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REMINISCÊNCIAS DE LIBERDADE

Quatro esteios descascado
Que o tempo vai alisando
Eu fico aqui observando
O mundo dos quatro lados
Vejo irmãos desesperados
Vejo crianças morrendo
Crimes dos mais horrendos
Neste mundo em disparada
Uns com tudo e outros com nada
Na sina de andar sofrendo

II

Vejo os gastos excessivos
Dos que exploram as maiorias
E as empreitadas mais frias
Dos tiranos opressivos
Ditadores compulsivos
Que prostituem e esmagam
Ouço os do povo que indagam
Até onde vai, até quando?
E os insaciáveis se engrandam
Nos países que naufragam

III

Mas no fundo há sempre esperança
De alguma solução séria
Que acabe com esta miséria
E que restaure a confiança
É o velho, é o moço, é a criança
Que esperam tanto e não vem
E os que mandam sabem bem
Que a esperança é uma quimera
E vão prorrogando a espera
Daqueles que nada têm

IV

Apelar para a consciência
Dessa classe dominante
Tem sido a minha meta constante
Neste jogo de paciência
Que determina a indigência
Produto deste modelo
Quem pode não quer fazê-lo
E assim a pátria mergulha
No buraco de uma agulha
Não vai passar um camelo.

Não é questão de nobreza
Nem de ser pobre ou ser rico
De ser paisano ou milico
Mas é, sim, uma questão de grandeza
Saber que falta na mesa
Do trabalhador, do operário
O mínimo necessário
E que este país, o Brasil, milionário
Em benefício de alguns
Entregou seus bens comuns
Para o Fundo Monetário

VI

Mas não pensem os dominadores
Que vão manter a dominação
O povo que conhece a razão
Mesmo já estando cansado
Não vai se manter calado
Pois ainda tem dignidade
E sabe que a verdade...a verdade
Pode tardar, mas virá...
E não vai no mais “se entregá”
Em nome da liberdade

VII

Quanto a nós neste contexto 
De mundo sub-desenvolvido
Também estamos comprometidos
E arrastados de acabresto
A crise mundial é um pretexto
P´ro descalabro social
Que é mentiroso e imoral
E o povo que com isso não tem nada
Vê a sangria desatada
Da riqueza nacional
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APRESENTAÇÃO

      No dia 23 de outubro todos os cidadãos e cidadãs brasileiras inscritos na Jus-
t i ç a  E l e i t o r a l , d e v e r ã o  c o m p a r e c e r  a s  u r n a s  p a r a
votar no REFERENDO POPULAR, respondendo SIM ou NÃO à pergunta: “ O 
C O M É R C I O  D E  A R M A S  D E  F O G O  E  
M U N I Ç Ã O  D E V E  S E R  P R O I B I D O  N O  B R A S I L ?
   Este será o primeiro referendo da história do país, e também o pri-
meiro no mundo sobre o tema. A consulta popular está prevista no Estatuto do 
Desarmamento,que foi aprovado e já está em vigor desde 2003.
  Foram criadas  duas frentes parlamentares para a campanha que
 antecede o referendo. A 

, que é contra a proibição do comércio de armas de fogo, e a
 FRENTE PARLAMENTAR BRASIL SEM ARMAS, que defende a proibição do 
comércio de armas e munição.
        Elaborei este informativo com o objetivo de orientar e esclarecer dúvidas do 
eleitor a respeito deste  tema tão importante para a vida de todos nós.
        Tenho a convicção de que o cidadão não deve portar arma, nem andar armado 
em reuniões, atos públicos, festividades ou mesmo na via pública, mas é com esta 
mesma convicção que defendo o direito deste  cidadão poder ter uma arma em casa, 
desde que, devidamente preparado, através de cursos com aulas teóricas e práticas 
e após submeter-se a testes escritos e a análise psicológica, credenciando-se desta 
forma à fazer bom uso da arma em defesa própria, da  sua família e até mesmo de 
sua propriedade conforme prevê a Constituição Federal. 
        O Estado que não oferece ao cidadão a segurança que ele precisa, merece e 
tem direito, não pode impedir que este cidadão se prepare e devidamente capacitado 
exercite a sua própria defesa.
         Por isso no referendo do dia 23/10/05, o meu voto é no sentido de  
ASSEGURAR que todos os cidadãos que precisarem de uma arma e provarem ter 
capacidade e preparo para possuí-la continuem tendo o DIREITO de adquirir esta 
arma legalmente, então meu voto é o número 1 - EU VOTO NÃO. 

