
teme a 
morte e 
já planejou
filho com
Toquinho. 
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Parou por quê? Por que parou?: É difícil saber
a hora de se despedir para ídolos do esporte PÁGINA 39

E de repente... é domingo outra vez!

A convite do GLOBO, seis especialistas de diferentes regiões do mundo refletem sobre as possíveis consequências da
guerra na geopolítica global e na reconfiguração da relação entre nações. O consultor americano Ian Bremmer vê risco para
a globalização caso a China se afaste do Ocidente e se junte à Rússia. Para o acadêmico sul-africano Christopher Isike, o
conflito na Ucrânia expôs a urgência de reformar um sistema internacional “racista”, que permite a invasão de alguns países
e de outros, não. A professora Stella Ghervas, do Reino Unido, aposta no fortalecimento da União Europeia. PÁGINAS 24 e 25

GLOBALIZAÇÃO
E SISTEMA
INTERNACIONAL
EM XEQUE 

COMO FICARÁ
O MUNDO NO
PÓS-GUERRA?

CENSURA A
FILME EXPÕE USO
DO ESTADO PELO
BOLSONARISMO 
PÁGINA 2

EDITORIAL

Pobreza cai em
todos os anos
eleitorais 
PÁGINA 2

MERVAL PEREIRA

Putin joga
fora 20 anos
de avanços
PÁGINA 20

MÍRIAM LEITÃO

O preferido 
de Bolsonaro
para a Defesa
PÁGINA 6

LAURO JARDIM

Força interior
para construir
o amanhã 
PÁGINA 3

DORRIT HARAZIM

Incor, grande
história de
saúde pública
PÁGINA 14

ELIO GASPARI

Golpe de Lira
no eleitor
PÁGINA 3

BERNARDO
MELLO FRANCO Uma história

imperdível de
vida e morte 
SEGUNDO CADERNO

PATRÍCIA KOGUT

A trajetória 
e depoimentos 

de um motorista
apresentados 

por YAN BOECHAT

expõem o racha
político na Ucrânia,
acentuado desde as
manifestações de

2013 no país. PÁGINA 26

DIÁRIO DO CONFLITO 
YAN BOECHAT

Na fronteira.
Três milhões de
ucranianos deixaram
o país desde o início
dos ataques russos

Um relato 
da Ucrânia

partida 

Reportagem exclusiva de RAFAEL SOARES

feita junto à Justiça de Rio, São Paulo e Mi-
nas Gerais revela que 351 condenados por
porte ou posse ilegal de armas conseguiram
diminuir suas penas, em segunda instância,
graças a decreto de 2019 que aumentou os
calibres permitidos no país. PÁGINA 16

Decreto de armas
reduz a pena 
de condenados

Alta do petróleo vai estimular veículos elé-
tricos no Brasil, apesar dos gargalos de preço
e abastecimento, dizem analistas, que veem
nos híbridos a etanol uma opção. Empresas
já investem em frota eletrificada. PÁGINAS 19 e 20

Gasolina cara engata a
primeira no carro elétrico

Com a proximidade das eleições,
aumentaram as tentativas de alterações nas
páginas de políticos na Wikipédia. Segundo
administradores da plataforma colaborativa,
eles buscam limpar suas reputações,
enquanto adversários querem expor
polêmicas ou publicar fake news. PÁGINA 12

Políticos travam
guerra de edição no
front da Wikipédia

‘NARRATIVA’, CADA UM TEM A SUA

Para o CEO do grupo DC Set, que trouxe
o A-ha e a exposição de Van Gogh,
“o público busca entretenimento”. 
O obstáculo no país é o câmbio. PÁGINA 21

Boom de turnês internacionais
ENTREVISTA/RODRIGO MATHIAS

FELIPE NADAES

9 772178 513002
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Idas e vindas.
Tom Brady e Michael
Jordan retornaram
após aposentadoria

ela 
Dias antes de ocupar a cadeira 17 da Academia Brasileira de Letras,
Fernanda Montenegro fala de amor, envelhecimento, imortalidade,
vocação e política em entrevista a FERNANDA GODOY. Para ela, o “fim
da cultura das artes” é o traço mais simbólico do governo Bolsonaro. 

‘Minha vocação me leva’

Governo distribui menos cargos a
partidos, mas alavanca emendas PÁGINA 4

BASE ALIADA 

AGU pede para STF rever decisão que
suspendeu Telegram no Brasil PÁGINA 9

BLOQUEIO NAS REDES 
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NA WEB Três alunos negros do IFMS acusam estudante de ameaça e injúria racial

‘Sentimento de impotência’, diz mãe de vítima
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Em agosto de 2010, o então
soldado da PM Carlos Edu-

ardo Maleval Fernandes foi
condenado a oito anos de pri-
são pelo crime de comércio
ilegal de munição de uso res-
trito. O policial havia sido pre-
so com 895 cartuchos de cali-
bres 9mm, .40 e 380 que seri-
am vendidos a traficantes na
Zona Norte do Rio. Dois anos
depois, a sentença foi mantida
em segunda instância. No fi-
nal de 2020, no entanto, o ex-
PM entrou na Justiça com um
pedido de Revisão Criminal: a
defesa de Fernandes argu-
mentava que um decreto assi-
nado pelo presidente Jair Bol-
sonaro e regulamentado pelo
Exército havia beneficiado o
condenado. Em janeiro de
2021, o Tribunal de Justiça do
Rio diminuiu a pena de Male-
val sob o argumento de que to-
dos os cartuchos que o réu ven-
deria passaram, por conta das
mudanças promovidas pelo
governo, a ser de calibre per-
mitido. Sua pena diminuiu pa-
ra seis anos de prisão.

Um levantamento feito pe-
lo GLOBO em acórdãos pu-
blicados pelos Tribunais de
Justiça (TJ) do Rio, de São
Paulo e de Minas Gerais reve-
la que Fernandes foi somente
um dos 351 condenados por
porte ou posse ilegal de armas
nesses três estados que conse-
guiram diminuir suas penas,
em segunda instância, graças
ao decreto editado pelo gover-
no Bolsonaro em 2019 que
aumentou o número de cali-
bres permitidos no país. Des-
se total, 201 apenados —ou
57% —também são acusados
pelo Ministério Público de in-
tegrarem organizações crimi-
nosas, como milícias, facções
do tráfico de drogas ou qua-
drilhas de traficantes de ar-

mas e especializadas em rou-
bos de cargas e bancos.

