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Referendo: é você quem decide.
Todos os dias, em nossa vida, fazemos escolhas: o
melhor caminho, onde fazer compras, a melhor forma
de executar uma tarefa, quem serão nossos governantes
e representantes. Quando fazemos escolhas, assumi-
mos a responsabilidade pelas conseqüências que a
nossa decisão vai trazer para a nossa vida, o nosso
trabalho, o destino do País. E por isso que precisamos
nos informar, debater o assunto, pesar o lado positivo e
negativo de cada uma das opções.

O referendo é uma consulta pública, um tipo de elei-
ção. Mas, desta vez, não vamos votar em candidatos.
A escolha que se apresenta para os brasileiros, com o
referendo popular do dia 23 de outubro, é se o comér-
cio de armas de fogo e munição dever ser proibido no
Brasil.
Diante da importância do assunto, a Assembléia de
Minas abre mais uma vez suas portas para o debate e
a participação dos cidadãos na construção das políti-
cas públicas e promove uma discussão entre as duas
frentes parlamentares que se posicionaram sobre a
questão.

Nesta publicação, você encontrará a posição dos dois
lados envolvidos na disputa, com os argumentos con-
trários e favoráveis à proibição. Leia, informe-se e, no
dia 23, vote de acordo com a sua consciência.
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O Poder do Cidadão
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SERÁ QUE GARANTIR O DIREITO DE
COMPRAR ARMAS GARANTE A SUA
PROTEÇÃO E ADA SUA FAMÍLIA?
É claro que cada um de nós quer viver com mais segurança. A grande
pergunta é: será que comprar uma arma significa comprar essa proteção?
Quais são os riscos de se ter uma arma em casa? A poucos dias do
referendo popular, é fundamental que conheçamos, de perto, esses ris-
cos. Se não para desfazer as mentiras criadas pelos que ganham di-
nheiro com a venda de armas e munição, pelo menos para entender que
tudo pode ter uma segunda chance, menos a vida.

ARMAS SÃO FEITAS PARA MATAR

Polícia investiga assassinato na Grande BH
)CU1ÍRIt) 110 tu	I( U )l ie CC .L;U 1

leiva eni Belim. na Região Metropo-
litana de Belo Horizonte. Nevton de
Oliveira Abras, de 56 anos, li morto
por dois homens armados que
jfl\ L(I!1II)1 SU1 ca < .	him !iu	de

há indícios
de que os suspeitos tentavafli assaltar a
casa, fluas podem ter sido surpreendidos
pela reação da vítima. Nc'. t,)Ii

luI)jClu por 1r''; di'pnos e chegou a ser
nferído pait o Ilospital Regional de

11t

Jorntl EStUdO de Minas. 27 de setembro de 2005

Você está preparado para matar?
Quando enfrentamos urna situação de ameaça e estamos armados,
podemos matar ou morrer. Ao matar, cometemos um crime pelo qual
devemos responder perante a Justiça, arcando com todas as conse-
qüências de um processo criminal, ainda que em legítima defesa.
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Além disso, existem implicações psicológicas. Mesmo numa situação de
ameaça, você acha que é fácil atirar em outra pessoa? A resposta pode
parecer óbvia, mas não é. Ainda que ameaçada, qualquer pessoa de bem
hesitaria em tirar a vida de outra. Ao hesitar, o inevitável acontece...

Você está preparado para morrer?
O criminoso não hesita. Para ele, matar não é novidade. Segundo as
estatísticas, a nossa chance de morrer é bem maior do que a dele. Isso
porque ele tem a experiência e o 'fator surpresa" a seu favor, ou seja,
ele chega despercebido e com a arma de fogo em punho. Até que você
pegue a sua. arme-a e aponte-a na direção do alvo, o agressor já atirou.
E. nesse caso, é bom lembrar que, de cada quatro feridos por arma de
fogo, três morrem (DATASUS, 2002).

Risco n° 1: Você tem mais chances de sobreviver
a uma roleta-russa do que reagindo a
um assalto a mão armada.

