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Quem é Bene Barbosa
o Presidente do Movimento Viva Brasil

 Coautor do Best Seller Mentiram Para Mim Sobre o 
Desarmamento.

 Ex-colunista no Portal CadaMinuto.

 Ex-Colunista do jornal O Livre

 Colaborador do portal Senso Incomum

 Estudioso em Segurança Pública.

 Especialista em armas, munições, desarmamento e suas 
consequências. 

 Um dos coordenadores nacionais do referendo de 2005.

 Fonte em incontáveis matérias jornalísticas sobre os temas 
correlatos.

 Autor de mais de 200 artigos publicados no Brasil e 
exterior.

 Instrutor de armamento e tiro.



MENTIRAM PARA 
MIM SOBRE O 
DESARMAMENTO
Lançado em 1º de abril de 2015, com 
grande cobertura da imprensa, incluindo 
o matéria no Jornal da Band,  o livro se 
tornou um best-seller imediato e reuniu 
mais de 2.000 pessoas nos eventos 
realizados em São Paulo, Rio de Janeiro, 
Fortaleza, Vitória e em outras cidades. É 
hoje o livro mais vendido da Vide Editorial 
e encontra-se desde seu lançamento 
entre os mais vendidos da gigante 
Amazon. 

Clique aqui para assistir a reportagem



PALESTRAS e 
EXPOSIÇÕES
Bene Barbosa já proferiu inúmeras 
palestras por todo o Brasil. São Paulo, 
Porto Alegre, Belém, Curitiba, 
Florianópolis, Mato Grosso, Brasília, 
Recife, Alagoas, Belo Horizonte, Criciúma, 
Joaçaba, Cerqueira Cesar, Campina 
Grande e outras tantas cidades 
receberam palestras sobre segurança 
pública, armas de fogo, controle de armas 
e até sobre a questão das armas de fogo 
no contexto cristão e de outras religiões, 
sempre de forma dinâmica e bem 
humorada com capacidade ímpar de 
prender a atenção dos expectadores. Veja 
a seguir alguns exemplos!

Escola Paulista de Magistratura
São Paulo – 2013
https://goo.gl/vj7vhk

Brasil 200
Rio de Janeiro – 2018
https://youtu.be/wGG6t6Ei6Dw

Academia da Força Aérea 
Pirassununga - 2017

Tribunal Regional Federal
São Paulo - 2017



ALGUMAS 
PALESTRAS

Ministério Público Federal
Goiás- 2017
https://goo.gl/wm3kU9

30ª Reunião Sobre Armas de Fogo 
e Munições do MERCOSUL
Brasília- 2017

Audiência Pública
Câmara dos Deputados – 2014
https://goo.gl/ysUzGM

3º Congresso Nacional do MBL
São Paulo – 2017
https://youtu.be/dYU7oiEnszA



ALGUMAS 
PALESTRAS

Universidade do Oeste de SC 
Joaçaba – 2017

Paróquia Santa Generosa
São Paulo- 2016

26º Fórum da Liberdade
Porto Alegre – 2013

Parlatório Livre
ALESP – 2017



ALGUMAS 
PALESTRAS

CPAC Brasil 2019



Cursos 
Armamento e 
Tiro

Curso Básico de 
Armamento e Tiro
do Projeto Policial



Cursos 
Armamento e 
Tiro

Home Defense



Cursos 
Armamento e 
Tiro

Didática e Introdução 
ao Ensino – Curso de 
Formação para 
Instrutores de 
Armamento e Tiro



DEBATES
Estudioso com mais de 20 anos de 
pesquisas e estudo no tema, Bene 
Barbosa, já participou de 
incontáveis debates sobre o 
“espinhoso” e “polêmico” tema 
armas de fogo mostrando sempre 
conhecimento profundo, 
embasamento e larga experiência 
em enfrentamentos intelectuais 
resultando, muitas vezes, em 
resultados, digamos, memoráveis. 
Nas próximas páginas mostraremos 
alguns exemplos.