Para fazer o levantamento,
O GLOBO analisou todos os
acórdãos publicados pelos
três tribunais que citam a Por-
taria 1.222/2019, do Exército.
Apublicação regulamentou o
Decreto 9.847/2019, editado
por Bolsonaro, que aumen-
tou a potência de armas que
são consideradas de uso per-
mitido no Brasil. Na prática, a
medida passou a autorizar a
cidadãos comuns artefatos
que antes eram de uso restrito
das polícias militares, da Polí-
cia Federal e do Exército. Se-
gundo a portaria do Exército,
calibres como 9mm, .40 e .45
passaram a ser considerados
de uso permitido. 

LIBERDADE PARA PRESOS
A medida teve repercussão

no Judiciário, afinal o Estatu-
to do Desarmamento, de
2003, prevê penas maiores
para crimes que envolvam ar-
mamentos de uso restrito. Por
exemplo, o crime de porte ou
posse de arma de uso restrito
prevê penas de três a seis anos
de prisão. Já para porte de ar-
ma de uso permitido, as penas
são de dois a quatro anos. E,
nos casos de posse, quando a
arma é encontrada dentro da
casa do réu, a punição é ainda
menor, de um a três anos.

Um estudo publicado pelo
Ministério Público de São
Paulo analisou as conse-
quências do decreto: “todos
aqueles acusados pela práti-
ca do crime do art. 16 da Lei
10.826/2003 (posse ou por-
te de arma de fogo de uso
restrito) e cujo objeto do cri-
me, a arma de fogo, tiver si-
do rebaixado da categoria
de uso restrito para de uso
permitido, serão imediata-
mente beneficiados pelo
novo Decreto”. Como, no
Brasil, a lei retroage para be-

neficiar o réu, até processos
com trânsito em julgado fo-
ram impactados. O levanta-
mento identificou conde-
nados por crimes cometi-
dos desde 2006 que tiveram
penas reduzidas —caso do
ex-PM Fernandes.

Entre os beneficiados pelo
decreto em Minas, São Paulo
e Rio, 103 (29%) consegui-
ram, além de diminuírem su-
as penas, abrandar o regime
prisional —sendo que 52 de-

les passaram do semiaberto e
do fechado para o regime
aberto, o mais brando. Um de-
les foi José Carlos Silva, segu-
rança de uma casa de shows
no Rio, preso em 2018 com
uma pistola 380, de calibre
permitido, e munição .40, até
então restrita. Em 1ª instân-
cia, o réu foi condenado a cin-
co anos de prisão em regime
semiaberto por dois crimes:
porte de arma de uso permiti-
do —dois anos —e porte da

munição de uso restrito —
três anos. Após o decreto, a 7ª
Câmara Criminal diminuiu a
pena para dois anos, pois todo
omaterial apreendido passou
a ser de uso permitido. Com a
redução, o regime para cum-
primento da pena passou para
aberto.

O relator do caso, desem-
bargador Joaquim Domingos
de Almeida Neto, criticou o
decreto na decisão que bene-
ficiou o condenado. Segundo

ele, o decreto “em sua gênese
legitima a ação de grupos pa-
ramilitares, como milícias,
pretendendo em sua motiva-
ção ideológica transferir ao
‘cidadão de bem’ o ônus da de-
fesa armada de sua segurança,
legando à esfera privada um
poder/dever do Estado”.

TRÁFICO LEVOU VANTAGEM
O levantamento identificou

12 milicianos que foram bene-
ficiados pela mudança —três
deles apontados como chefes
de grupos paramilitares. Um
deles é Felipe César dos San-
tos, o Pietro, apontado pelo
MP como um dos chefes da
milícia que domina Itaboraí,
no Rio. Ele foi preso em 2019
com duas pistolas 9mm e aca-
bou condenado a seis anos de
prisão. Como o calibre passou
a ser considerado permitido,
sua pena foi reduzida para qua-
tro anos e dois meses na segun-
da instância. Outros condena-
dos apontados como lideran-
ças de grupos paramilitares
que foram beneficiados com
penas menores são André
Costa Bastos, o Boto, de Curi-
cica, e Ubiraci Affonso, da fa-
vela Santa Maria —ambas na
Zona Oeste do Rio.

Traficantes de drogas, entre-
tanto, foram maioria no levan-
tamento: 150 (42%) dos con-
denados identificados. Kaique
Henrique de Paula Alves foi
preso em 2018, numa chácara
no interior de São Paulo, com
92 quilos de maconha e uma
pistola 9mm. Em primeira
instância, foi condenado a dez
anos e três meses de prisão por
tráfico e posse ilegal de arma
de uso restrito. Como a arma
passou a ser permitida, a pena
total foi reduzida em dois anos
na segunda instância. Um ter-
ço dos beneficiados identifica-
dos foi flagrado com pistolas
9mm —a arma que apareceu
em mais ocorrências, seguida
pelas pistolas .40 e .45.

Outro traficante beneficia-
do foi Alcione Silveira de Sou-
za, apontado como chefe do
tráfico de Macaé, no Norte
Fluminense, preso em 2018
com uma pistola .40. Sua pena
foi reduzida para um ano de
detenção na segunda instân-
cia por posse ilegal de arma.
Ele seguiu preso por outros cri-
mes e morreu no Complexo de
Gericinó, no ano passado.

Integrantes de quadrilhas
interestaduais de tráfico de
armas e munições também
foram beneficiados. Andrei
Montezol Torres foi preso
em 2018 numa blitz da Polí-
cia Rodoviária Federal, em
Petrópolis. Em seu carro, os
agentes encontraram nove
pistolas .40, 37 carregadores
.40 e 980 cartuchos do mes-
mo calibre, que ele trazia de
Foz do Iguaçu, na tríplice
fronteira, para vender a cri-
minosos do Rio. Sua pena por
comércio ilegal de arma caiu
de sete anos e seis meses para
cinco anos e dez meses.

Alguns condenados conse-
guiram se livrar da punição.
Um deles é o tenente Daniel
dos Santos Benitez Lopez, um
dos PMs condenados pelo as-
sassinato da juíza Patrícia Aci-
oli, em 2011. Além da pena
que recebeu pelo homicídio,
Benitez também foi condena-
do, em primeira instância, a
três anos de prisão porque
uma munição 9mm foi encon-
trada em seu armário no bata-
lhão de São Gonçalo. A pena
foi reduzida para apenas um
ano, o que também impactou
no tempo de prescrição do cri-
me, que caiu para quatro anos.
Em outubro de 2021, a 1ª Câ-
mara Criminal do TJRJ decla-
rou extinta a punibilidade di-
ante da prescrição do crime.