'

Preste atenção:

• 0.005 (i rico rr11k! si1]1os 1 - ossa i'	sua chance de sair vivo reagindo nt nt

• confronto a rruio armada (ISER,1 999).
• Dica de segurança do silo da Policia Militar do Minas Gerais
(www.prnmg .mcj.gov.br ):
"Em caso de abordagens por cidadãos infratores, não reaja nunca, mesmo que
você ache que tem chance do sair-se bem. Sua vida vale mais do que qualquer
material."

SE A PROPRIA POLÍCIA ORIENIA A NÃO REAGIR, POR QUE VOCÊ DEVERIA
AGIR DIFERENTE
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O DIREITO AO PORTE DE ARMA NÃO LHE
GARANTE A DEFESA--

Militares morrem em roubo de banco
sairaiti disparando contra OS policiais que sequer leriam tido

tefllp() de sacar as armas. •	1'n'am Ic' d

Jornal Estado de Minas, 7 de sctcmhro de 2005-

• Risco n°2: Nem mesmo um policial, que é alta-
mente treinado no uso de armas de
fogo e psicologicamente preparado
para situações de risco, tem a garantia
de sobreviver a um tiroteio. Imagine
você, que nunca recebeu esse tipo de
treinamento? E, mesmo que tenha re-
cebido, o que o faz pensar que você é
mais preparado que um policial?

' Preste atenção:
1 de setembro de 2001
Um dos postos da família Farah. o E3ig Posto. em Contagem, Grande BH, é
interditado pelo piomotor Francisco José Lins do Rêgo Santos, que investiga
adulteração de combustíveis. Farah ameaça o promotor.

25 de janeiro de 2002
Às 8h, Faran. pilotando a moto, e o soldado Edson, na garupa, vão armados para a
porta da casa do promotor, no bairro Santo Antônio, Centro-Sul de BH. Fazem vigilia
durante toda a manhã. As 13h, o promotor sai para o trabalho e a dupla o segue na
moto. Na rua Joaquim Murtinho, o soldado saca a arma e dá 13 tiros no promotor."
Jornal Estado de Minas, 23 de setembro de 2005.

Pelo Estatuto do Desarmamento (Oficio Circular 51 4/04-CGDI Dl REX-SHMG/PF), os
promotores têm o direito de portar arma de fogo para se defender. No caso desse grande
promotor, que tanto fez pela Justiça em nosso Estado, esse direito de nada adiantou.
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ARMAS DE FOGO SÃO AS PREFERIDAS
NOS CRIMES PASSIONAIS

Ilcili i10C IL1'1 1j1li
pc lI'.oza Mai-ia \/irg Í1 ia •\1

C()I1I 11111 tiro	 Ia cabeça. tlI)tCI-i
tII(l(.	!	tUt	IIIO	ICCI(a -.i
SCP.Uaç-au ai1tIuciada scgund

11111 filh(h,ç	d t P1íciiI
"1 lei nque lu ktio Moral).

fl; II )tJ mia 11) Li lhc !. a PtdI io a
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aruo,. 10H) 11111 tiro iia c:ihcça_ iia
1 ar lu de orne ii , m) bai rir 1
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e	 'jrlt;	ltrj-

da C visjo do'- hu', Maria \'ir,.inia
cheij 'u a 'er lcva(Li P l 1I o í-lo,,pil;11
de Pruil lo-So-1r1<1 JOi() .\ Xlii(H[ >,',) a r uni (1( >,, lhos. rna nio

resistiu a() kri meu tu. J-Ienriquc
conseguiu fugir, levando a arma dr
crime, uni o	rl erde eulihre 22. (..)

Em t CFCI 10 iteste ano. Ocorreu
()U(I() Crifl)C passional de reperctisçi1
1, 11)  13e lo 1 l ri i( Irite. () eniesárj

k>acir Ribeiro Moraes 03
asjsjno l , a tiros a C\-flflhlher. a

-.	i	II	'•l
J'lc\rirçua d&' \iru:iiç. Só anos. A

çr )I)S{ 151 (11 ra o te	1 ri )Cl.SSO de
(lIV j \jii de bens do 	i! j ,i lido li
)11(flii i do cri,t e.

1tr1ia lc-e çc cair ,	1 li'iida< ivic dc placa (S.rn4	lOtei
tadti pelo aeress r CIII Ireni.e ao

.11i)p1!ig iiiaititind Niail,	aen)c1t
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Jornal Estado de Minas, 22 de setembro de 2(X)1.