FRENTE PARLAMENTAR  PELO DIREITO DA
 LEGÍTIMA DEFESA

MEMBROS DA FRENTE PARLAMENTAR PELO DIREITO A LEGÍTIMA DEFESA 
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Os jornalistas, as ONGs e alguns elementos do Governo pregam
 o grande sucesso da campanha para recolher armas.
 ISTO É UMA GRANDE MENTIRA, pois foram entregues ao Governo 
350 mil armas. Segundo a revista Veja existem no Brasil 8,7 milhões 
de armas ilegais. Somando este número aos 3 milhões de armas
 legais vemos que depois de 1 ano de campanha foram recolhidos 
apenas 3% das armas existentes no Brasil.

Todas as faixas etárias e todas as classes aderiram a campanha.
Conforme o Jornal o Globo 42% das pessoas que entregaram suas
 armas tem mais de 60 anos, e  20% entre 50 e 59 anos.Podemos ver 
que a maioria que entrega armas são idosos e viúvas que tem a idéia
de estar cometendo um pecado capital por ter amas em casa .
O mesmo Jornal publica que apenas 10% das armas entregues foram
por  pessoas de classe A e B. Assim vemos que a maioria das pessoas
buscam receber um dinheiro do Governo, que hoje  reluta em pagar.

Ter uma arma em casa não defende um cidadão da ação dos bandidos
No Brasil este número é difícil de se obter, pois ninguém declara na 
delegacia que expulsou a tiros alguém que tentava invadir sua casa. Nes-
te país defender seu lar pode dar cadeia. Ma s a revista brasileira Magnun
tem uma seção intitulada Resposta Armada onde, a cada edição, são
mostrados casos documentados de cidadãos que escaparam de assaltos
ou coisa pior por terem uma arma a mão. 

É preciso desarmar os cidadãos de bem para acabar com as 100 
mortes que ocorrem diariamente por armas de fogo. Vale ressaltar
que este número incluí mortes decorrentes da guerra do tráfico, assal-
tos, policiais mortos, o que não vai sofrer alterações com o Estatuto
do Desarmamento. A verdade é que todos os antiarmas desesperada-
mente tratam de ocultar que apenas 3,7% das 100 mortes diárias 
são  causadas  por  c idadão  sem passado  c r im ina l .  
 

O cidadão de bem não precisa de arma, a função de protegê-lo é
tarefa da polícia. Isto além de ser uma mentira é uma piada de mau 
gosto.No Rio de Janeiro o tempo de resposta da polícia a um chamado 
pode chegar a 90 min. Além do mais os carros encontram-se em mau 
estado e com pouca gasilona. Esta situação tende a piorar com o 
corte de mais de 500 milhões de reais feito pelo Governo Lula no 
Orçamento de Segurança. O jornal O Globo noticiou cartas de pessoas
que chamaram a polícia e a esperam até hoje. 

10 MENTIRAS SOBRE



Países que se empenharam em  um programa de desarmamento 
dos cidadãos obtiveram um retumbante sucesso. Esta é a mais 
perversa mentira. Basta ler o livro GUNS AND VIOLENCE- escrito
por Joyce Lee Nalcolm. O livro mostra que a querida Inglaterra é ho-
je um país mergulhado numa violência sem precedentes. Apenas 
um exemplo pinçado do livro: entre 1989 e 1996 os crimes por 
armas de fogo, na Inglaterra, aumentaram 500%.