RAFAEL SOARES
rafael.soares@extra.inf.br

-

GUILHERME PINTO

Na justiça. Após decreto de 2019, réus conseguiram, além de diminur suas penas, abrandar o regime prisional: alguns passaram do semiaberto e do fechado para o regime aberto, o mais brando

Decreto beneficiou 351 condenados
por posse ou porte de armas 

DANOS COLATERAIS 

IMPACTO NA JUSTIÇA
Levantamento do GLOBO em acórdãos publicados pelos tribunais de justiça do Rio de Janeiro, 
São Paulo e Minas Gerais identificou 351 condenados por porte ou posse ilegal de armas que 
conseguiram diminuir suas penas em segunda instância graças a decretos publicados em 
pelo governo Bolsonaro em 2019, que aumentaram o número de calibres permitidos no país.
Desse total, 103 pessoas — ou 29% —, além de diminuírem as penas, também foram 
beneficiados com regimes mais brandos.

Editoria de Arte

Um terço dos 
condenados 
que foram 
beneficiados 
pelos decretos 
portava 
pistolas 9mm, 
atualmente 
permitida Pistola 9mm Pistola .40 Revólver .357 Pistola .45 Munição Outras

Pouco menos 
da metade dos 
condenados 
integrava 
facções do 
tráfico

Milícia Quadrilhas
de roubo

Tráfico
de drogas

Tráfico de
armas/munição

Sem informação

Dos três 
estados 
pesquisados, o 
Rio teve o 
maior número 
de beneficiados 
pelos decretos

Rio de Janeiro

São Paulo

Minas Gerais

118

34
9 16

55

119

150

10 12
29

150

147

133

72
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Crime desvendado. Assassinada com 21 tiros em uma emboscada, a juíza Patrícia Acioli recebe homenagem na Praia de Icaraí, Niterói: investigações concluíram que o crime foi cometido por um grupo de extermínio formado por policiais militares

Passava das 13h de 18 de ou-
tubro de 2020, um do-

mingo, quando quatro ho-
mens encapuzados e arma-
dos com fuzis e pistolas salta-
ram de um carro cinza e in-
terromperam um churrasco
numa casa em Quiterianó-
polis, no interior do Ceará.
Dentro do imóvel, o grupo
separou seis homens que par-
ticipavam da comemoração
e os levou para uma varanda.
Em seguida, os encapuzados
ordenaram que os seis se dei-
tassem no chão, com as mãos
na cabeça. Cinco deles foram
executados com disparos nas
cabeças e nas costas. O sexto,
atingido nas pernas, conse-
guiu sobreviver.

A chacina foi esclarecida
graças ao rastreamento dos
cartuchos expelidos pelas ar-
mas e apreendidos na cena do
crime. A munição, com lotes
marcados, pertencia à Acade-
mia Estadual de Segurança
Pública (Aesp), instituição de
ensino das forças de segurança
do Ceará. Atualmente, três po-
liciais militares que eram ins-
trutores da Aesp respondem
pelas execuções. Mas um pro-
jeto de lei que tramita no Sena-
do pode impossibilitar o uso da
técnica de investigação que
colocou a polícia no encalço
dos assassinos de Quiterianó-
polis. Se aprovado, o PL 3.723/
2019, proposto pelo governo
Bolsonaro para alterar o Esta-
tuto do Desarmamento, vai
derrubar a obrigatoriedade da
marcação de munições com-
pradas por forças de segurança
no Brasil e impedir o rastrea-
mento dos cartuchos.

O texto — aprovado pela
Câmara dos Deputados e atu-
almente em análise pela Co-
missão de Constituição e Jus-
tiça (CCJ) do Senado — revo-
ga o artigo 23 do Estatuto do
Desarmamento, que prevê
que a compra de munição por
forças de segurança só pode
ser autorizada “com identifi-
cação do lote e do adquirente
no culote dos projéteis”. Por
isso, cartuchos comprados

pelas polícias e pelo Exército
são marcados com um código
formado por três letras e dois
números, que informa o lote
ao qual a munição pertence.
Em caso de desvios, é possível
apontar a corporação para a
qual o cartucho foi vendido e,
por vezes, até o batalhão de
onde saiu o projétil.

GRUPOS DE EXTERMÍNIO
O GLOBO teve acesso a sete
investigações em que o rastre-
amento da munição foi fun-
damental para esclarecer o
crime. Cinco inquéritos apu-
raram chacinas em que mor-
reram 74 pessoas em três esta-
dos: Ceará, Pará e São Paulo.
Os outros dois trataram de
execuções em que foram usa-
dos cartuchos comprados pe-
la polícia: a da juíza Patrícia
Acioli, em Niterói, em agosto
de 2011, e a do jovem Ma-
theus Gomes da Silva, assassi-
nado em casa, na frente da fa-
mília, em Ananindeua, no Pa-
rá, em fevereiro de 2019. To-
das as investigações concluí-
ram que os crimes foram co-
metidos por grupos de exter-
mínio formados por policiais.

No caso de Quiterianópolis,
após a munição da PM ser en-
contrada na cena do crime, a
polícia descobriu que uma vi-
atura reservada da corpora-
ção acompanhava o carro de
onde saíram os atiradores.
Naquele dia, segundo a escala
de serviço da PM, o veículo
era ocupado por policiais que
haviam sido instrutores do
Curso de Operações Táticas
Rurais, em que foram usados
cartuchos dos lotes utilizados
na chacina. São réus pelo cri-
me o tenente Charles Jones
Lemos Júnior, o sargento Cí-
cero Araújo Veras, o soldado
Dian Carlos Pontes Carvalho
—os três instrutores da Aesp
—e o cabo Francisco Fabrício
Paiva, que os acompanhava.
Até hoje, a motivação da cha-
cina não foi esclarecida.

Em novembro de 2015, mu-
nição da PM já havia sido usa-
da em outra chacina no Ceará.
Na ocasião, 11 pessoas —oito
delas adolescentes — foram
mortas em quatro bairros dife-

rentes de Fortaleza por ho-
mens que faziam rondas de
carro pela cidade durante a
madrugada. Nos locais dos cri-
mes, foram apreendidos car-
tuchos .40 de lotes vendidos à
Academia de Segurança Pú-
blica e munição calibre 12,
comprada pela Secretaria de
Segurança e enviada à Polícia
Civil. A investigação concluiu
que as execuções foram come-
tidas por PMs que se reuniram
para vingar a morte do soldado
Valtemberg Chaves, baleado
num assalto horas antes. As ví-
timas foram escolhidas aleato-
riamente. Hoje, 34 policiais
respondem pelos homicídios.

