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22 anos de
dor e espera
por justiça

Vítima contraiu síﬁlis,
deixou de amamentar o
ﬁlho, foi abandonada pelo
marido e passou a ter
problemas de depressão

“Não vou ter minha
vida de volta nem
ficar totalmente em
paz, mas preciso do
dinheiro. É um direito
que tenho. Outras
vítimas já ganharam
suas indenizações”

Mulher que foi vítima de estupro dentro de
ônibus em 1998 vive rotina de sofrimento
enquanto aguarda pagamento de indenização
DIOGO CAVALCANTE
diogo.couto@diariodepernambuco.com.br

madrugada de 30 de
agosto de 1998 é um
filme de terror que
nunca sairá da cabeça de G.C.S.,
48 anos. Aos 27 anos, ela foi
uma das três vítimas de uma
sequência de casos de violência sexual ocorridos dentro de
ônibus na Região Metropolitana do Recife, entre maio e setembro daquele ano. A empresa responsável pela linha 153
Brejo (Bacurau) foi condenada
pela Justiça a pagar indenização. Mas 22 anos após o ocorrido, a vítima ainda não recebeu o dinheiro.
“Eu ainda fico assombrada
quando entro em um ônibus.
Não posso ver alguém estra-
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nho, um homem olhando para mim. Eu penso que vai acontecer tudo de novo. Até mesmo
no meu trabalho, às vezes me
assusto com meus colegas e fico dispersa”, conta.
Naquele dia, o criminoso,
identificado como Ednaldo
Nascimento, entrou no coletivo e avistou a mulher sentada
no fundo. “Ele puxou a arma,
apontou para a minha barriga e disse ‘arreie a calça, sente no meu colo e solte o cabelo’. O cobrador percebeu que
algo estava acontecendo, me
viu chorando. Aí ele (o bandido) dizia para eu não fazer escândalo, senão me mataria”,
recorda, trêmula.
“Subiu gente no ônibus, vendo aquilo, mas achavam que era

G.C.S.,
vítima de violência sexual

um casal. Foi o caminho todo
assim, até que em uma descida consegui empurrá-lo, a arma caiu e saí correndo gritando”, acrescenta. O homem foi
preso em flagrante e encaminhado ao Presídio Aníbal Bruno (atual Complexo do Curado)
no mesmo dia.
TRAUMAS
O estupro desencadeou uma
série de infortúnios. Ela contraiu sífilis, teve que deixar de
amamentar o filho, foi abandonada pelo marido, era discriminada na rua, deixou de
trabalhar, passou um ano sem

sair de casa e caiu em uma depressão profunda, a ponto de
jogar fora todas as fotos tiradas antes da violência, para
que o passado não a fizesse sofrer mais. Desenvolveu hipertensão arterial e problemas de
estômago. Hoje, toma quatro
comprimidos por dia.
A batalha judicial começou
em outubro de 1998. O processo inicialmente era contra o estado, a EMTU (hoje Grande Recife Consórcio de Transporte),
a empresa Pedrosa e a seguradora Itaú Unibanco. A Justiça
livrou o estado e a EMTU, mas
condenou a seguradora e a via-

ção. Desde janeiro de 2011, o
TJPE determinou o pagamento, mas só uma parte (R$ 12,8
mil), referente à seguradora,
foi depositada em 2017.
A última ordem foi expedida em janeiro de 2019, mas a
empresa de ônibus questionou
o valor. Em janeiro, a quantia
foi reajustada por um contador judicial para R$ 113 mil,
segundo o advogado Ricardo
Souto. “A Justiça decidiu que
a empresa é culpada, mas não
estamos conseguindo obter o
dinheiro. Já fizemos pedidos
de penhora parcial dos saldos
bancários da empresa, mas foi

insuficiente para pagar.”
A Pedrosa afirma que “não se
posiciona sobre processos em
andamento”. Já o TJPE diz que
o processo “encontra-se em fase de cumprimento de sentença” e “após os cálculos finais
da contadoria, a parte ré ainda poderá recorrer dos valores
apresentados”. Com a indenização, ela espera sair da casa
em que mora desde a época do
ocorrido. “Não vou ter minha
vida de volta, mas preciso do
dinheiro. É um direito que tenho. Outras vítimas da mesma
época já ganharam suas indenizações, menos eu.”

