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MOVIMENTAÇÃO POLÍTICA

Em meio a receio de manifestações, GSI recebe uma
das maiores empresas de armas menos letais do
mundo

Sérgio Moro intensifica agenda para tratar de projeto anticrime e se reúne com parlamentares para discutir
proposta sobre condenação de réus em segunda instância

Na semana passada, o presidente Jair Bolsonaro concentrou mais uma vez sua agenda externa em cerimônias militares. Ele esteve
em Resende, no Rio de Janeiro, onde participou da formatura dos novos oficiais do Exército. Bolsonaro também acompanhou a
formatura dos novos Sargentos do Exército em Três Corações, em Minas Gerais.

Em meio ao receio de que as manifestações políticas que têm ocorrido no Chile e outros países da América Latina contaminem os
ânimos brasileiros, o chefe de gabinete do ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Ricardo Ibsen Pennaforte de
Campos, recebeu o presidente da empresa Condor Tecnologias Não-Letais, Carlos Erane Aguiar. A Condor é uma das maiores
fabricantes mundiais de tecnologias não letais e atualmente tem contratos com o Ministério da Justiça, da Defesa, Economia, Meio
Ambiente e Presidente da República.

Fonte: Elaboração do Fonte Segura a partir de dados divulgados pela Presidência da República

O ministro Sergio Moro intensificou sua agenda política em um esforço para aprovar o pacote anticrime ainda este ano. Moro se
reuniu com as lideranças partidárias da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Ele também recebeu os deputado federais
Lafayette de Andrada (REP-MG), Vanderlei Macris (PSDB-SP), Paula Belmonte (CDN-SP) e general Girão (PSL-RN).

O ministro ainda participou da 9ª reunião do Comitê de Governança Estratégica no Ministério da Indústria e Comércio Exterior. A
reunião teve como objetivo monitorar a evolução dos projetos e deliberar sobre a estratégia de implementação de gestão de riscos.
Moro também ministrou a palestra de encerramento do Curso de Aperfeiçoamento em Segurança Pública, desenvolvido no âmbito
do "Programa Academia Nacional de Polícia" da Secretaria Nacional de Segurança Pública, em parceria com a Academia Nacional
de Polícia.
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