O Ministério Público Fe-
deral (MPF) já se posicionou
contra o fim da marcação dos
cartuchos. Em nota técnica,
procuradores das Câmaras
de Coordenação e Revisão
Criminal e de Controle Ex-
terno da Atividade Policial
sustentam que a proposta, se
aprovada, “irá dificultar o
combate ao crime por retirar
de cena parte importante das
investigações, que é a possi-
bilidade de rastreabilidade
de munições comercializa-
das no território nacional”.

SEM CONTROLE
Para Bruno Langeani, ge-
rente do Instituto Sou da
Paz e especialista em con-
trole de armas, o fim da mar-
cação da munição prejudi-
caria investigações sobre
tráfico de munição e homi-
cídios cometidos por gru-
pos de extermínio:

—Acabar com a possibilida-
de de rastrear a munição tra-
ria benefícios diretos para tra-
ficantes de armas e grupos de
extermínio que usam muni-
ção desviada das forças de se-
gurança. Além disso, a mu-
dança dificultaria o trabalho
das instituições policiais no
controle e gestão dos seus pai-
óis e armarias, já que ficaria
mais difícil rastrear a distri-
buição e o uso de munições. 

Em São Paulo, o rastrea-
mento de munição foi usado
para investigar duas chacinas
ocorridas entre 2012 e 2015.
Na primeira, no bairro Jardim

Rosana, sete homens foram
mortos num bar por homens
encapuzados que saltaram de
um comboio de quatro carros.
No local, a Polícia Civil
apreendeu munição de três
lotes comprados pela PM
paulista e remetidos ao bata-
lhão responsável por patru-
lhar a região, o 37º BPM (Ca-
pão Redondo). A investigação
terminou com a denúncia de
oito agentes do batalhão. 

Três anos depois, 23 pes-
soas foram assassinadas a ti-
ros num intervalo de cinco
dias nas cidades de Osasco,
Barueri, Carapicuíba e Ita-
pevi. Os crimes, segundo o
Ministério Público, foram
uma represália aos homicí-
dios de um policial militar e
de um guarda civil. Nas ce-
nas dos crimes, foram
apreendidos cartuchos
9mm de lotes que haviam si-
do vendidos à PM paulista.
Dois policiais foram conde-
nados a mais de 200 anos de
prisão pelos assassinatos.

Outra investigação que
começou com o rastrea-
mento de munição e culmi-
nou na condenação de um
policial aconteceu no Pará.
Em janeiro de 2017, 28 pes-
soas foram assassinadas na
Região Metropolitana de
Belém após a morte de um
soldado, baleado durante
uma perseguição a crimino-
sos. Nas cenas de dois dos
homicídios, os peritos
apreenderam cartuchos de
dois lotes de calibre .40, des-
tinados a treinamentos e
vendidos à Polícia Militar. 

Por conta dos indícios de
participação de policiais, a
Promotoria de Justiça Militar
começou a investigar os cri-
mes. A partir de escutas tele-
fônicas, o Ministério Público
descobriu que os agentes sus-
peitos dos homicídios forma-
vam um grupo de extermínio,
que exigia até R$ 15 mil das ví-
timas para tirar seus nomes
de uma lista de marcados para
morrer. Em 2019, a Justiça
condenou o então cabo Hele-
no Arnaud Carmo de Lima a
seis anos de prisão pelo crime
militar de concussão — exigir

vantagem indevida em razão
da função pública que exerce.
No ano seguinte, Lima foi ex-
pulso da corporação.

No entanto, o caso de maior
repercussão em que a técnica
de investigação foi usada de
forma bem-sucedida foi o as-
sassinato da juíza Patrícia Aci-
oli. Ela foi morta com 21 tiros
em frente à sua casa, em Nite-
rói, numa emboscada. No lo-
cal, a polícia apreendeu um
cartucho com a inscrição de
um lote que havia sido com-
prado pela Secretaria de Segu-
rança do Rio dois anos antes
do crime e remetido ao bata-
lhão de São Gonçalo, o 7º BPM
—onde estavam lotados poli-
ciais presos ou condenados
por decisão da magistrada.
Agentes da unidade se torna-
ram os principais alvos do in-
quérito. Ao final, a investiga-
ção concluiu que o crime foi
cometido pelos PMs em re-
presália à atuação da juíza. On-
ze 1 policiais militares foram
condenados pela morte —en-
tre eles, o comandante do 7º
BPM à época, tenente-coro-
nel Cláudio Luiz de Oliveira.

TEXTO ALTERNATIVO
A Comissão de Constituição
e Justiça do Senado deve co-
locar em votação o projeto
que derruba a obrigatorieda-
de de marcação de munições
nas próximas semanas. Se
aprovado, o texto ainda terá
que passar pelo plenário da
Casa. A princípio, o texto do
relator, senador Marcos do
Val (Podemos), mantém o
fim das marcações. 

Na semana passada, o sena-
dor Alessandro Vieira
(PSDB) apresentou uma pro-
posta de emenda ao projeto
de lei, que prevê uma série de
mudanças no texto. Uma de-
las prevê não só a manuten-
ção da marcação dos cartu-
chos comprados pelas forças
de segurança como também a
universalização dos códigos
de rastreio para toda a muni-
ção comercializada no país.
Se a proposta de do Val não for
aprovada, a oposição quer co-
locar o texto alternativo de Vi-
eira em votação.

Uma pista que já desvendou autores de chacinas 
O GLOBO teve acesso a sete investigações em que o rastreamento da munição comprada por forças de segurança, cuja
obrigatoriedade pode ser derrubada por texto em análise no Senado, foi fundamental para o esclarecimento do crime

RAFAEL SOARES
rafael.soares@extra.inf.br

-

“Acabar com a
possibilidade
de rastrear a
munição
traria
benefícios
diretos para
traficantes de
munição e
grupos de
extermínio
que usam
munição
desviada das
forças de
segurança”_
Bruno
Langeani,
gerente do
Instituto Sou
da Paz e
especialista
em controle
de armas
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Lobão: Cantor, que agora posta sobre gatos e
música, fala de seu momento paz e amor SEGUNDO CADERNO

De tratamentos sem eficácia para a Covid-19
a dietas milagrosas e conteúdos antivacina,
influenciadores faturam alto vendendo cur-
sos para milhões de seguidores. PÁGINA 27

Fake news sobre saúde
crescem e criam mercado
lucrativo nas redes

Governo de joelhos
para Musk
PÁGINA 3

BERNARDO 
MELLO FRANCO

Entreouvindo Guedes

— Sai do fundo, Brasil!