• Risco n°4: Quando existe uma arma de fogo den-
tro de casa, a mulher corre muito mais
risco de levar um tiro do que o ladrão.

' Preste atenção
No Brasil, quase inalado dos homicidios do mulheres são cometidos com arma

•	de logo DAIASIJS, 2002).
E InaLa da rtretaeJ rios casos cio violência contra a mulher tem como autor o
marido ou companheiro (DATASENADO. 2005).
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QUANDO OS PAIS ACHAM QUE
MANUSEAR UMA ARMA DE FOGO É
NORMAL, SEUS FILHOS PENSAM DA
MESMA FORMA

enor atira em colega na escola

1 ANDlR( ) 1 lEMFRS( )N

,\ estudante J .S.Z.. de 14 anOs, foi
baleada ontem por uma colega. ciii
herue h Escol a 1 auwit \ \. i1 Senhora
do ULIl' E;urin. bairro Nova Granada,
()c'lc d lU 1 Em menos de uni Mês,
esse é o segundo caso. jí que. no último
dia 25. _ui /. Eduardo de Meio Nogueira,
taiIrI)élfl de 14 anos, foi morto a tiros
pelo seu colega de sala k\1(
na poria do ( H'o \r i . cm Scic
taeoirs. re j a(' (cnira1 do 1.:i,nto. J. for

FIPS, roh;
corre risco de morrer.

1  acordo com o cabo Massena. da
VP 5017, a autora do disparo seria a
menor 1A1Rl'.. de 1 ó. que há dois meses
abandonou a escola. Uma rixa antiga
entre as duas teria motivado a ag,ressio.
L. futiu com dois rapaies. SCOdIr que,
hora' depois. Policiais prenderani dois
suspeitos. Uni (105 quais de posse de
cinCo caouchos intactos calibre 38.

Jornal Estado de Minas. 12 de outubro de 2002.

Risco n° 3: Nunca subestime a curiosidade de uma
criança ou a impetuosidade de um ado-
lescente. Para aprender, os filhos obser-
vam os pais o tempo todo. Por mais es-
condida que esteja sua arma de fogo,
eles vão encontrá-la e manuseá-la,
exatamente como você fez.

P
Preste atenção:
No Brasil (luas crianças (entre O o 14 anos) sdo feridas por arma do togo todos
os dias (DATASUS 2002)
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ARMAS DE FOGO PODEM, A QUALQUER
MOMENTO, TRANSFORMAR UM CIDADÃO
DE BEM NUM CRIMINOSO

Mais crimes envolvem policiais

p	1	a i s ro ii ii a r c
li tI [a 111	ei))	(ttl1iF

inc crte,e ntrc a liicriiCOl.i
ti liliCiti tIi tLi(t	tcIitil1
,\'. cc tir ncia iconiaii
dijis	niir.t'.

Paulo 1Icnri(juc de
( )livciia Marra é apoiital
como o) ttoil)enl I I LIL feriu a
tilci 4) ICIaÇOCS publica'.
larcu'. Vinícius 1 ciuptini

ilcpoii. de uma discus '.ito tio
trânsito. no) mesm o dia. ciii

\c\cs	(rzoiiole	lll
soldado Fábio R ona Id o
rvhmei.cs Costa. do 22°
Ifl'FvI. C acusado It' iU;tIií
1 Ca id tu Au 1 (cii co dcc'.
Santos. depois dc til mi briga
por causa do soili alto do
eafl() da vitima

( te Minas. 4 de '.ctciiibro de 2005

Risco n° 5: Onde existe arma de fogo, uma desa-
vença banal se transforma numa tra-
gédia.

