Afinal, o que querem os desarmamentistas?

Blog Rodrigo Constantino: Lançamento do livro Esquerda Caviar

"Os dados empíricos tampouco interessam aos pacifistas do desarmamento. Não conseguem
sequer traçar uma correlação entre a quantidade de armas e a criminalidade, que dirá
encadear um nexo de causalidade. A Suíça possui mais armas per capita que qualquer outro
país do mundo, mas é dos mais tranquilos. Israel também possui muitas armas por habitante,
mas o risco, contudo, vem de fora, do terror islâmico, enquanto cidades como Tel Aviv
possuem baixíssima taxa de violência."

Esse é um pequeno trecho onde o autor ataca a hipocrisia daqueles que apoiam o
desarmamento do cidadão. Em São Paulo, o livro foi lançado dia 29/10 e contou com a
presença do Movimento Viva Brasil.

Veja aqui:

http://veja.abril.com.br/blog/rodrigo-constantino/cultura/sucesso-total-o-lancamento-de-esquerd
a-caviar-em-sp/

Marcos Coimbra: Armadilhas do desarmamento

Pescadores de águas turvas, cognominados de hoplófobos, persistem em sua mal
intencionada ação de desarmar o cidadão digno e de bons costumes, em nome da ONU,
apesar de existir relatório da própria entidade, elaborado em 2011 reconhecendo que o
desarmamento da população não reduz a incidência de crimes violentos. Sabemos que as
estatísticas demonstram que o desarmamento da população na verdade aumenta a incidência
de crimes violentos (além de preparar o terreno para assassinatos em massa e a implantação
de ditaduras sanguinárias).

Íntegra:
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http://www.monitormercantil.com.br/index.php?pagina=Noticias&Noticia=142823&Categoria=O
PINI%C3%83O

Desembargador declara que lei de armas no Brasil é exagerada

"Existem muitas falsas verdades sobre essa questão. Dizem que aqui não há controle sobre as
vendas de armamentos. Muito pelo contrário, aqui existe extremo rigor. Porém, a lei em vigor
hoje é exagerada. Não existe outro país que tenha essa legislação", disse o desembargador.

Íntegra:

http://www.mvb.org.br/noticias/index.php?&action=showClip&clip12_cod=1687

Relatório sobre projeto que regulamenta armas é alvo de críticas

Engajada na apresentação da proposta desde o seu início, a ONG Movimento Viva Brasil
também critica o parecer do relator. Para o pesquisador em segurança pública da entidade,
Fabricio Rebelo, o substitutivo "é lamentável". Rebelo é autor de um artigo considerado o
embrião do projeto, em que chama o atual estatuto do desarmamento de "uma lei socialmente
desajustada", em razão de ter sido rejeitada por um referendo realizado em 2005 e de não
produzir nenhum efeito na redução da criminalidade.

Íntegra:

http://www.mvb.org.br/noticias/index.php?&action=showClip&clip12_cod=1688
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Jornal O Estado: Falta atitude no combate às armas ilegais

A Paraíba é o quarto estado do Nordeste no número de armas de fogo entregues para as
campanhas de desarmamento promovidas pelo governo federal. Já que as políticas de
segurança pública adotadas partem do princípio de que retirar ou dificultar o máximo a compra
de armas legais gera redução da violência e promove a paz, o que explica que o Estado ainda
seja, segundo o Mapa da Violência de 2013, o terceiro estado com a maior taxa de homicídios
do Brasil?

Íntegra:

http://www.oestadoce.com.br/noticia/falta-atitude-no-combate-armas-ilegais

Fonte: Movimento Viva Brasil - www.mvb.org.br
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