NOTA DE REPÚDIO1
A AMPA – Associação Nacional Movimento Pró Armas, diante da matéria veiculada na edição
do dia 19/09/2021 do Fantástico e publicado no Portal G12 que de maneira leviana
descontextualiza e propaga Fake News sobre o tema “Manejo de Javali” e “Acesso às Armas”,
vem a público esclarecer e repudiar:
1.

A conduta desarrazoada da referida matéria ao criar narrativas e imputar à classe de
Caçadores, Atiradores e Colecionadores (CACs) o rótulo de “criminosos” de forma
generalista e sem trazer qualquer elemento que corrobore suas afirmações, servindo
apenas como promotora de desequilíbrio social;

2.

Diversamente do alegado, os Caçadores Legais auxiliam o Estado (função social) no
controle populacional do javali, amparados pelo Plano Nacional de Prevenção, Controle
e Monitoramento do Javali (Sus scrofa) no Brasil3, com a finalidade de reduzir os
impactos ambientais (1.9) e socioeconômicos (1.10).

3.

A atividade é fundamentada pela Política Nacional do Meio Ambiente (Lei nº
6.938/1981), Política Nacional da Biodiversidade (Decreto nº 4.339/2002), Instrução
Normativa nº 03/2013 alterada pela Instrução Normativa 12/2019, além de ter sido
realizado previamente Consulta Pública pela Diretoria de Uso Sustentável da
Biodiversidade e Floresta (DBFlo) de 07 a 21 de outubro de 2016.

4.

Quanto ao trecho compilado da palestra proferida pelo Presidente da AMPA junto ao
CPAC Brasil 2021, o Fantástico desvirtuou todo o contexto, trazendo em cortes o
seguinte: “O direito à legítima defesa, meus amigos, é um direito natural. Você reage à
instrumentalização do país. Você reage à Corte que tá querendo destruir o país. Temos
que reagir. Não temos tempo nem espaço pra ter medo”.

5.

O real contexto da palestra proferida no CPAC Brasil 20214, em ordem cronológica seria
assim: “O direito à legítima defesa, meus amigos, é um direito natural (min. 11:37:14).
Você reage à instrumentalização do país (min. 11:39:22). Você reage à Corte que tá
querendo destruir o país (min. 11:39:24). Temos que reagir. Não temos tempo nem
espaço pra ter medo (min. 11:39:37) ”

6.

Por mais de dois minutos o Fantástico desvirtuou o contexto da palestra proferida pelo
Presidente da AMPA induzindo ao espectador que este estaria “fomentando” o uso de
armas contra instituições e pessoas, quando na verdade “O direito à legítima defesa,
meus amigos, é um direito natural que compõe a essência do ser humano. Se eu arranco
o seu direito natural, eu arranco mais que esse direito. Eu arranco parte da sua
humanidade (...)”.

7.

Por fim, no que tange a atuação junto à Polícia Rodoviária Federal, em nenhum
momento o Presidente desta entidade promoveu a elaboração de normas ilegais,
tampouco a concessão de qualquer benefício, e sim a interpretação adequada de um
direito (Porte de Trânsito) existente desde 14 de março de 2017.

A AMPA reitera seu compromisso com a informação correta e assertiva, preza o respeito à
legislação vigente e repudia toda e qualquer conduta irresponsável e ilegal, seja por parte do
Poder Público, das entidades de comunicação ou do cidadão.
Associação Nacional Movimento Pró Armas

1Campo Grande, 21 de setembro de 2021 (Nota nº 006-2021).
2https://g1.globo.com/fantastico/noticia/2021/09/19/caca-ao-javali-vira-pretexto-para-grupos-se-armarem-inclusive-com-fuzil.ghtml
3https://www.gov.br/ibama/pt-br/centrais-de-conteudo/2017-planojavali-2017-2022-pdf
4https://www.youtube.com/watch?v=X1t5M2vfIQ4