JOfhlIl 1', '.1i&t

'
Preste atenção:
Em São Paulo de cada 100 homiddios. somente 5 são latrocinio - matar para
roubar (Secretaria de Segurança Pública - SP, 2004).
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A MAIORIA DAS ARMAS USADAS CONTRA
OS BRASILEIROS SÃO FABRICADAS NO
BRASIL (Fonte: SUS/ISER/SSP-RJ)

As armas que entram no Brasil por meio de contrabando, normalmente,
são armas de cano longo, como fuzis automáticos e metralhadoras, usa-
das pelas quadrilhas do crime organizado no confronto com a polícia'.
A arma mais usada pelos criminosos contra o cidadão comum é o revól-
ver calibre 38, fabricado no Brasil pela Taurus e pela Rossi, no Rio Gran-
de do Sul (DFAE/ISER/Viva Rio).
Ocorre que a falta de critérios mais rígidos na comercialização e a difu-
são da idéia de que possuir uma arma traz proteção gerou, nos últimos
20 anos, uma venda massificada de armas no Brasil. Calcula-se que
existam hoje, no Brasil, cerca de 17,5 milhões de armas (Viva Rio,
Small Arma Survey, 2005).
Sabendo disso, é possível concluir que grande parte das armas de fogo
usadas em assaltos no Brasil foi roubada na casa de alguém que com-
prou uma arma para se defender.

'
Preste atenção:
Em São Paulo, segundo a Policia Civil, das 77 mil armas de fogo apreendidas,

•	mais de 70 mil foram roubadas do seus donos originais.

1 Bandeira, Antônio Rangel e Bourgois. Josephine. Armas de Fogo:
Proteção ou Risco. Editora Viva Rio, RJ. 2005, pág. 169.
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QUANTO MENOS ARMAS, MENOS
MORTES

CONTROLAR ARMAS SALVA VIDAS
As leis de controle de armas ajudam a diminuir os riscos para todos. Na
Austrália, cinco anos depois de uma lei que praticamente proibiu a ven-
da de armas de fogo, a taxa de homicídios por esse tipo de crime caiu
50%. Entre as mulheres, a diminuição foi de 57% (Australian Institute of
Criminology, 2003). Um estudo da Unesco publicado em 2005 mostra
que Austrália, Inglaterra e Japão, onde as armas são proibidas, estão
entre os países do mundo onde menos se mata com arma de fogQ

'
Preste atenção:
No Brasil, comparando-se os sete primeiros meses de 2004 corri os sete pn-

•	meuos meses de vigõncia da Campanha de Desarmamento (agosto de 2004 a
fevereiro de 2005). um estudo do Minislerio da Saúde mostrou que o indico de
inlei nações por lesões r.o!u ul rua de fogo foi 1 5° Irieruri

Isso não é importante?
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ARMAS GERAM VIOLÊNCIA E MORTE
Agora que você já conhece os riscos, no dia 23 de outubro de 2005,
elimine-os da sua vida. VOTE no SIM, VOTE 2, pela proibição do comér-
cio de armas e munição no Brasil. Porque, se a venda de armas continu-
ar como está, pode ser que você não tenha uma segunda chance.

Entidades que aoóiam o sim no referendo

• Arquidiocese de Belo Horizonte
• Associação das Famílias Vitimas de Armas de Fogo
• Associação dos Defensores Públicos de Minas Gerais
• Central única dos Trabalhadores
• Centro Acadêmico de Historia - Uemg/Divinôpolis
• Centro Brasil de Defesa da Cidadania
• Centro Integrado de Ação Social Comunitária - Guarda Mirim
• Conselho Estadual da Mulher
• Conselho Latino Americano de Igrejas - Clai
• Conselho Nacional das Igrejas Cristãs - Conic
• Conselho Nacional dos Bispos do Brasil - Leste 2 (Minas Gerais e Espírito Santo)
• Conselho Nacional dos Direitos da Mulher
• DA de Direito euc Contagem
• DA de Direito - Universidade de Uberaba
• DA de Engenharia - LJnileste
• DA da Uemg/Poços de Caldas
• DCE da PUC Contagem
• DCE da União Educacional de Minas Gerais/Uberlândia
• DCE da Unimontes
• DCE da UniUberaba/Campus Uberlândia
• Federação Nacional dos Jornalistas - Fenaj
• Igrejas Evangélicas
• Instituto Sou da Paz
• Movimento Evangélico Progressista - Mep
• Rede Evangélica do Terceiro Setor
• Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Minas Gerais
• Sociedade São Vicente de Paula
• União Estadual dos Estudantes
• União Municipal dos Estudantes/ttuiutaba
• União Nacional dos Estudantes
• Visão Mundial
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Deputados Estaduais que compõem a Frente Parlamentar Estadual
"Por um Brasil sem Armas'

