Arma é furtada em feira de
segurança onde estavam Mourão
e Witzel
(Foto:Romério
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Uma arma modelo APX Compact 9 mm foi furtada, na manhã desta
terça-feira (2), pouco antes da abertura oficial do evento
Laad Defence & Security, a maior feira de negócios da área de
defesa e segurança da América Latina, que ocorre até sextafeira, no Rio Centro, no Rio de Janeiro. Segundo a assessoria
do evento, a pistola foi retirada do estande da fábrica de
armas Beretta Defense Technologies.
Presidente em exercício, Hamilton Mourão, o ministro da
Defesa, Fernando Azevedo e Silva, e o governador Wilson Witzel
e o prefeito Marcelo Crivella estavam presentes no evento.
Segundo a Laad, todas as armas expostas estão sem o percursor,
que é o mecanismo para atirar. O modelo furtado custa cerca de
400 euros, o que equivale mais ou menos R$ 1.500. Por volta de
meio-dia, a empresa recolheu todas as pistolas em exposição.
Em nota, a Laad Defence & Security informou que “as
autoridades militares responsáveis pelo licenciamento de armas
de fogo na LAAD foram informadas e compareceram imediatamente
ao local do incidente”.
A organização da feira disse que está “ajudando as autoridades
relevantes em suas investigações”.
No estande, os representantes disseram que não iriam comentar
o caso.
Fonte:Agência Brasil
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