Guedes manda
no preço dos
combustíveis 
PÁGINA 6

LAURO JARDIM

Presidente
avança em 
sua narrativa
PÁGINA 2

MERVAL PEREIRA

Os crimes de
Bolsonaro em
nome da liberdade
PÁGINA 20

MÍRIAM LEITÃO

Perseguições em universidades acabam le-
vando docentes como Maria Rakhmaninova
ao exílio, conta ANDRÉ DUCHIADE. PÁGINA 26

Na Rússia, professores sofrem
punições por falar da guerra

Otorcedor chega a pagar o dobro pela bebida
em Santos, onde só há sem álcool, e no Rio do
que em outros estádios do país. PÁGINA 38

Maracanã e Vila Belmiro têm 
a cerveja mais cara da Série A

Aalta das passagens de avião tem atrapalhado
a volta das viagens de negócios no momento
em que empresas retiram restrições sanitári-
as. Combustível mais caro e oferta de voos
ainda abaixo do nível pré-pandemia contri-
buem para a inflação do setor, forçando adap-
tações de quem viaja a trabalho. PÁGINA 19

Alta de bilhetes
aéreos dificulta
viagens de negócios

Levantamento do GLOBO mostra que 44 se-
nadoras e deputadas são contra descriminali-
zar aborto, ante 15 a favor. Outras 30 não res-
ponderam ou não se posicionaram. PÁGINA 4

Maioria da bancada
feminina no Congresso é
contra legalizar aborto

DESIGUALDADE
SOCIAL EXPLODIRÁ
SEM ATENÇÃO 
À EDUCAÇÃO
PÁGINA 2

EDITORIAL

Presidente da Vibra (ex-BR Distribuidora),
Wilson Ferreira Jr. diz que a privatização da
Eletrobras, empresa que comandou entre
2016 e 2021, vai atrair investidores do Brasil
edo mundo, mesmo em meio a eleições e ce-
nário global adverso, diante do potencial de
geração de energia limpa da estatal. PÁGINA 20

‘Eletrobras é uma das 
5 maiores em energia
renovável. Isso tem valor’

ENTREVISTA/WILSON FERREIRA JR.

RAPHAEL ALVES

Sandy Yusuro.
A estudante de 17 anos,
de Manaus, tirou o título 
de eleitor para ajudar 
sua etnia Sateré-Mawé 

Orecorde de novos títulos 
de eleitor na faixa de 16 a 18
anos mostrou a preocupação
dos jovens com o futuro do
Brasil. O GLOBO ouviu dez
representantes dessa geração
de todas as regiões do país,
com posições políticas e
classes sociais distintas, que
fazem parte dos dois milhões
de estreantes nas eleições.
Eles afirmam que saúde,
economia e educação são
pontos cruciais para a
mudança e querem que 
seu voto faça diferença.
PÁGINAS 10 e11 

A HORA
DO JOVEM
ELEITOR

DE OLHO EM
UM FUTURO
DIFERENTE

CUSTÓDIO COIMBRA

Caiu na rede é lucro
Com os peixes escasseando na região, pescadores da Ilha do Governador garantem seu sustento
recolhendo lixo da Baía,de sandálias a sofás.O projeto é financiado por uma empresa italiana. PÁGINA 32

Bilionário vê preços
no Brasil e acha
Twitter barato
SEGUNDO CADERNO

SENSACIONALISTA

Luiza Brunet: Ex-modelo
comemora 60 anos e luta
contra violência doméstica

Devastação e falta de fiscalização
ameaçam biomas do país CADERNO ESPECIAL

MEIO AMBIENTE

Pela harmonia
entre os Poderes
PÁGINA 3

ARTIGO
RODRIGO PACHECO

Asérie de decretos publicados pelo presidente
Jair Bolsonaro desde 2019 para flexibilizar a
compra e o uso de armas no Brasil beneficiou
condenados por tráfico de equipamentos an-
tes ilegais. Acessórios como carregadores, mi-
ras e lunetas —que aumentam a precisão e a
capacidade de uma arma —deixaram de fazer

parte da lista de produtos controlados pelo
Exército e agora não são mais considerados
restritos ou proibidos. Sete condenados por
entrar no país ilegalmente com alguns desses
componentes já conseguiram penas menores
ou foram até absolvidos graças aos decretos,
relata o repórter RAFAEL SOARES. PÁGINA 16

Traficantes de armas
são beneficiados por
mudanças em lei

EFEITO COLATERAL

Decretos de Bolsonaro para flexibilizar setor abrem
brecha para reduzir e até eliminar penas de criminosos

Nascimentos superam mortes no Rio
pela primeira vez após pandemia PÁGINA 30

RECOMEÇO

ela 

Em busca de
um poderoso
culpado
SEGUNDO CADERNO 

CACÁ DIEGUES
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Brasil
NA WEB

Em março de 2020, o trafi-
cante de armas Alex Mai-

con Silva da Leve foi um dos
19 alvos da Operação Gun
Express, da Polícia Federal,
que desbaratou uma quadri-
lha que fornecia armas e
acessórios comprados no
Paraguai para traficantes,
milicianos e ladrões de ban-
co de quatro estados: Para-
ná, Rio de Janeiro, Rio Gran-
de do Norte e Bahia. Agen-
tes da PF rastrearam duas
encomendas enviadas por
Leve pelos Correios da fron-
teira para Salvador, na Ba-
hia, em junho de 2018: nu-
ma delas, o traficante pos-
tou 16 miras laser, usadas
para aumentar a precisão
dos disparos; na outra, envi-
ou nove carregadores esten-
didos de pistola, com capa-
cidade para 31 cartuchos,
escondidos num aparador
de chutes — produto acol-
choado usado em treinos
por lutadores de MMA. Le-
ve virou réu por tráfico in-
ternacional de acessórios de
armas. Como as miras eram
produtos restritos a algu-
mas categorias, e os carrega-
dores alongados eram proi-
bidos no país, o crime era
considerado mais grave: a
pena aumentava 50% e po-
dia chegar a até 12 anos.