• Adelmo Carneiro Leão (P1)
• André Quintão (PT)
• Biel Rocha (PT)
• Carlos Gornes (PT)
• Cecilia Ferramenta (PT)
• Célio Moreira (PL)
• Dalmo Ribeiro Silva (PSDB)
• DinisPinheiro (PSDB)
• Doutor Viana (PFL)
• Durval Angelo (PT)
• Edson Rezende (PT)
• Elisa Costa (PT)
• Fahim Sawan (PSDB)
• Jésus Lima (PT)
• Jô Moraes (PCd013)
• João Leite (PSDB)
• José Henrique (PMDB)
• José Milton (PSDB)

• Laudelino Augusto (PT)
• Leonidio Bouças (PTB)
• Lúcia Pacifico (PSDB)
• Luiz Fernando Faria (PP)
• Márcio Kangussu (PPS)
• Márcio Passos (PL)
• Maria Tereza Lara (P1)
• Marlos Fernandes (PPS)
• Miguel Martini
• Padre João (PT)
• Rêmolo Aloise (PSDB)
• Ricardo Duarte (PT)
• Roberto Carvalho (PT)
• Rogério Correia (P1)
• Sebastião Helvécio (PDT)
• Weliton Prado (P1)
• Zé Maia (PSDB)
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Deputados Estaduais de Minas Gerais que integram a Frente Parlamentar
Pelo Direito da Legítima Defesa"

• Adalclever Lopes (PMDB)
• Alencar da Silveira Jr. (PDT)
• Ana Maria Resende (PSDB)
• Antônio Andrade (PMDB)
• Antõnio Carlos Andrada (PSDB)
• Antônio Júlio (PMDB)
• Arlen Santiago (PTB)
• Carlos Pimenta (PDT)
• Dalmo Ribeiro Silva (PSDB)
• Dilzon Meio (PTB)
• Djalma Diniz (PPS)
• Domingos Sávio (PSDB)
• Doutor Ronaldo (PDT)
• Elmiro Nascimento (PFL)
• Ermano Batista (PSDB)
• Gilberto Abramo (PMDB)
• Gil Pereira (PP)
• Gustavo Corrêa (PFL)

• Gustavo Valadares (PFL)
• irani Barbosa (PTB)
• lvair Nogueira (PMDB)
• Jayro Lessa (PL)
• Jose Milton (PSDB)
• Leonardo Moreira (PFL)
• Lúcia Pacífico (PSDB)
• Luiz Humberto Carneiro (PSDB)
• Maria Olivia (PSDB)
• Olinto Godinho (PSDB)
• George Hilton (PP)
• Paulo Cesar (PFL)
• Paulo Piau
• Pinduca Ferreira (PP)
• Rémolo Aloise (PSDB)
• Roberto Ramos (PL)
• Sargento Rodrigues (PDT)
• Vanessa Lucas (PSDB)
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população, em grande parte desinformada, a refe-
rendo para que responda "sim" ou "não" a pergun-
ta revestida de tanta complexidade. Gastar cente-
nas de milhões de reais com referendo que nada
de objetivo trará para a redução do comércio ile-
gal de armas e do crime organizado é um erro".
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Alexandre Garcia, colunista da Rede Globo: "Nos-
so índice mais baixo de violência deve ser pareci-
do com o do fraque, onde todo mundo anda arma-
do. Aqui se mata mais, sem dúvida. Mais de cem
por dia. Nessa guerra, em vez de desarmar o ata-
cante, tratamos de desarmar a vítima. Vai nos res-
tar o carro blindado, a grade nas portas e janelas,
as câmeras do big brother orwelliano, a folha de
pagamento dos seguranças, o colete à prova de
balas".

Alberto Fraga, deputado federal, presidente da
Frente Parlamentar "Pelo Direito da Legítima De-
fesa": "E um acinte para o cidadão que paga im-
posto, que trabalha e que não conta com a segu-
rança que deveria ser provida pelo Estado saber
que muitas autoridades são favoráveis ao desar-
mamento, mas têm guarda-costas fortemente ar-
mados. Eles, sim, têm dinheiro para garantir uma
segurança privada. E o trabalhador? E a classe
média? E os estudantes? E os pequenos fazen-
deiros, os motoristas de caminhão, os auditores
fiscais, entre outros?"