Os resultados no Brasil já começaram a ser notados. Há uma 
sensível mudança nos homicídios. Conversa fiada. A ocorrência 
dos homicídios dolosos na cidade de São Paulo e na Grande São
 Paulo vem caindo substancialmente desde o primeiro trimestre de 
2000, três anos antes da vigência do Estatuto do Desarmamento. 
O mérito, portanto, é da polícia e dos investimentos feitos pelo 
Estado de São Paulo. Já no RJ os homicídios com arma de fogo 
aumentaram 10% no 1º trimestre de 2005 comparados com 2004.

O Estatuto do Desarmamento não proíbe a posse de armas de 
fogo, ela apenas o regulamenta. As dificuldades de obter uma 
arma são tantas que é quase impossível cumpri-las, tanto pelo 
aspecto burocrático como pelo custo. O gasto para registro
de uma arma é de R$ 1.110. Além do mais esta despesa é repetida 
a cada 3 anos. E ainda se o cidadão não passar em qualquer fase 
do registro terá sua arma confiscada pelo Governo. 

O “lobby da armaria” está cheio de dinheiro e vai jogar pesado.
Interessante que o Lobby da Armaria,  como o Jornal Globo nos chama 
num esforço  para desmoralizar quem defende o direito a autodefesa, 
não recebe um tostão de organismos internacioanis como a Viva-Rio 
que refestéla-se em milhões recebidos anualmente do Governo Inglês.
Prova disto está nos anúncios de página inteira que os anti-armas pu-
blicaram  em O Globo, onde um anúncio deste tamanho chega a 
custar R$ 390.312,00 (trezentos e noventa mil trezentos e doze reais). 
O estrangeiro investe no desarmamento para acabar com as fábricas
brasileiras, e depois vender armas e munições aqui.

O Estatuto do Desarmamento representa um passo avante 
para a sociedade brasileira e por isto deve ter apoio do todos 
o s  b r a s i l e i r o s  s e m  e x c e ç ã o .
 Se isto fosse verdade porque Deputados e Senadores se auto- excluíram 
das restrições à posse de armas de fogo? Por que decidiram continuar 
gozando de um privilégio que querem cassar de toda a população 
brasileira? 

O DESARMAMENTO



12 RAZÕES PARA VOTAR 

DIA 23 DE OUTUBRO

Infelizmente a proibição da venda  LEGAL de armas não vai 
desarmar os bandidos, nem vai acabar com a violência e  
principamente com a falta de segurança. No Brasil as armas 
que matam cidadãos  de bem  são  as  ilegais,  que estão nas 
mãos dos traficantes, dos assaltantes, dos malfeitores. Em 
Santos os bandidos roubaram da polícia 83 armas que 
foram arrecadadas na campanha do desarmamento.

1

2
Estão  difundindo  a  idéia de que o referendo é para garantir o 
desarmamento, mas na verdade é para proibir a venda 
LEGAL  de armas . Além disso, para onde  irão os  milhares 
de profissionais que trabalham nas fábricas de arma de fogo?
Você já sabe, se votar sim  poderá estar  tirando o emprego de 
muitas famílias brasileiras!

3
Proibir a  venda legal  de armas pode aumentar ainda mais 
o contrabando de armas e munições. E ainda acabará crian-
do mais espaços para a ação dos bandidos. Pois enquanto
as famílias brasileiras são desarmadas, os ladrões se apro-
veitam da falta de  segurança e  espalham  a criminalidade 
por todo país. Diga NÃO a esta situação.

4

Estão  querendo  desarmar  o cidadão  de bem proibindo a 
venda  LEGAL de armas.  Mas o bandido, o assaltante não 
compra armas legalmente. As armas que matam não
são as compradas para defesa pessoal,  mas sim  as  com-
pradas por bandidos. O Governo Federal investiu em 
segurança pública em 2001, R$ 314 milhões; Em 2005 
diminuiu para R$ 169 milhões, e destes não aplicou ainda 
sequer 1% este ano

5
Querem tirar o seu direito de optar em  ter ou não arma de 
fogo legal em sua propriedade. Diga NÂO a cassação do seu 
direito de escolha. Diga NÂO a cassação de seu livre-arbítrio.
Escolha você mesmo sobre sua defesa, a defesa de sua fa-
mília e de sua casa.