No entanto, a série de de-
cretos publicados pelo pre-
sidente Jair Bolsonaro des-
de 2019 para flexibilizar a
compra e o uso de armas no
Brasil beneficiou o trafican-
te. De lá para cá, acessórios
como carregadores, miras e
lunetas —que aumentam a
precisão e a capacidade de
uma arma e são frequente-
mente apreendidos em po-
der de organizações crimi-
nosas —deixaram de fazer
parte da lista de Produtos
Controlados pelo Exército
(PCE). Com a mudança, a
compra, a importação e o
uso desses acessórios não
dependem mais de autori-
zação militar e eles não são
mais considerados restritos
ou proibidos. A medida teve
repercussão na sentença de
Leve: em janeiro de 2021,
quando o traficante foi con-
denado, o juiz Marcus Holz,
da 14ª Vara Federal de Curi-
tiba, não aplicou o aumento
de 50% na pena “pois os
acessórios de arma de fogo
não eram de uso proibido ou
restrito”. Leve foi sentencia-
do a 5 anos e 10 meses por
tráfico internacional de
acessórios; antes dos decre-
tos, a pena pelo crime che-
garia a 8 anos de prisão.

Leve não foi o único trafi-
cante de armas beneficiado
pelas mudanças: O GLOBO
localizou processos de sete
condenados por entrar no pa-
ís ilegalmente com lunetas,
miras ou carregadores que
conseguiram penas menores
—ou acabaram até absolvidos
—graças aos decretos de Bol-
sonaro. Um deles também foi
alvo da operação Gun Ex-
press. O baiano Danilo Azeve-

do Sá Oliveira Teles é aponta-
do pela PF como o responsá-
vel por encomendar e rece-
ber, da quadrilha, quatro pis-
tolas calibre .40, quatro miras
laser e oito carregadores —
quatro deles, “com marcas de
solda na seção transversal, in-
dicando que foram alongados
e tiveram a capacidade au-
mentada”. O MPF pediu a
condenação dele por tráfico
internacional com aumento
de pena pelos produtos se-

rem, à época da compra, res-
tritos e proibidos. Com a pu-
blicação dos decretos, no en-
tanto, as pistolas calibre .40
passaram a ser de uso permiti-
do e os acessórios deixaram
de ser PCE —e a pena de Te-
les, que poderia ter chegado a
7anos e meio, foi de 5 anos. 

Os carregadores estendi-
dos, presentes nas condena-
ções de Leve e Teles, foram os
que sofreram maior altera-
ção. Antes dos decretos, o

produto —que aumenta a ca-
pacidade de cartuchos que
uma arma pode carregar e
permite que um atirador faça
mais disparos sem interrup-
ção —era proibido no Brasil e
não era usado nem pelo pró-
prio Exército e pelas polícias.
Numa portaria de janeiro de
2001, o Exército determinou
que “fica proibida a fabrica-
ção, a importação e o comér-
cio de carregadores de pisto-
las com capacidade igual ou

superior a 20 (vinte) cartu-
chos”. Em fevereiro de 2021,
um decreto publicado por
Bolsonaro tirou da lista dos
PCE —e, portanto, da cate-
goria de produto proibido —
carregadores “com qualquer
capacidade de munição”.
Carregadores estendidos são
apreendidos, com frequên-
cia, com traficantes no Rio:
em dezembro de 2021, por
exemplo, 39 acessórios do ti-
po que seriam usados numa
guerra entre facções em Brás
de Pina, na Zona Norte do
Rio, foram interceptados e
apreendidos pela polícia.

PENAS REDUZIDAS
Os decretos também leva-
ram condenados por tráfico
de acessórios restritos a re-
correrem a cortes superio-
res para terem suas penas
reduzidas, sob o argumento
de que os produtos não são
mais controlados pelo Exér-
cito. Num desses casos, o
ministro Nefi Cordeiro, do
Superior Tribunal de Justiça
(STJ), decidiu diminuir de
seis para quatro anos a pena
de Wanderlei Antônio Frey,
preso com uma luneta usa-
da em espingardas, escondi-
da no carro em São Paulo.
Em primeira instância, a
punição havia sido aumen-
tada em 50% porque o aces-
sório era de uso restrito. Na
decisão, Cordeiro citou a
mudança trazida pelo de-
creto de Bolsonaro: “com a
nova normativa, somente
será considerado acessório
de arma de fogo de uso res-
trito aquele que possuir vi-
são noturna ou que for de
utilização exclusiva ao em-
prego militar ou policial” —
ou seja, as demais lunetas

são de uso permitido. Com a
redução da pena, o réu pas-
sou do regime semiaberto
para o aberto.

O mesmo entendimento foi
seguido pelo juiz Fernando Di-
as de Andrade, da Vara Crimi-
nal de Guairá, e pelo desem-
bargador Leandro Paulsen, do
Tribunal Regional Federal da
4ª Região (TRF-4), ao diminu-
írem a pena de Marcello Ale-
xandre Canete, preso em 2015
com 46 lunetas e sete miras la-
ser. “A nova regulamentação
alterou a classificação dos
acessórios de arma de fogo
apreendidos, que passaram a
ser ‘de uso permitido’ e ‘não são
controlados pelo Exército’”, es-
creveu o juiz, ao diminuir a pe-
na de seis para quatro anos e,
depois, substituí-la pela pres-
tação de serviços à comunida-
de. A decisão foi mantida pelo
desembargador.

Em outros processos, no en-
tanto, os magistrados decidi-
ram, com base no decreto, ex-
tinguir a pena do réu. É o caso
de Tiago Carvalho Matos, que
havia sido condenado a seis
anos de prisão por entrar no
país ilegalmente com três lu-
netas, de uso restrito na época.
Após a mudança na legislação,
adefesa do réu pediu que o ca-
so fosse revisto, e a 4ª Seção do
TRF-4 decidiu absolver o réu
“pela retroatividade de lei que
não mais considera o fato co-
mo criminoso” —ou seja, para
os desembargadores, o Estado,
ao editar os decretos, “exter-
nou desinteresse em punir cri-
minalmente o agente que im-
porta lunetas/miras, sem auto-
rização do órgão público”.
“Agora, as lunetas introduzi-
das clandestinamente em ter-
ritório nacional não mais po-
dem ser classificadas como
produto controlado pelo Exér-
cito, por expressa determina-
ção legal. Logo, não mais se
trata de acessório que exija au-
torização para importação ou
exportação”, escreveu o juiz
Guilherme Beltrami no voto.

Para Bruno Langeani, ge-
rente do Instituto Sou da Paz
e especialista em controle de
armas, as decisões divergen-
tes tomadas pelos tribunais
sobre o tema são consequên-
cia dos sucessivos decretos e
portarias publicados pelo go-
verno, que tornaram a legis-
lação sobre o tema nebulosa.

