
O avião que transpor-
ta remanescentes humanos 
encontrados nos locais das 
buscas pelo indigenista Bru-
no Pereira, 41, e do jornalis-
ta britânico Dom Phillips, 
57, no Amazonas, se dirigiu 
nesta quinta-feira (16) para 
Brasília. Os corpos foram en-
caminhados para o Instituto 
Nacional de Criminalísti-
ca (INC) da Polícia Federal 
(PF), onde passam por uma 
série de análises.

A PF prepara um esquema 
especial para terminar todos 
os processos no menor espaço 
de tempo possível, reforçando 
equipes que vão participar 
da tarefa e tratando como 
prioridade máxima. Várias 
áreas de perícia criminal vão 
trabalhar em conjunto para 
realização das apurações e 
laudos e o prazo ainda de-
penderá da sequência de 
exames que vão ser necessá-
rios, mas o objetivo é liberar 
os restos mortais em até sete 
dias para as famílias.

Além de confirmar se os 
corpos são de fato de Bruno 
e Dom, os peritos também 
vão tentar desvendar quais 
foram as circunstâncias e 
causas das mortes e even-
tuais armas utilizadas no 
crime. Segundo a PF, um dos 
suspeitos disse que houve 
disparo de arma de fogo.

Nesta quarta (15), a Polícia 
Federal anunciou depois de 
10 dias de buscas que um dos 
investigados no caso confes-
sou participação no assassina-
to do indigenista e do jorna-
lista. De acordo com a PF, foi 
o pescador Amarildo da Cos-
ta Oliveira, conhecido como 
Pelado, que indicou às auto-
ridades onde havia enterrado 
os corpos, bem como oculta-
do a lancha em que viajavam 
Bruno e Dom. A polícia ainda 

apura a motivação do crime.
Investigadores que atuam 

no caso têm afirmado reser-
vadamente que as evidências 
e provas até o momento re-
forçam a hipótese de que as 
atividades ilegais de pesca e a 
caça na região são o pano de 
fundo do caso. Ainda assim, 
outras possibilidades não es-
tão descartadas, e o cenário 
está sendo classificado ainda 
como nebuloso.

Laudos
Além da perícia que vai ser 

realizada nos remanescen-
tes humanos localizados, há 
também dois laudos aguar-
dados para sair em breve, 
mas que agora já tem pouca 
importância. Um deles é so-
bre um vestígio de sangue 
encontrado no barco de Pela-
do. O outro é a análise de um 
material “aparentemente hu-
mano” encontrado na região 
do rio Itaquaí onde os desapa-
recidos passaram.

Segundo pessoas envolvi-

das no caso, essa parte estava 
deteriorada e talvez não seja 
possível cruzar com material 
genético para identificação. 
No entanto, desde que um dos 
suspeitos confessou e apontou 
o local onde havia enterrado 
os corpos, está praticamen-
te descartado que esse outro 
achado tenha relação com o 
crime de Bruno e Dom.

Bruno, 41, era uma das 
principais figuras do movi-
mento indigenista no Brasil, 
viveu na região por quase 
duas décadas e chegou a ser 
coordenador regional da Fu-
nai no Vale do Javari. Já Dom, 
57, vivia há mais de dez anos 
no Brasil e já havia feito diver-
sas coberturas na Amazônia.

Bolsonaro
Após dizer que Bruno Pe-

reira e Dom Phillips faziam 
uma “aventura não recomen-
dada” pelo Vale do Javari, 
onde acabaram assassinados 
por um pescador, o presiden-
te Jair Bolsonaro (PL) desejou 

nesta quinta-feira (16) sen-
timentos e confortos aos fa-
miliares do indigenista e do 
jornalista britânico. “Nos-
sos sentimentos aos fami-
liares e que Deus conforte o 
coração de todos”, escreveu 
ele no Twitter, responden-
do a uma nota de pesar pela 
morte da dupla publicada 
pela Fundação Nacional do 
Índio (Funai).

