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Objetos de desaparecidos são localizados
Mergulhadores encontrarammochila com pertences do indigenista pernambucano Bruno Pereira e do jornalista inglês Dom Phillips

U
ma mochila com per-
tences que eram leva-
dos pelo indigenista

Bruno Pereira e pelo jornalis-
ta Dom Phillips foi localizada
ontem por mergulhadores do
Corpo de Bombeiros do Amazo-
nas. na região do Vale do Javari.

O objeto, de cor preta e da
marca Equinox, estava preso a
uma árvore numa região alaga-
da dos rios que dividem o Brasil
e o Peru. O Corpo de Bombeiros
afirmou que dentro da mochi-
la havia vários livros.

“Tivemos a grata satisfação de
ter êxito e encontrar uma mo-
chila. Nessa mochila, tinha note-
book, todos os pertences, meias,
camisas, bermudas”, disse um
porta-voz do Corpo de Bombei-
ros, em Atalaia do Norte (AM).

A Polícia Federal confirmou
que a mochila com pertences
encontrada, na tarde de ontem
(12/6), é do indigenista Bruno Pe-
reira. O comitê de crise, coorde-
nado pela Polícia Federal, divul-
gou uma nota confirmando que
dentro da mochila foram encon-
trados pertences de Bruno e do
jornalistabritânicoDomPhillips.

Segundo a nota, foram percor-
ridos cerca de 25 km, com procu-
ras minuciosas pela selva, em tri-
lhas existentes na região, áreas
de igapós e furos do Rio Itaquaí.
“Na região onde se concentra-
ram as buscas foram encontra-
dos objetos pessoais pertencen-
tes aos desaparecidos, sendo um
cartão de saúde em nome do Sr.
Bruno Pereira, uma calça pre-
ta pertencente ao Sr. Bruno Pe-

reira, um chinelo preto perten-
cente ao Sr. Bruno Pereira, um
par de botas pertencente ao Sr.
Bruno Pereira, um par de botas
pertencente ao Sr. Dom Phillips
e uma mochila pertencente ao
Sr. Dom Phillips contendo rou-
pas pessoais”, especificou a PF.

A corporação confirmou tam-
bém que uma embarcação foi en-
contrada na mesma região, que
aparentemente pertence a Ama-
rildo da Costa Oliveira, conheci-
do como Pelado, que está preso
de forma provisória, por 30 dias,
desde a última quinta-feira (9/6);
“Os órgãos federais e estaduais
reforçam o compromisso com a
elucidação dos fatos e mantém
a esperança de encontrá-los”, in-
forma a nota da PF. (Agência Bra-

sil com Correio Braziliense)
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em região commais deem região commais de
8,5 milhões de hectares
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