6

É importante saber que o porte de armas (andar armado) 
está proibido (desde a aprovação do Estatuto do Desarma-
mento - 2003). Aliás, não é nada fácil comprar armas legal-
mente. É necessário apresentar mais de 5 certidões para a
aquisição de uma arma de fogo. O problema é que agora
não querem que tu tenha arma nem mesmo na tua própria
casa.



NÃO NO REFERENDO

VOTE 1  -  VOTE NÃO 

8

Veja alguns resultados do Estatuto do Desarmamento:
- 08/08/2005- Latrocínios aumentam 800% na região (JC

Net, Bauru-SP) - 04/07/2005   Desarmamento  não  reduz  
criminalidade(Correio de Sergipe), pois a criminalidade 
aumentou naquele estado. Quem mora no interior do RS 
numa granja ou fazenda etc., precisa de uma arma para 
espantar os bandidos e defender a propriedade de ladrões 
de gado etc... Sem uma arma serão reféns dos malfeitores.

9

10

11

12

Em  1938 a Alemanha desarmou a população ordeira e de 
1937 a 1945,  13 milhões de judeus e outros “não arianos”,
impossibilitados de se defenderem foram caçados e exter-
minados. Em 1973 a Uganda desarmou a população e de 
1971 a 1979, 300 mil cristãos foram exterminados.

.

Há doze meses o Governo da Austrália editou uma lei obri-
gando proprietários de armas a entregá-las para destruição. 
No total 640.381 armas foram entregues e destruídas, num 
programa que custou 500 milhões de dólares. Mesmo assim, 
houve um  aumento no índice de homicídios, agressões e 
assaltos a mão armada. 

O mesmo aconteceu no Reino Unido, país tradicionalmente
tranqüilo, onde  até a  polícia andava  desarmada, acabou  
adotando  o  desarmamento  da  população.  Resultado: 
Aumentaram os crimes em 30%. NÃO DEIXE QUE ISTO
ACONTEÇA COM O PAÍS QUE VOCÊ VIVE! .VOTE NÃO

Desde que o Estatuto do Desarmamento entrou em vigor o
número de homicídios cresceu 11,4% em Pernambuco, nos 
primeiros  seis meses deste ano (2005).  Imagine  se  este 
número acabe se proliferando por todo o Brasil? Imagi-
ne o que aconteceria com nosso país? 

77

O  nosso problema não  são as armas legais,  mas sim as 
ilegais,  como as  contrabandeadas  que não estão no de-
sarmamento.   O nosso problema é cultural.  O Estatuto é 
mais uma lei a ser  desrespeitada  pelos bandidos, é mais 
uma lei que o poder público não terá como fiscalizar.



ESTATÍSTICA DE HOMICÍDIOS POR PAÍS

PAÍS
Homicídios por 
100 mil habitantes

Residências com
  armas de fogo

BRASIL

 EUA

CANADÁ

ITÁLIA

FRANÇA

SUÉCIA

SUIÇA

27 3,5%

6 52%

3 30%

2 17%

1,5 24,5%

1,5 15%

1 35%

VEJA NO QUADRO ABAIXO QUE O BRASIL TEM UM NÚMERO BAIXO DE 
HOMICÍDIOS EM RELAÇÃO ÀS ARMAS LEGAIS. Não há no Brasil correlação 
entre a taxa de assassinatos e o de residências com arma de fogo, como em outros 
países. O PROBLEMA DO BRASIL NÃO SÃO AS ARMAS LEGAIS, MAS SIM 
AS ARMAS ILEGAIS, NAS MÃOS DE BANDIDOS E ASSASSINOS.

C R I M I N A L I D A D E A R M A S   B R A S I L

 Taxa de homicídios: por 100.000 habitantes (1979 / 2000)

    

      1979       1980       1984       1989       1990       1994       1998       2000   
                                                                                                                         2004
                    
                     

X

  Taxa de homicídios e venda de armas legais no Brasil = 1979 à 2000.
                                                                                                                
        54.445                                                                                             27.0
                                                                                                      26.0
                                                             48.939              25,9
                                                                                    
                                              20.3                                                                
                                                              22.0                  21.2
                                     15,3
                                                                                                    23.291
         9,4
     
                                                                                                             1.229

Vendas de armas legais para civis (1980 / 2000)



Pompeo discursa no 
plenário da Câmara 
dos Deputados contra
a proibição do porte 
de armas

Pompeo de Mattos na TV Câmara 
em Brasília no debate sobre o Estatuto
do Desarmamento com o deputado
Josias Quintal (RJ).
 