Essa foi a primeira declara-
ção de Bolsonaro desde que a 
Polícia Federal divulgou que o 
pescador conhecido como Pe-
lado confessou ter assassinado 
Bruno e Dom. Antes, quando 
comentou o caso, por diversas 
vezes Bolsonaro minimizou o 
desaparecimento dos dois no 
Amazonas. “Realmente, duas 
pessoas apenas num barco, 
numa região daquela com-
pletamente selvagem é uma 
aventura que não é recomen-
dada que se faça. Tudo pode 
acontecer”, disse ele na terça-
-feira (7), dois dias depois de 
a dupla desaparecer.
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Boulos. O líder do MTST Guilherme Boulos (Psol) lança este mês um documentário sobre os 
bastidores da sua campanha à Prefeitura de São Paulo durante a eleição de 2020. Sob a direção 
de Gabriel Gallindo, o filme traz imagens inéditas e depoimentos de integrantes de seu comitê.NACIONAL

Se quisermos ver como o Brasil pode piorar (e 
muito), basta devolvê-lo à Larapiolândia

Deputado Alceu Moreira (MDB-RS) alerta sobre o 
"modelo da esquerda"

S e a decisão coubesse aos ministros de 
Jair Bolsonaro, Paulo Guedes (Eco-
nomia) seria mais um desemprega-
do. São frequentes as queixas contra 

interferências de Guedes em searas alheias e 
o estilo agressivo contra colegas. Alguns, dis-
cretos, como o presidente do Banco Central, 
Roberto Campos Neto, evitam polemizar. 
Mesmo tendo sido acusado por Guedes, pe-
rante Bolsonaro, de haver contribuído na alta 
da inflação pela “demora” para elevar as taxas 
de juros. Neto reagiu, o tempo fechou.

Assim não dá
Guedes também tem certa fixação, várias 

vezes refutada, para subordinar a política ex-
terna brasileira aos interesses da economia.

Assim também não
Ele exigia que o Brasil endossasse sem senso 

crítico (ou discussão) a posição da OCDE sobre 
a Rússia. O Itamaraty resistiu, ele esbravejou.

Atitude agressiva
O czar da economia tentou humilhar im-

portante diplomata, fluente em vários idio-
mas, ao citar um livro: “Eu recomendo, tem 
em português”.

Mercosul em perigo
Outro problema ocorreu quando Guedes 

quis tomar a decisão unilateral de reduzir a 
tarifa externa comum, o que implodiria o 
Mercosul.

Outro ritmo
Já projetos importantes para a economia, 

como o que limita o ICMS de combustíveis, 
demorou mais de 7 dias só para ser pautado 
no Senado.

Vapt-vupt
O primeiro projeto ‘anti-covid’, que chegou à 

Câmara em 17 de março de 2020, criou o Sistema 
de Deliberação Remota para votações remotas.

Ainda tem
Em 2022, quatro projetos viraram lei. O 

último garante o afastamento do trabalho de 
gestante que não está totalmente imunizada 
contra a covid.

Tiro na História
Negociações de apoio do PSDB e União 

Atitudes afastam Guedes dos demais ministros

O PODER SEM PUDOR

O senador César Cals fazia campanha 
quando, esfomeado, parou num arruado pró-
ximo a Milhã, no sertão do Ceará. Na bodega, 
pediu o que era possível naquele lugar: ovo 
caipira, bode seco, cuscuz e Q-suco. A nume-
rosa comitiva tirou a barriga da miséria, mas, 

na hora da conta, o bodegueiro cobrou preço 
de restaurante cinco estrelas. Cals ironizou: 
“Muito caro, meu velho. Ovo por aqui é difícil 
de encontrar?” O dono do estabelecimento 
respondeu, coçando a orelha: “Ovo inté que é 
fácil, dotô. Difícil mesmo é senadô...”

com ANDRÉ BRITO E TIAGO VASCONCELOS

CLÁUDIO HUMBERTO PODER,POLÍTICA&
BASTIDORES

Coisa difícil de encontrar

Congresso aprovou 116
leis ‘anti-covid’ em 2 anos
O Congresso Nacional já apro-
vou 116 leis, desde março de 
2020, para combater os efeitos 
da pandemia da Covid no País. 
De lá para cá, em média, foi 
aprovada uma nova lei, tan-
to na Câmara dos Deputados, 
quanto no Senado, a cada sete 
dias de pandemia. O pacotão 
de medidas inclui projetos das 
duas Casas Legislativas, medi-
das provisórias e propostas e 
emenda Constitucional. Outros 
41 projetos foram aprovados 
na Câmara e ainda tramitam no 
Senado Federal.

Brasil ao PT de Lula é um tiro na história dos 
partidos. Em 2006, por exemplo, o encontro 
nacional do PT liberou aliança com qualquer 
partido, exceto PSDB e PFL.

Lobby em ação
A Associação Internacional de Transpor-

te Aéreo exultou com o veto de Bolsonaro à 
gratuidade de bagagem. A entidade agora ga-
rante as empresas vão “parar de investir” se o 
Congresso derrubar o veto.

