SENADORES DA VIRGINIA (EUA) APROVAM
DIVERSAS RESTRIÇÕES A ARMAS EM VOTAÇÃO
RELÂMPAGO
Escrito em 15/01/2020 por Jorge H. Ohf

O Estado da Virginia aprovou uma série de leis anti armas abrindo assim caminho para mais
restrições posteriores.

Não é só no Brasil que os governantes usam de artimanhas para desarmar o cidadão de
bem. No estado Americano da Virginia, tradicionalmente conservador e pró armas, Os
senadores estaduais e o governador estão em uma verdadeira guerra contra as armas. Na
Última eleição os democratas (esquerda) ganharam a maioria das cadeiras do senado e o
governador eleito Ralph Northam. A eleição foi bancada por dinheiro do já conhecido
desarmamentista Bloomberg e na visão de vários analistas Americanos teve como intenção
testar estratégias de campanha e de aceitação pelo público para o desarmamento.
As coisas não tem ido bem para os residentes desse estado que são pró armas. O
Governador enviou a camará uma série de projetos visando proibir ou restringir ao máximo
o acesso a armas de fogo. Entre os itens polêmicos do projeto estão: Implementação da Lei
de bandeira vermelha onde um individuo sem histórico criminal ou ameaça pode ter todas
as suas armas confiscadas sem a necessidade de uma decisão judicial simplesmente
baseado no testemunho ou veredito de outra pessoa que “achar" que ele pode ser um risco
a ele mesmo ou aos outros. Proíbe a compra de mais de uma arma por mês. Limita o
número de munições que uma arma e carregador podem aceitar para 10, isso quer dizer
que se a arma tem a simples possibilidade de receber um carregador com mais de 10
munições ela estará proibida no estado. Proíbe a comercialização e o uso dos ditos “rifles de
assalto” que nada mais é do que qualquer arma preta que pareça assustadora (engraçado,
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achávamos que o nome disso era racismo…). Espingardas não poderão ter em nenhuma
circunstancia a possibilidade de ter mais do que 7 munições dentro dela, não somente no
carregador.
Os cidadãos da Virginia estão organizando protestos e movimentos contra essas leis, mas as
chances delas passarem é quase certa. Na última segunda-feira (13 de janeiro de 2020).
Ocorreu uma sessão do senado estadual de forma relâmpago. Na sexta-feira a tarde (10 de
janeiro de 2020) foi anunciado que haveria uma sessão para votar diversos projetos
relacionados a armas de fogo. Isso para que os cidadãos pró-armas não tivessem tempo de
se deslocar e ir a sessão. Milhares de pessoas foram a sessão, mas não conseguiram impedir
a votação favorável de vários projetos de lei contrários aos armamentos.
Entre os projetos aprovados na segunda foram proibidos:
A presença de armas, munições ou componentes de armas de fogo em reuniões de
câmaras de vereadores e reuniões municipais
Armas, munições e componentes de armas em prédios governamentais
Armas, munições e componentes em parques públicos
Armas, munições e componentes em paradas alegóricas, marchas ou protestos.
A compra de mais de uma arma por mês, mesmo que tenha a licença de porte.
Impõe um período de espera mínimo de 3 dias para a checagem de antecedentes
criminais.
Foi aprovado também o texto base da lei da bandeira vermelha (Red Flag Law) que havia
falado nos parágrafos anteriores.
Para nós Brasileiros acostumados a mão pesada do estado pode não parecer muito, mas
lembrem-se de que nos Estados Unidos o direito ao acesso as armas e a propriedade é
assegurado pela constituição. Todas essas manobras visão enfraquecer os cidadãos ordeiros
que estão indo a capital do estado para protestar contra essas leis. Além disso lembre-se que
nem no Brasil existem proibições contra quantidade de munições por carregador e em
espingardas. Esse “teste" para ver até onde os cidadãos de bem aguentam o controle será
com. certeza espalhado para todos os outros estados com controle Democrata.
Estamos em um período prospero a liberação de mais armas aqui no Brasil, mas essa
situação da Virginia nos mostra que não podemos descuidar em nenhum momento, um
voto errado pode mudar toda a segurança que temos no momento e destruir qualquer
avanço que estamos conquistando.
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