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A dirigente Norma Irene Pérez, ativista de direitos humanos da cidade colombiana La 
Macarena, integrante do grupo que denunciou a presença da maior vala comum da 
América Latina em julho passado, foi assassinada a tiros, denunciou ontem (23/8) o 
deputado Iván Cepeda.  
 
Em entrevista à ANSA, Cepeda disse que em 7 de agosto Pérez desapareceu e seis dias 
depois seu corpo foi encontrado baleado.  
 
O congressista, do Polo Democrático Alternativo (PDA, de esquerda), lembrou que a 
mulher assassinada participou da audiência pública convocada sob o título "A crise 
humanitária e as planícies orientais", onde foi denunciada a existência de uma vala comum 
com dois mil cadáveres em La Macarena, sul do país. O local seria pertencente ao 
Exército.  
 
A denúncia foi levada ao Congresso pela senadora do Partido Liberal (PL) Piedad Córdoba 
há um mês, e endossada também pela senadora Gloria Inês Ramírez, também do PDA.  
 
Frente à acusação, o governo colombiano, então a cargo de Álvaro Uribe (2002-2010), 
disse que o lugar era um cemitério legal, reconhecendo a existência de 449 corpos de 
pessoas mortas em combate nos últimos oito anos.  
 
"Não sabemos a origem desta situação, mas havia advertido sobre os riscos para aquelas 
pessoas que denunciaram a questão de La Macarena", afirmou o deputado à ANSA, 
negando estar sendo ameaçado em decorrência do caso.  
 
Segundo ele, haverá ainda outro debate no Parlamento sobre o local denunciado. Foram 
citados para acompanhar a sessão os ministros da Defesa, Rodrigo Rivera, e do Interior e 
Justiça, Germán Vargas Lleras, que concorreu às últimas eleições presidenciais pelo 
Partido Mudança Radical. Além deles, estarão presentes procuradores e promotores do 
país. 

As autoridades, agora sob o governo de Juan Manuel Santos - que fora ministro da Defesa 
de Uribe -, ainda não se pronunciaram sobre tal execução.  

 