Globonews: programa de Alexandre 
Garcia

Jovem Pan: programa “Os Dois Lados 
da Moeda

Globo News: Estúdio i Rede Tv: programa “Debate Brasil”



ALGUNS 
DEBATES

TV Cultura, “Debate Brasil” Rede Globo, “Bom dia Espírito Santo”

TV Canção Nova, “Além da NotíciaMorning Show – Jovem Pan



ALGUNS 
DEBATES

Programa Pânico na rádio Jovem Pan



ENTREVISTAS
Em 20 anos de atuação foi 
entrevistado por incontáveis veículos 
de comunicação, Tvs, Rádios, Jornais, 
Podcasts, Hangoutse portais dos mais 
diversos. Separamos alguns exemplos.

SBT, “The Noite” com Danilo Gentili Jovem Pan, “Pânico no Rádio”

João Doria, “Olho no Olho” Rede Século 21



Entrevista Canal Leda Nagle Rádio Gaúcha – Programa Timeline

Jovem Pan – Morning Show Pingos Especial com Bene Barbosa

ENTREVISTAS
Em 20 anos de atuação foi 
entrevistado por incontáveis veículos 
de comunicação, Tvs, Rádios, Jornais, 
Podcasts, Hangoutse portais dos mais 
diversos. Separamos alguns exemplos.



PODCASTS
Os chamados podcasts se 
tornaram em uma rica plataforma 
de distribuição de conteúdo e 
informações nos últimos anos. 
Conheça algumas das 
participações do Bene Barbosa.

Luciano Pires, programa “LíderCast” Mamilos Podcast

Guten Morgen Podcast Mises Brasil #96, #156 e #254



HANGOUTS

Participação em mais de uma 
dezenas de “hangouts”, uma 
espécie de bate-papo on-line e 
com transmissão ao vivo.

Lobão, Olavo de Carvalho e Bene Lobão, Rodrigo Constantino e Bene

Adolfo Sachsida e Bene Barbosa Allan, Marcos do Val e Bene Barbosa



Citações sobre 
Bene Barbosa

“Por que o Benê Barbosa, ao contrário da
maioria dos polemistas "conservadores" e
"liberais", sempre se sai bem nos debates? É que
ele vem com TODA a retaguarda científica
pronta”. Olavo de Carvalho, 20 de outubro de
2017.

“O Bene Barbosa tem de vir aos EUA fazer um
ciclo de conferências com o título:
"Desarmamento Civil É Genocídio: O Exemplo
Brasileiro". Por favor, enviem um bombardeio de
mensagens nesse sentido a tudo quanto é think
tank conservador nos EUA”.
Olavo de Carvalho, 22 de março de 2018.

“Foi um debate do tudo contra o nada”.
Olavo de Carvalho sobre debate ocorrido
na Universidade Federal da Paraíba.



“Seu trabalho é mais 
que essencial, querido 
Bene. Você é a 
verdadeira fonte de 
conhecimento nesse 
assunto no Brasil. 
Keep walking!”
Ana Paula Henkel via Twitter

Citações sobre 
Bene Barbosa



Citações sobre 
Bene Barbosa

“O especialista em segurança pública Bene Barbosa, do
Movimento Viva Brasil, participou hoje do programa “Olho no
Olho”, do prefeito João Dória. O tema foi justamente
segurança, com foco na questão do desarmamento. Foi uma
aula!” Rodrigo Constantino

“...considero Bene Barbosa hoje o melhor e mais articulado
porta-voz de ideias liberais no país. Bene Barbosa mostra
como é fundamental dominar completamente o assunto
antes de se jogar na frente das câmeras, além da importância
de treinar até a exaustão como persuadir o público, o que ele
faz o mesmo brilho e desenvoltura que Messi passa por
zagueiros adversários” Alexandre Borges no artigo “Bene
Barbosa e o país do cidadão desarmado”



“Mesmo os que jamais participaram – nem participarão
– de um clube do tipo - devem treinar por conta própria
se quiserem vencer o debate tendo razão. Querem um
ótimo exemplo aqui no Brasil? Meu amigo Bene
Barbosa, do Movimento Viva Brasil”. Bruno
Garschagen, autor do best-seller Pare de Acreditar no
Governo no artigo Não se vence debate só com boas
ideias

Citações sobre 
Bene Barbosa

Deputado Federal Eduardo Bolsonaro tira o chápeu
para Bene Barbosa durante o programa Raul Gil no SBT 
– Veja aqui o vídeo



Entrevistas e 
fonte da 
imprensa
Durante mais de 20 anos, Bene 
Barbosa, foi entrevistado por 
um sem número de jornais e 
portais de notícias além de ser 
fonte em outras centenas de 
reportagens. Veja ao lado 
alguns exemplos.

