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O
corpo do indigenista
pernambucano Bruno
Pereira deve chegar ao

Recife entre 17h e 19h de ho-
je, vindo de Brasília. O velório,
aberto ao público, começa às 9h
de amanhã, seguido da crema-
ção, ambos no Cemitério Mora-
da da Paz, em Paulista. Indíge-
nas de tribos pernambucanas
virão ao Recife para prestar úl-
tima homenagem.

Quem também já está no Re-
cife para acompanhar o funeral
é o fundador da União dos Po-
vos Indígenas do Vale do Java-
ri (Univaja), Beto Marubo. Ele
é uma das lideranças mais res-
peitadas da região e era consi-
derado por Bruno como um ir-
mão, pois foi uma figura fun-
damental na formação do in-
digenista em seu trabalho com
os povos locais.

Marubo veio a Pernambuco
após uma reunião no Conse-
lho Nacional de Justiça, onde
também participaram o pre-
sidente do Supremo Tribunal
Federal, Luiz Fux, e o ministro
Luís Roberto Barroso. O assun-
to foi a investigação dos assas-
sinatos. O indígena também li-
derou os povos do Vale do Java-
ri que atuaram nas buscas de
Bruno e Dom.

Bruno foi morto juntamen-
te com o jornalista inglês Dom
Phillips no Vale do Javari. Am-
bos desapareceram no dia 5 de

Corpo de Bruno Pereira
chega aoRecife hoje
O velório será realizado no Cemitério Morada da Paz, em Paulista, e estará
aberto ao público. Índios de tribos pernambucanas prestarão homenagem

Bruno Pereira desapareceu com o jornalista britânico Dom Phillips no dia 5 de junho

junho enquanto faziam uma
viagem de duas horas, no oes-
te do Amazonas. A região é co-
nhecida por abrigar a maior
quantidade de indígenas iso-
lados do mundo.

Dom Phillips era colaborador
do jornal britânico The Guar-

dian, e Bruno Pereira, servidor
licenciado da Fundação Nacio-
nal do Índio (Funai). O indige-
nista denunciou ameaças na
região, informação confirma-
da pela PF, que abriu investi-
gatição. Três pessoas estão pre-
sas suspeitas de envolvimento.

Amarildo da Costa Oliveira, co-
nhecido como “Pelado” confes-
sou os assassinatos e apontou o
local dos corpos. Além dele, es-
tão presos o irmão dele, Oseney
da Costa de Oliveira, e Jeferson
da Silva Lima, conhecido como
“Pelado da Dinha”. (Da Redação)

ARQUIVO PESSOAL

O Ministério Público Federal
(MPF) está apurando a conduta
do Hospital Universitário Pro-
fessor Polydoro Ernani de São
Thiagonoatendimentodeuma
menina de 11 anos vítima de
estupro. O hospital, localizado
em Florianópolis, disse que só
faria o procedimento com au-
torização judicial. Ontem, a
procuradora Daniele Cardo-
so Escobar expediu uma re-
comendação para o hospital
realizar o aborto legal.

“A realização de procedimen-
tos de interrupção da gestação
nas hipóteses de aborto legal
[termo usado no meio médico
para definir o procedimento
nos casos autorizados por lei],
a serem praticados por médi-
co, independentemente da ida-
de gestacional e peso fetal, sen-
do desnecessária qualquer au-
torização judicialoucomunica-
ção policial”, diz trecho. O MPF
deu prazo de até as 12h de hoje
para que o hospital responda à
solicitação. (Correio Braziliense)
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recomenda
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Procuradora foi agredida
com socos e chutes
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Prisão preventiva já foi decretada
O delegado da 1ª Vara Crimi-

nal da cidade de Registro, em
SãoPaulo,DanielVazRocha,pe-
diu a prisão preventiva do pro-
curador Demétrius Oliveira de
Macedo, solicitação aceita e já
decretada pela Justiça. Macedo
é apontado como agressor da
procuradora-geral da Prefeitu-
ra da cidade, Gabriela Samadel-
lo Monteiro de Barros.

A investigação conduzida pe-
la Polícia Civil já colheu depoi-
mento da vítima e juntou fotos
e vídeos da agressão, já ampla-
mentedivulgadasporváriosveí-
culos de comunicação do país.
O delegado responsável pelo ca-
so também justificou o pedido

de prisão pela conduta antece-
dente de Demétrius. “Vem ten-
do sérios problemas de relacio-
namento com mulheres no am-
biente de trabalho, sendo que,
em liberdade, expõe a perigo a
vida delas, e consequentemen-
te, a ordem pública”.

Demétrius agrediu Gabrie-
la com socos e chutes, dentro
da prefeitura, no último dia
20, após ela abrir um processo
administrativo contra ele, por
conta do seu comportamento
agressivo no ambiente de tra-
balho. Outra funcionária, que
tentava interromper as inves-
tidas, foi empurrada de forma
violenta contra a porta da sala.

AGRESSÃO

Fernando Carvalho Gregório,
delegado do 1º Distrito Policial
da cidade, ouviu o procurador e
decidiu liberá-lo, por, segundo
ele, não haver flagrante. (Da Re-

dação, com Estado de Minas)
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