O referendo realizado num 
processo isolado custará 500 
MILHÓES de Reais para o 
Governo. Se fosse feito no ano 
que vem junto com as eleições 
gerais, o custo seria ZERO, pois o 
cidadão votaria para Deputado 
Federal, Estadual, Governador, 
Senador, Presidente da República 
e depois o referendo. Até parece 
que não está faltando dinheiro no 
Brasil para a saúde, educação, 
para agricultura, para remédio, 
para construção e conservação de  
rodovias etc...   POBRE  POVO

.

Sou contra o cidadão andar armado. Não se deve dar porte de armas para
todo  mundo.  Mas não  podemos impedir o cidadão de bem de manter uma 
arma em casa, desde que devidamente habilitado para tanto.
        O bandido  não tem nome, não tem endereço, não tem profissão, não tem 
carteira de identidade, e quando tem é falsa, o que ele tem é ARMA ILEGAL. 

 Já o  cidadão de bem tem  nome,  endereço,  telefone , profissão,  família,
identidade e precisa de uma arma para a PROTEÇÃO DE SUA CASA. 
        Para isso ele tem que ter o direito de  comprar, documentar, registrar  e fazer  
o curso  necessário com aulas práticas e provas psicológicas para usá-la
        Assim como  para dirigir um carro é necessário tirar uma carteira de motorista, 
para ter uma arma em casa é necessário uma autorização e preparação para tanto. 
       Não estou falando do  cidadão  portar uma arma, mas de possuí-la em sua 
propriedade onde poderá exercitar a legítima defesa própria e de sua família. 
Por isso votarei NÃO nesse plebiscito.É Preciso que o povo fique atento,     
senão será presa fácil ou refém nas mãos dos bandidos e assaltantes!

Leia alguns trechos:



QUE Pompeo é membro integrante da CPI do Tráfico de Armas trabalhando 
incansavelmente na luta para desarmar os bandidos que contrabandeiam armas de 
grosso calibre para armar o crime organizado, assaltando bancos, carros fortes e 
propriedades rurais?

QUE os artistas globais que fazem a propaganda do sim, e pregam o desarmamento, são os 
mesmos que no Rio de Janeiro andam somente com seguranças ou guarda costas. Dizem 
uma coisa e fazem outra?

QUE Pompeo foi o Deputado representante do RS na CPMI DO ROUBO DE 
CARGAS, que desbaratou quadrilhas que assaltam motoristas e caminhoneiros. 
Muitos empresários receptadores também foram presos pelo trabalho dos 
deputados e da policia Federal, especialmente em São Paulo e Rio de Janeiro?

VOCÊ  SABIA?

QUE  EM  2004  O DEP. POMPEO  
JÁ INGRESSAVA, EM  NOME DO 
PDT, COM UMA ADIN (AÇÃO 
DIRETA DE INCONSTITUCIO-
NALIDADE) NO SUPREMO 
TRIBUNAL FEDERAL CONTRA O
 ESTATUTO  DO  DESARMAMENTO?
O PROCESSO AINDA DEPENDE DE
JULGAMENTO. 

QUE se você votar NÃO, e não quiser comprar uma arma, não estará obrigado a 
comprá-la, mas assim não estará impedindo de quem precisa de uma arma possa 
adquiri-la legalmente?

QUE Pompeo foi o Sub-relator da CPI do Narcotráfico, sendo uma das mais 
importantes dos últimos anos. Levando a cassação de Deputados, prisão de 
advogados, empresários, policiais, traficantes e até um desembargador?