Pacheco, o acaciano
Rodrigo Pacheco resolveu encarnar Conse-

lheiro Acácio, personagem de Eça de Queiroz, 
que abusava da pompa balofa e da postura de 
pseudo-intelectualidade comum entre alguns 
políticos. Esta semana, Pacheco chamou des-
matamento de “retirada de vegetação degene-
rativa”.

Sem STF, nem TSE
Além de pedir a dissolução do Supremo 

Tribunal Federal, o Partido da Causa Operá-
ria (PCO) defende também “dissolução ime-
diata do TSE”, que “tem por função impedir a 
livre candidatura e campanha eleitoral.”

#devolveLeite
Deputados do Novo vão à Justiça contra 

pensão ao ex-governador gaúcho Eduardo 
Leite, que em maio embolsou R$39,9 mil. 
Segundo os parlamentares, Giusepe Riesgo e 
Fabio Ostermann, a lei da regalia foi revogada 
antes da renúncia do tucano.

Diferença nítida
Pelas contas o senador Flávio Bolsonaro 

(PL-RJ), há uma diferença de gestão nítida 
entre os últimos governos. “Um destruiu 3 
milhões de empregos” enquanto o atual “ge-
rou 12 milhões de empregos”.

Musk no Brasil
Fábio Faria (Comunicações) apoiou a par-

ceria com a empresa Starlink, de Elon Musk, 
que vai fornecer acesso à internet por satélite 
às áreas remotas da Amazônia: “único satélite 
que pode fazer essa conexão”.

Arlete, 80
Nascida em Paudalho, ex-mulher do ator 

Lúcio Mauro e do cantor Toni Tornado, uma 
das atrizes mais queridas do Brasil, Arlete Sa-
les, chega aos 80 anos nesta sexta-feira (17).

Pensando bem...
...até cego em tiroteio fica menos perdi-

do que certos políticos da “governança” do 
Senado.

FOTO COMUNICAÇÃO SOCIAL – SR/PF/AM

As buscas por Bruno Pereira e Dom Phillips no estado do Amazonas duraram 10 dias

Violência a idosos: 
Brasil registra 35 mil 
denúncias em 2022

Mais de 35 mil denún-
cias de violações de direitos 
humanos contra pessoas 
idosas foram registradas no 
Brasil, de 1º de janeiro a 2 de 
junho, pelo Disque Direitos 
Humanos (Disque 100). Em 
mais de 87% das denúncias 
(30.722), as violações ocor-
reram na casa onde o idoso 
mora.

Segundo o ouvidor 
nacional de Direitos Huma-
nos, Nabih Chraim, entre os 
agressores, os principais res-
ponsáveis pela violação são 
os próprios filhos, suspeitos 
em mais de 16 mil registros. 
Na sequência estão vizinhos 
(2,4 mil) e netos (1,8 mil). 
Além disso, na maior parte 
dos registros (5,9 mil), a ví-
tima tem entre 70 e 74 anos. 
Foram registradas ainda 5,8 
mil denúncias relacionadas a 
idosos de 60 a 64 anos e 5,4 
mil registros de violações de 
pessoas de 65 a 69 anos.

O secretário Nacional 
dos Direitos da Pessoa Idosa 
(SNDPI), Antônio Costa, 

informou que os maus tratos 
a idosos figuram em terceiro 
na lista de maiores registros 
de violações do Disque 100. 
“O idoso precisa ser cuidado 
e protegido para viver com 
dignidade”, contou.

Denúncias
Quem quiser denunciar 

casos de violações de direitos 
humanos pode fazer ano-
nimamente pelo Disque 
100, que recebe ligações 
diariamente durante 24h, 
incluindo os fins de semana 
e feriados. “As denúncias 
podem ser feitas de todo o 
Brasil por meio de disca-
gem direta e gratuita para o 
número 100, pelo WhatsApp 
(61-99656-5008), ou pelo 
aplicativo Direitos Humanos 
Brasil, no qual o cidadão 
com deficiência encontra 
recursos de acessibilidade 
para denunciar”, informou 
o Ministério da Mulher, da 
Família e dos Direitos Hu-
manos. (Com informações 
da Agência Brasil)

PF reforça equipes de perícia 
sobre morte de Bruno e Dom
Os restos mortais do brasileiro e do britânico foram levados a Brasília, 
onde a PF vai atuar para terminar os processos o mais rápido possível

Errata
A Companhia Docas do Ceará torna público que, a pedido da União, fica 
cancelada a Assembleia Geral Extraordinária da CDC, prevista para ser 
realizada às 13 h do dia 17/06/2022. Fortaleza, 14 de junho de 2022. Fábio 
Lavor Teixeira - Presidente do Conselho de Administração.
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