— Sempre houve algum
nível de interpretação nas
decisões judiciais, mas o go-
verno Bolsonaro amplifi-
cou muito este problema.
Foram mais de 30 decretos e
portarias alterando de for-
ma brutal um assunto muito
técnico. É comum hoje que
operadores da ponta, polici-
ais, promotores e juízes não
saberem qual é a última nor-
mativa válida. Esta é uma in-
segurança jurídica criada
pelo Governo e Exército
Brasileiro. Mas, para além
disso, as medidas claramen-
te facilitam o acesso do cri-
me organizado a itens que
lhes são de alto interesse,
como carregadores de alta
capacidade e acessórios que
aumentam o poder de fogo
de fuzis —afirma Langeani.

Traficantes de armas são beneficiados por
mudança na lei sobre controle de acessórios 

SEM RESTRIÇÕES

CLÉBER JÚNIOR

Flexibilização. Luneta em fuzil apreendido pela Polícia Rodoviária Federal: acessório foi um dos que deixaram de ser Produtos Controlados pelo Exército (PCE)

RAFAEL SOARES
rafael.soares@extra.inf.br

-

MUDANÇAS COM OS DECRETOS DE BOLSONARO 
Compra, importação e uso de determinados acessórios não dependem mais de autorização militar

Fonte: Instituto Sou da Paz Editoria de Arte

Carregador 
de pistola 

9mm ou 
.40 com 

capacidade 
de 15 tiros

Produto 
Controlado 
pelo Exército 
(PCE) de uso 
restrito

Produto 
Controlado 
pelo Exército 
(PCE) de uso 
restrito

      Calibres 9mm e .40 pas- 
sam a ser de uso permitido

      Carregadores de 
QUALQUER CAPACIDADE 
deixam de ser produtos 
controlados (fev 2020), ou 
seja, dispensam registros e 
autorizações para compra, 
importação e posse

Carregador 
de pistola 

9mm ou 
.40 de alta 

capacidade 
(30 ou 50 

tiros)

Produto 
Controlado 
pelo Exército 
(PCE) de uso 
proibido

Carregador 
de fuzil 

Nos casos 
levantados pelo 

GLOBO, o réu 
responde por tráfico 

internacional de 
acessório de uso 

permitido. Pena de 
4 a 8 anos

      Calibres de fuzil seguem 
sendo restritos, mas os 
carregadores deixam de ser 
produtos controlados (fev 
2020), ou seja, dispensam 
registros e autorizações para 
compra, importação e posse

Miras laser

      Miras deixam de ser 
produtos controlados (fev 
2020), ou seja, dispensam 
registros e autorizações para 
compra, importação e posse

Lunetas
Há casos em que o 
Judiciário entende 

que não há mais 
crime e o réu é 

absolvido. Em outros 
o réu responde por 

tráfico internacional 
de acessório de uso 
permitido. Pena de 4 

a 8 anos

Tráfico 
Internacio-
nal. Pena 

aumentada 
por ser uso 
restrito: 6 
a 12 anos

      Lunetas deixam de ser 
produtos controlados (fev 
2020), ou seja, dispensam 
registros e autorizações para 
compra, importação e posse

PRODUTO
Pré-
Bolsonaro

CRIME E
PENA ANTES

Mudanças relevantes com
decretos de Bolsonaro  

CRIME E 
PENA DEPOIS

1

3

4

5

2

Outras quatro pessoas foram hospitalizadas; inquérito foi aberto na DP de São Félix do Coribe

Três homens morrem após beberem ‘pinga’ 
BEBIDA ADULTERADA NA BAHIA PARA
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Brasil
NA WEB Deivide e James Taylon mataram um frentista e viviam ilegalmente em Massachusetts

Irmãos brasileiros presos nos EUA 
FORAGIDOS DE MINAS PARA
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CONTROLE NEGADO
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Juíza contraria Exército e autoriza loja a
importar e vender silenciadores a CACs 

“Silenciadores
sequer fazem
parte da
reserva de
material bélico
da maioria dos
batalhões”_
Luiz Alexandre
da Costa,
major da
reserva da PM e
cientista
político

“Estes itens,
em mãos 
civis, são
extremamente
perigosos”_
Bruno
Langeani,
Instituto Sou
da Paz

A série de decretos publica-
dos pelo presidente Jair

Bolsonaro desde 2019 para
flexibilizar a compra e o uso
de armas no Brasil não apenas
beneficiou traficantes já con-
denados, que tiveram penas
reavaliadas quando determi-
nados acessórios deixaram de
fazer parte da lista de Produ-
tos Controlados pelo Exército
(PCE), como mostrou repor-
tagem de domingo de O
GLOBO. Também a partir
dos decretos, uma empresa
conseguiu, na Justiça, autori-
zação para vender silenciado-
res —acessórios colocados no
cano da arma que suprimem
osom do disparo, ocultando a
posição do atirador — a civis. 

Segundo especialistas, a de-
cisão é inédita no país. A sen-
tença, da juíza Vera Lúcia Feil,
da 6ª Vara Federal de Curiti-
ba, contraria um parecer do
Exército, que havia negado o
pedido da loja de armas sob o
argumento de que o silencia-
dor, “além de se caracterizar
como produto controlado e
de uso restrito, inclusive no
âmbito das forças policiais e
de segurança, não se constitui
um equipamento essencial
para a atividade de tiro des-
portivo ou de caça”.

Para a magistrada, a nega-
tiva do Exército “se utilizou
de conceitos jurídicos abs-
tratos e não demonstrou
qualquer dano ou perigo à
segurança”. A empresa be-
neficiada pela decisão é a
Equipamentos Táticos do
Sul do Brasil, que tem o no-
me fantasia AR15Brasil. 

No site da loja, há silencia-
dores no cardápio de produ-
tos oferecidos aos clientes
para compra online. O pro-
duto “encontra-se indispo-
nível” atualmente. Segundo
a empresa, o acessório tem
“o recurso de ‘disparo ilimi-
tado’, permitindo que você o
use por longos períodos sem
se preocupar com danos por
superaquecimento”. Ainda
de acordo com a página, o
equipamento “somente se-
rá enviado mediante autori-
zação de compra direciona-
da à AR15Brasil e apostila-
mento ao seu certificado de
registro. A aquisição é auto-
rizada somente aos atirado-
res e caçadores que realiza-
rem o procedimento. Pro-
duto proibido para coleção”. 

“MAIS COMPETITIVA”
Para ter a autorização, a em-
presa alegou que buscava a
liberação do Exército para
que tivesse “um produto ex-
clusivo que a faça se tornar
mais competitiva em um
mercado restrito e em situa-
ção de pandemia”.