Almir Pazzianotto, ex-ministro do Trabalho e ex-
presidente do TST: "A aquisição de armas de fogo
para fins de defesa pessoal e patrimonial deve ser
alvo de rigoroso controle, como sucede em qual-
quer país civilizado. E apropriado, também, que
vigilantes, colecionadores, atiradores e caçadores
se submetam a legislações específicas e
atualizadas. 0 que não está certo é obrigar-se a
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eov8A, A A.s' NÃO MACA11

srv,'€Á, MAS NÃo MArA9
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"Quando todas as armas forem propriedade do go-
verno, este decidirá de quem serão as demais pro-
priedades." (Benjamin Franklin)

O exemplo mais aterrorizante, no entanto, aconteceu na Alemanha, em
1938. Adolf Hitler gabou-se pela imprensa: Pela primeira vez, uma na-
ção civilizada possui controle total de suas armas. Nossas ruas estarão
mais seguras, e nossa polícia, mais eficiente". Nos anos seguintes ex-
terminou 6 milhões de judeus e 7 milhões de imigrantes. A polícia dele
era a Gestapo.

Não abra mão do seu direito à vida, à dignidade e
à autodefesa.
Vote NÃO.

Quem luta pelo direito à legítima defesa?
Lideranças em todos os setores levantam-se para defender o direito à
vida, à liberdade, à cidadania e à autodefesa. A Frente Parlamentar "Pelo
Direito da Legítima Defesa" tem 140 deputados no Congresso Nacional e
reúne desembargadores em todos os estados. Em Minas, a Frente Parla-
mentar, liderada pelo deputado Sargento Rodrigues, conta com 36 dos 77
deputados. Conheça agora a opinião de algumas importantes lideranças:

Padre Antônio Lorezatto, capelão do Hospital Di-
vina Providência: "Não possuo arma e não aprovo
sua fabricação e o comércio, mas, enquanto o go-
verno não desarmar os bandidos e nos proporcio-
nar segurança, opto pelo uso de armas de fogo
defensivas. Se o desarmamento realmente acon-
tecer, seremos todos ovelhas indefesas. E, quan-
do as ovelhas estão indefesas, os lobos atacam!"
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Brigas de trânsito, discussões
de futebol e crimes passionais
Os defensores da proibição argumentam que sua finalidade é desarmar
os cidadãos, para evitar que se matem em brigas de trânsito, discus-
sões por causa de futebol e em crimes passionais, além de evitar que
as crianças morram acidentalmente ao brincar com armas. Ora, o porte
de armas já é proibido para quase todos os cidadãos pela Lei 10.826.
Quem carrega armas no carro ou leva para o estádio ou para o bar já
está cometendo crime. Quanto aos crimes passionais, pouca diferença
faz possuir ou não arma de fogo. Quem não possui revólver mata de
qualquer outra maneira.

Desarmamento dos civis
sempre resulta em massacre
Muitas iniciativas governamentais recentes de desarmamento da popula-
ção civil resultaram em aumento da criminalidade. A Inglaterra voltou
atrás em sua política de desarmamento após constatar que a ocorrência
de assaltos e arrombamentos cresceu em níveis alarmantes. Depois que
Londres passou a ser considerada a capital do crime na Europa, a Scotland
Yard passou a incentivar o cidadão a praticar a autodefesa. Na Austrália,
há um ano, 640.381 armas legais foram confiscadas por lei e destruídas,
num programa que custou USS 500 milhões. Os homicídios subiram 32%,
as agressões 86%, e os assaltos. 44%. Houve um aumento dramático
na invasão de residências e agressões a idosos.