LATROCÍNIO

Assassinos do advogado Flávio Amorim são condenados
NANDO CHIAPPETTA/ DP

Um crime que chocou os
pernambucanos há um ano
e meio teve desfecho judicial.
Matheus Ribeiro Vieira Barros e Artur Filipe Lima de Lira
foram condenados pelo latrocínio (roubo seguido de morte) do advogado Flávio Mendes de Amorim, 47, ocorrido
na manhã de 29 de setembro
de 2018, no Parque das Esculturas, no Recife Antigo.
No domingo em que ocorreu
o crime, Flávio passeava de bicicleta com a esposa e uma sobrinha de 12 anos, quando foi
abordado por Matheus e Ar-

Matheus e Arthur cometeram o crime em 2018

tur, que anunciaram o assalto, por volta das 10h56.
Matheus, que atirou na vítima, foi condenado a 30 anos,
sete meses e 15 dias de reclusão. Já Artur recebeu pena de
33 anos, um mês e 15 dias.
Ambos também terão de pagar 360 dias-multa. A decisão
foi assinada pela juíza Alexandra Loose.
Segundo a investigação policial, não houve resistência
por parte da vítima que, após
pedir calma aos criminosos,
terminou levando um tiro fatal no peito. Após matar o ad-

vogado, a dupla fugiu do local
levando as bicicletas dele e de
sua esposa. Flávio chegou a ser
socorrido ao Hospital da Restauração, mas morreu ao chegar à unidade médica.
Horas depois do crime, equipes do 19º Batalhão da Polícia Militar localizaram os
homens escondidos no bairro de Brasília Teimosa. Ambos estavam nas residências
de suas respectivas avós. Artur foi encontrado dentro de
um guarda-roupa e Matheus
debaixo de um beliche. Eles
confessaram o crime e, des-

de então, estavam presos preventivamente no Centro de
Observação e Triagem Professor Everardo Luna (Cotel),
em Abreu e Lima.
No processo, havia um terceiro envolvido, Josenildo Cassimiro de Sena Júnior, apontado como partícipe do latrocínio por, supostamente, ter
pedido para Matheus e Artur
que lhe trouxessem duas bicicletas, em troca de dinheiro. Preso preventivamente
desde novembro de 2018, Josenildo foi absolvido por falta de provas.

[CURTAS
Mulher
ateia fogo
no marido
Uma mulher foi presa em flagrante após atear fogo no marido em Carpina, na Zona da
Mata Norte. De acordo com a
Polícia Civil, o caso aconteceu
na noite de domingo, quando
Eurice Gomes, 33 anos, atacou José Carlos dos Santos,

43. Com queimaduras pelo
corpo, o homem foi levado para uma unidade médica local
e depois ao Hospital da Restauração, no Recife.
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PREFEITURA DE PAULISTA/DIVULGAÇÃO
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CARPINA

Prevenção do
bullying na
sala de aula
Com o objetivo de prevenir à
violência, o bullying e o cyberbullying dentro das escolas de
Paulista, a Secretaria Municipal de Educação, em parceria
com a Secretaria de Defesa Social, promovem amanhã o Programa Prevenção Legal. A ação

CMYK

acontecerá na Escola Municipal Miguel Arraes, no Janga,
com palestra sobre drogas e
atos infracionais, entre outras
atividades.

KAHAL ZUR ISRAEL

Sinagoga vai promover curso
O Museu Sinagoga Kahal Zur
Israel oferece, neste mês, a
quarta edição do curso Israel
Ontem e Hoje. Ao todo, serão
quatro aulas nos dias 10, 17, 24
e 31 de março, das 19h às 21h,
no templo situado no Bairro do
Recife. Informações e inscrições podem ser feitas pelo
3224-2128 ou no fipe.sec@is-

raelita.org.br. O investimento é
de R$ 200. O curso será ministrado pelo economista e professor de história judaica Jáder
Tachlitsky, que é coordenador
de Comunicação da Federação
Israelita de Pernambuco (Fipe).
Em seu currículo, ele tem vários cursos de temática judaica no Brasil e em Israel.
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