Na decisão, publicada no úl-
timo dia 11, a magistrada ci-
tou os decretos de Bolsonaro
e portarias publicadas pelo
próprio Exército que facilita-
ram a compra de armas, mu-
nição e acessórios pela cate-
goria de Caçadores, Atirado-
res e Colecionadores (CACs).
Segundo a sentença, “existe

previsão legal para aquisição
de acessórios de armas de fo-
go, dentre os quais o supres-
sor de ruído, por pessoas jurí-
dicas”. A magistrada transcre-
ve o artigo 27 da Portaria 136
do Comando de Logística do
Exército, publicada para regu-
lamentar os decretos de 2019.
O trecho abre margem para a
compra de silenciadores por
atiradores e caçadores e veda
aaquisição a colecionadores.

Na sentença, a juíza tam-
bém menciona os decretos
sobre armas publicados por
Bolsonaro em 2019 e 2021
para atestar que, como a em-
presa “estava credenciada
no Comando do Exército,
havia a possibilidade de
aquisição de tal produto”. 

A empresa tem —de acor-
do com documentos anexa-
dos ao processo —autoriza-
ção para “o comércio, arma-
zenagem e importação de
até 100 peças de acessórios
de arma de fogo”. Mas se-
gundo a legislação atual, ca-
be ao Exército autorizar a
importação dos produtos
controlados. Para Vera Feil,
a justificativa da Diretoria
de Fiscalização de Produtos
Controlados para negar a
autorização tem “uma fun-
damentação genérica base-
ada em termo jurídico abs-
trato ‘risco à manutenção da

segurança e paz da socieda-
de’”.

Ao indeferir o pedido da
loja, o Exército alegou que o
silenciador não é um equi-
pamento essencial para o ti-
ro esportivo ou caça, e até
nas polícias e nas Forças Ar-
madas, o uso do acessório é
bastante restrito, somente
utilizado por grupos reduzi-
dos de “operadores de ações
táticas”. 

Segundo o parecer da di-
retoria de produtos contro-
lados, a restrição do uso de
supressores de som é impor-
tante, porque evita que es-
ses itens sejam “desviados
para emprego em ações hos-
tis contra a sociedade e,
principalmente, contra
operadores de segurança
pública”. O documento cita
uma situação em que o uso
de silenciador por crimino-
sos poderia prejudicar o tra-
balho da polícia: a busca pe-
lo serial killer Lázaro Barbo-
sa no entorno do Distrito
Federal, em junho de 2021.
“Durante o resgate de re-
féns, policiais foram alvo de
emboscada, os operadores
foram alertados pelos es-
tampidos dos tiros dispara-
dos e puderam se abrigar pa-
ra proteger a si e aos reféns.
Caso o suspeito portasse
uma arma de fogo com su-

pressor de som, os policiais
não teriam como saber dos
disparos até que um deles
ou um dos reféns fosse alve-
jado”, lembra o parecer.

MUDANÇA DE TOM
Até o governo Bolsonaro, a
Advocacia-Geral da União
era contra a liberação dos si-
lenciadores. No processo
em que ela representou o
Exército, contestou os argu-
mentos da empresa e alegou
que “está mais do que justifi-
cada a absoluta inconveni-
ência de se permitir a impor-
tação, circulação e uso de si-
lenciadores de forma usual e
não restrita às forças táticas
policiais”.

A mesma AGU já defen-
deu os decretos para facili-
tar acesso a armas e acessó-
rios por CACs quando eles
foram questionados no Su-
premo Tribunal Federal. Na
ocasião, em 2019, o órgão
alegou que os decretos eram
uma “resposta dada pelo Po-
der Executivo federal na
tentativa de conter os índi-
ces alarmantes de violência
que assolam o Brasil”.

Mesmo com circulação
bastante restrita no país, si-
lenciadores são apreendi-
dos em poder de criminosos
com frequência. Em feve-
reiro, a Polícia Civil do Cea-
rá apreendeu, com uma
quadrilha de traficantes de
armas que atua em Fortale-
za, dois silenciadores usa-
dos em submetralhadoras.
Em 2018, policiais civis de
Pernambuco encontraram
dois silenciadores com tra-
ficantes de drogas que atu-
am em Recife. No Rio, três
supressores de som foram
apreendidos em 2015 numa
casa na Vila Vintém, favela
dominada pelo tráfico na
Zona Oeste.

Em fóruns e sites frequen-
tados por CACs, comentári-
os sobre a dificuldade de se

adquirir silenciadores são
comuns. “Posso importar
um silenciador?”, pergun-
tou um leitor do site Infoar-
mas, especializado em ar-
mamento. “Em teoria dá,
mas não tivemos notícias de
ninguém que conseguiu até
agora”, respondeu a equipe
do site. “Supressores de som
são produtos controlados,
tem que pedir autorização
para o Exército. Mas nor-
malmente o Exército não li-
bera”, explicou a equipe do
canal do Youtube “Dicas de
tiro” a um usuário com a
mesma questão.

No Brasil, a aquisição de si-
lenciadores é proibida até pa-
ra agentes de forças de segu-
rança de forma privada. Luiz
Alexandre da Costa, major da
reserva da PM do Rio e cien-
tista político, diz que o equi-
pamento não é usado nem na
rotina das polícias.

— Silenciadores não fa-
zem parte dos equipamen-
tos utilizados no policia-
mento ordinário e sequer
fazem parte da reserva de
material bélico da maioria
dos batalhões. O uso é res-
trito a grupos táticos e, mes-
mo assim, em pouquíssimas
situações —afirma Costa.

Bruno Langeani, gerente
do Instituto Sou da Paz e es-
pecialista em controle de ar-
mas, alerta para o risco gera-
do pela maior circulação de
supressores de som.

—Estes itens, em mãos ci-
vis, são extremamente peri-
gosos. Na mão de um atira-
dor bem treinado, eles po-
dem gerar um estrago gi-
gante, por reduzirem drasti-
camente as chances de defe-
sa da vítima e a capacidade
de resposta da polícia. Por
isso, silenciadores são obje-
to de desejo de matadores de
aluguel e pistoleiros.

A empresa beneficiada
pela decisão judicial não
respondeu ao GLOBO.

Perigo
concreto.
Silenciador em
fuzil apreendido
pelo Bope no
Complexo da
Maré, no Rio;
para juíza,
Exército nega a
importação de
equipamento
com base em
“conceitos
jurídicos
abstratos” 
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Encontro frequente. Silenciadores em meio a armas apreendidas no Ceará