Nos países subdesenvolvidos, os programas de desarmamento da po-
pulação civil conduzidos no século XX resultaram em terríveis massa-
cres. Em 1929, a União Soviética, sob Stalin, desarmou os civis e ex-
terminou 20 milhões de dissidentes. Em 1911,  a Turquia fez o mesmo, e
os grupos paramilitares mataram 1.5 milhão de armênios. Em 1935. a
China desarmou os cidadãos e liquidou 20 milhões de dissidentes. O
mesmo ocorreu na Guatemala, em 1964, com o genocídio de 100 mil
indios maïas, e em 1970, em Uganda. com o extermínio de 300 mil
cristãos. Todos eles estavam desarmados e impossibilitados de se de-
fender.
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Se você surpreender um assaltante em sua casa,
como prefere estar?
Indefeso ou com uma arma na mão?
Defenda sua família. Vote NÃO,

O administrador de empresas Peter Hof, estudioso do tema, aponta que
os crimes evitáveis pelo estatuto são da ordem de 3,5%, e os não
evitáveis seriam 96,5%. Seu estudo indica que 45,8% dos mortos eram
bandidos; 9,7% foram vítimas de assalto; 18,9% foram executados e
6,4% eram policiais.

De onde vêm as armas?
A maior parte das armas registradas no Brasil vem da indústria nacio-
nal e são das marcas Taurus, Rossi ou lmbel. Mas as armas registradas
são poucas. A grande maioria passa por contrabando, através dos 7,5
mil quilômetros de fronteira que os 8 mil agentes da Polícia Federal
não conseguem controlar, ou é desviada dos arsenais do Exército e
das polícias. Armas pesadas, de grosso calibre, são quase todas
contrabandeadas.

Milhares de armas já foram destruídas por rolos compressores após
entrega espontânea nas campanhas de desarmamento. A maioria era
de armas inúteis, garruchas, carabinas centenárias, armas estrangeiras
para as quais não se encontra munição. No entanto, 83 das melhores
armas recolhidas desapareceram dos depósitos da Polícia Federal em
São Paulo, e pelo menos 11 delas foram novamente apreendidas nas
mãos de bandidos. Uma submetralhadora argentina Halcon, que vem
sendo usada no crime desde 1996, já foi apreendida três vezes, tam-
bém em São Paulo. Uma pistola austríaca Steyr, calibre 7.65, já foi
apreendida quatro vezes em dez anos.

É possível confiar nos órgãos do governo aos
quais o cidadão entrega suas armas para que se-
jam destruídas? Vote NÃO.



TECLE 1 - VOTE NÃO

bém mostram indices maiores de armamento domiciliar e menores de
mortes por arma de fogo.

Essas estatísticas poderiam demonstrar que o número de homicídios é
menor nos países onde os cidadãos têm mais armas. mas a razão
verdadeira é a qualidade da situação econômica em que vivem os pai-
ses desenvolvidos. Eles não têm 53 milhões de miseráveis como o
Brasil. No entanto, uma parte importante dessa estatística favorável
deve ser creditada ao respeito pelo direito à legítima defesa. Quem pre-
tender invadir uma residência nesses países sabe que está sujeito a
ser legalmente baleado pelo proprietário. Os defensores do SIM no refe-
rendo de 23 de outubro pretendem livrar os invasores desse risco.

"A casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém
nela podendo penetrar sem consentimento do mo-
rador, salvo em caso de flagrante delito ou desas-
tre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por
determinação judicial." (Constituição Federal, art.
50, inciso XI)

Armas matam 39 mil por ano
Carros matam 36 mil
Números do Datasus revelam que 39 mil pessoas foram mortas por
armas de fogo no ano passado. enquanto os do Denatran mostram que
o trânsito matou um número quase igual: 36 mil pessoas. No entanto,
ninguém está pensando em proibir a venda de carros.

Os formulários do Datasus não registram quantas dessas 39 mil pes-
soas foram mortas em brigas de quadrilhas de marginais, em tiroteios
entre criminosos ou com a polícia, nem quantos policiais foram mor-
tos no cumprimento do dever. Não revelam quantas pessoas foram
mortas com armas leves ou com armas contrabandeadas e de calibre
proibido para civis. Com certeza, o número de mortos em acidentes
domésticos com armas e o número de assaltantes mortos por cida-
dãos que reagiram ao crime é insignificante diante desse total.
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também seria suficiente para um notável reaparelhamento e moderniza-
ção dos serviços policiais ou para atender, com programas de inserção
social, milhares de jovens em situação de risco em centenas de favelas
e comunidades de periferia.