QUE Pompeo votou contra a realização do referendo neste ano, pois o Governo irá 
gastar 500 milhões de reais para sua realização. Se fosse no próximo ano, junto com 
as eleições para Governador, Presidente, Deputado e Senador, não teria nenhum 
custo. E ainda haveria a possibilidade de perguntar para a população sobre vários 
assuntos de interesse geral, como eutanásia, maioridade penal, pena de morte, 
casamento gay e o aborto?

QUE assim como Pompeo, o MTG  
Movimento Tradicionalista Gaúcho, 
também é contra o desarmamento, por 
deliberação de sua diretoria, e está em 
campanha pelo NÃO?

QUE o RS é o Estado que tem mais armas 
legalizadas e menos incidentes com estas 
armas, o que prova que quem tem arma 
legal sabe manuseá-la e tem mais cuidado, 
não se envolvendo em crimes.



I

III

V

VI

Brotou do ventre da Pampa
Germinando qual semente
Dando forma ao continente
Fazendo Pátria e Nação
Fruto de miscigenação
De três raças diferentes
Mistura do sangue quente
Do Espanhol com o Lusitano
E a fibra do índio aragano
Sendo dos três descendente

II

O primeiro foi o índio
Com sua paz interior
Mas que ao rufar d’ um tambor
Se punha em prontidão
Na defesa deste chão
Se fez guasca foi guerreiro
E com o timbre de Missioneiro
Na voz de Sepé Tiarajú
Peleou de peito nú
Sendo da raça o pioneiro

Os lusos descobridores
Senhores das capitanias
Donatários de Sesmarias
Então no pago aportaram
E por aqui se enraizaram
P´ra não voltarem jamais
Transformando o porto dos casais
Da província de São Pedro
Na terra que herdou os segredos
De todos seus ancestrais

IV
Em seguida veio o Espanhol
Para compor o cenário
Uma legião de missionário
Que cumprindo suas missões
Fundaram as reduções
Difundindo a sua fé
P’ra que os herdeiros de Sepé
Não se criassem ateus
E fossem temente a Deus
Na crença da Santa Fé

Também o Espanhol-Guerreiro
Em nome do “Gran Del Rey”
Veio aqui p’ra impor a lei
E aumentar seu império
Mas como que por “mistério”
Por aqui se aquerenciou
O sangue quente amornou
Da Pampa fez sua querência
Dando fibra e consistência
Na raça que se formou

Este é o embrião da raça
Só faltando tempero
E o espírito aventureiro
Também vindo do além mar
Para aqui desbravar
As riquezas deste chão
E foi o Italiano e o Alemão
Que nesta terra aportaram
E com o negro temperaram
Uma raça em formação

VII
Completa a miscigenação
O Polonês imigrante
Uma nação retirante
Que aqui encontrou abrigo
E semeou de novo trigo
Entrelaçando as culturas
Retocando a formosura 
Da bela prenda do pago
Mãe do carinho e do afago
A mais linda das criaturas

VIII
Este é o gaúcho da gema
E a sua ancestralidade
Que conquistou a liberdade
E conservou tradições
E o templo das reduções
É o símbolo da geneologia
Que desenhou geografia
E traçou a tragetória
Dos farrapos cuja a história
Hoje te reverencia

IX
Nada se iguala ao Rio Grande
Com os feitos de teus filhos
Nem ninguém ofusca o brilho
Do timbre de tuas canções
Poemas, declamações
Que trago em minha memória
Das façanhas cuja a glória
A muito tenho guardado
São relíquias de um passado
De 300 anos de história

X
Isso explica a diferença
Vinda desde a formação
Que dispensa a comparação
Nem se compara a atavismo
É o culto do nativismo
É o orgulho de seus feito
E o gaúcho abrindo o peito
Sem renegar a nação
Mas primeiro ama seu chão
Só o gaúcho é desse jeito

XI

Gaúchos, gaúchos, gaúchos
Eis aí a tua estampa
E a imagem bela da pampa
Refletida em tua retina
É a tua propria obra-prima
Na gesta do criador
Misto santo e pecador
Índio, Negro, Espanhol, Italiano
Polônes, Alemão, Lusiano
Ninguém te iguala em valor
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