Jornal Record News

Jornal Nacional Balanço Geral /SC

Café com Jornal - Band



Fantástico / Globo

Entrevistas e 
fonte da 
imprensa
Durante mais de 20 anos, Bene 
Barbosa, foi entrevistado por 
um sem número de jornais e 
portais de notícias além de ser 
fonte em outras centenas de 
reportagens. Veja ao lado 
alguns exemplos.

Jornal da Band

Rádio CBN

Jornal Estadão



Artigos
Em mais de 20 anos de 
atuação, Bene Barbosa, teve 
incontáveis artigos publicados 
na imprensa nacional. Ao lado, 
alguns exemplos: 

As armas dos criminosos e a utopia do desarmamento - Gazeta do Povo - 2015
http://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/artigos/as-armas-dos-criminosos-e-a-
utopia-do-desarmamento-0hcsx5nvlc5mzqow0ufhn8lo1

Nunca reaja: a justificativa do bandido - Pravda - 2016
http://port.pravda.ru/news/cplp/26-01-2016/40258-nunca_reaja-0/

Desarmamento: o poste que nem Lula elegeu - Brasil 247 - 2013
https://www.brasil247.com/pt/247/brasil/101481/Desarmamento-O-poste-que-nem-
Lula-elegeu.htm

Por que não importa de onde vem o armamento dos criminosos - UOL - 2016 
https://noticias.uol.com.br/opiniao/coluna/2016/05/26/por-que-nao-importa-de-onde-
vem-o-armamento-dos-criminosos.htm

Desarmamento: a reedição de uma política fracassada – revista Consulex - 2012
http://www.mvb.org.br/noticias/index.php?&action=showClip&clip12_cod=1511



Comendas e 
medalhas
Medalha de Mérito Pedro Ernesto
Mais alta comenda da cidade do Rio de Janeiro

Medalha Tiradentes
Concedida pela Assembleia Legislativa do Rio 
de Janeiro

Medalha MMDC
Comenda oficializada pelo Decreto Nº 40087, 
de 14 de maio de 1.962, do Governo do Estado 
de São Paulo.

Prêmio Santo Dias de Direitos Humano
ALESP homenageia representantes e 
instituições que atuam em prol dos 
direitos da população. 2019



REDES 
SOCIAIS
Apenas o número de seguidores 
não é o bastante para  mostrar o 
sucesso das mesmas. O 
engajamento, ou seja, as curtidas, 
compartilhamentos e comentários 
mostram exatamente quem possui 
força nessas mídias como um 
formador de opinião. Veja alguns 
exemplos com grande repercussão.



REFERENDO 
DE 2005
Pela primeira vez na história do 
Brasil uma tese tipicamente de 
esquerda – desarmamento e 
monopólio da força nas mãos do 
Estado – enfrentou uma tese 
tipicamente de direita – o cidadão 
tem o direito à posse de armas para 
sua defesa – em um referendo 
nacional. Bene Barbosa foi um dos 
coordenadores nacionais da 
campanha do “NÃO”  e atuou como 
o principal debatedor e palestrante 
sobre o tema  garantindo uma 
vitória inequívoca e inquestionável.



ATUAÇÃO 
POLÍTICA


Sempre de maneira independente e 
apartidária,  Bene Barbosa, esteve
presente em dezenas de reuniões e 
audiências públicas na Câmara e no 
Senado, além ter sido recebido por 
dois Ministros da Justiça e diversas
outras autoridades.



REDES 
SOCIAIS
A importância das redes sociais é 
inegável na transmissão  de ideias, 
campanhas e, principalmente, na 
quebra da narrativa quase 
homogenia  sobre a questão das 
armas e de vários dogmas sobre a  
Segurança Pública que vemos 
diariamente na grande imprensa. 
Veja alguns números  das redes 
sociais do Bene Barbosa e o grande 
engajamento conseguido por ele 
em várias postagens.

Twitter
341.000 seguidores
benebarbosa_mvb

Facebook
170.000 seguidores
bene.barbosa.35

Instagram
257.000 seguidores
@bene.barbosa.35



Imprensa e informações em geral: 
contato@movimentovivabrasil.com.br

Eventos e palestras:
eventos@movimentovivabrasil.com.br

CONTATOS