A consulta à população sobre a permissão ou proibição do comércio de
armas e munição está prevista na Lei 10.826, de 22 de dezembro de
2003, que já estabelece normas rigorosas para que o cidadão possa
adquirir e possuir armas de fogo em casa ou no trabalho. Oferecemos a
você agora números, estatísticas, argumentos e opiniões de juristas,
jornalistas e políticos, para ajudá-lo a decidir corretamente no referendo.

Causas da violência e da criminalidade
As principais causas dos altos índices de violência e criminalidade no
Brasil são o desemprego, a injustiça social, a dissolução da família, as
disputas do tráfico de drogas e a impunidade dos criminosos. Entre as
causas secundárias, devemos incluir a disseminação do incentivo à
brutalidade na programação das TVs e a ideologia da chacina contida
nos videogames destinados ao público infanto-juvenil.

Num contexto socioeconômico tão adverso, em que a formação moral é
tão precária, não há polícia nem presídios que sejam capazes de sujei-
tar os índices de violência a níveis aceitáveis. Em países civilizados e
socialmente justos, como a Suíça, a proporção de homicídios por arma
de fogo é 27 vezes menor que no Brasil, mas lá existem dez vezes
mais armas em casa cio que em nosso país.

Você se sente seguro nessa onda de violência?
Vote NÃO.

No Brdsil, existem artiias de fogo em opeilas 3.b dos lares. ou se'a,
35 armas em cada mil residências. No entanto, o número de homicídios
é alto, de 27 por grupo de 100 mil habitantes. Nos Estados Unidos, os
lares com armas são 52%, ou seja, 520 em cada mil. Mas o número de
homicídios é de apenas 6 por grupo de 100 mil habitantes. Na Suíça,
mais de um terço das casas têm armas, e os homicídios são apenas
1 por grupo de 100 mil habitantes. Canadá, Itália, França e Suécia tam-
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LEGÍTIMA DEFESA:
DIREITO SAGRADO DO CIDADÃO

" o!Prof

pro desarmar
Que beleza!

O governo qunó
desarmar oosotiosda

o!

No dia 23 de outubro, você terá que ir às urnas para decidir se o comer-
cio de armas e munições deve ser proibido no Brasil ou se o cidadão
continuará tendo direito à legítima defesa de seu lar e de sua família.

Tecle
Vote NÃO

O referendo vai custar aos cofres públicos R$ 540 milhões, dinheiro
suficiente para pagar R$ 1,8 milhão de seguros-desemprego e reduzir o
desespero que leva tantos adultos à violência e ao crime. Essa quantia



Referendo: é você quem decide.

Todos os dias, em nossa vida, fazemos escolhas: o
melhor caminho, onde fazer compras, a melhor forma
de executar uma tarefa, quem serão nossos governantes
e representantes. Quando fazemos escolhas, assumi-
mos a responsabilidade pelas conseqüências que a
nossa decisão vai trazer para a nossa vida, o nosso
trabalho, o destino do Pais. E por isso que precisamos
nos informar, debater o assunto, pesar o lado positivo e
negativo de cada uma das opções.

O referendo é uma consulta pública, um tipo de elei-
ção. Mas. desta vez, não vamos votar em candidatos.
A escolha que se apresenta para os brasileiros, com o
referendo popular do dia 23 de outubro, é se o comér-
cio de armas de fogo e munição dever ser proibido no
Brasil.

Diante da importância do assunto, a Assembléia de
Minas abre mais uma vez suas portas para o debate e
a participação dos cidadãos na construção das políti-
cas públicas e promove uma discussão entre as duas
frentes parlamentares que se posicionaram sobre a
questão.
Nesta publicação, você encontrará a posição dos dois
lados envolvidos na disputa, com os argumentos con-
trários e favoráveis à proibição. Leia, informe-se e, no
dia 23, vote de acordo com a sua consciência.

.Ç.ÇIMItI r, in' M;'S
O Pod., do Cidadão

;-
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REFERENDO POPULAR
O comércio de armas de fogo e munição

deve ser proibido no Brasil?

FRENTE PARLAMENTAR ESTADUAL
PELO DIREITO DA LEGÍTIMA DEFESA


