
Quase 80 cidades cancelaramo carnaval
Araçoiaba foi o último a anunciar a decisão na RegiãoMetropolitana do Recife, ondemetade das 14 prefeituras não vai realizar a festa

A
quantidade de municí-
pios que cancelaram ou
suspenderam o carna-

val de rua em Pernambuco cres-
ce a cada dia. Araçoiaba foi o úl-
timo a anunciar o cancelamen-
to da festa. Com a medida, me-
tade dos 14 municípios da Re-
gião Metropolitana do Recife
(RMR) já optou por não promo-
ver os festejos, previstos entre
26 de fevereiro, o Sábado de Zé
Pereira, e 1º de março, a Terça-
-feira Gorda. São 78 no estado.

Os argumentos empregados
pela gestão municipal foram o

avanço do surto da gripe provo-
cado pelo Influenza H3N2 e da
variante Ômicron do novo coro-
navírus. Ambos levam à corre-
ria e superlotação das unidades
de saúde, motivo que levaram à
suspensão das atividades carna-
valescas no Recife, sem anúncio
de data para a realização da fes-
ta, e ao cancelamento em Olin-
da e Jaboatão dos Guararapes.

Ao anunciar o cancelamen-
to, o prefeito de Araçoiaba, Jo-
gli Uchoa, afirmou que a prefei-
tura dará apoio financeiro aos
grupos culturais da cidade, via

a criação de uma espécie de au-
xílio emergencial temporário.
“Nossa cultura não pode ser es-
quecida, mas em primeiro lugar,
devemos preservar a nossa saú-
de”, afirmou Jogli Uchoa.

Um levantamento da Associa-
ção Municipalista de Pernambu-
co (Amupe), cominformaçõesob-
tidas até 20 de dezembro, aponta
que 69 prefeituras haviam deci-
dido não realizar o carnaval de
rua de 2022. A lista aumentou.
Além dos municípios listados
pela Amupe, outros nove divul-
garam a decisão de cancelar ou

suspender os festejos, incluindo
as dos três maiores carnavais do
estado, Recife, Olinda e Bezerros.

De todos os municípios, Carpi-
na, na Mata Norte, foi o primei-
ro a cancelar a folia. O prefeito
Manuel Botafogo comunicou a
medida, que incluía a não reali-
zação da Festa de Reis. “Eu estou
até me antecipando, avisando a
vocês que 2022 não tem carna-
val em Carpina. Não tem bloco
de qualidade nenhuma”, refor-
çou ontem Botafogo, que assi-
na decreto sobre o assunto nes-
ta semana.

PRIVADOS

A maioria dos prefeitos per-
nambucanos aguarda o pro-
nunciamento do governo do
estado, quanto às regras sani-
tárias, para decidir sobre a rea-
lização de eventos privados du-
rante o carnaval. E o governa-
dor Paulo Câmara participa-
nesta segunda-feira, às 14h30,
de uma reunião do Comitê de
Enfrentamento à Covid-19, na
qual possíveis medidas restri-
tivas serão discutidas e,poste-
riormente anunciadas,o que
atenderia apelo dos munícipios.
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Corpo de homeméencontrado por pescadores na Praia do Pina
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Prefeitura de

Olinda anunciou

o cancelamento

dos festejos de rua

pelo segundo ano

consecutivo

Pescadores encontraram on-
tempelamanhãumcorpoboian-
do nas águas da Praia do Pina,
na Zona Sul do Recife. O Corpo
de Bombeiros foi acionado às
10h25 para fazer o resgate da

vítima, não identificada até o
fechamento desta edição.

A vítima, do sexo masculi-
no, aparentava 20 anos de ida-
de. Testemunhas viram o corpo
nas imediações do núcleo da Po-

lícia Militar, próximo à praia. De
acordo com os bombeiros, os pes-
cadores acionaram os guarda-
-vidas tão logo que avistaram o
corpo, por pensarem que se tra-
tava de um afogamento.

Os procedimentos dos bom-
beiros para verificar os sinais
vitais na vítima foram realiza-
dos na areia, mas ela já estava
sem vida. O óbito foi atestado
pelo Serviço de Atendimento

Móvel de Urgência (Samu) e o
corpo recolhido e encaminhado
ao Instituto de Medicina Legal
(IML), em Santo Amaro. O Ins-
tituto de Criminalística (IC) in-
vestiga a causa da morte.
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o estopim dos protestos
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O
Corpo de Bombeiros de
MinasGeraiseaMarinha
do Brasil localizaram as

últimas duas vítimas do desaba-
mento de um paredão no Lago
de Furnas em Capitólio, Minas
Gerais, ontem. Ao todo, 10 pes-
soas foram encontradas mortas
no local, todas elas estavam na
mesma lancha, chamada Jesus,
que foi atingida pelas pedras. To-
das elas também eram da mes-
ma família e conhecidos.

“Todas as outras pessoas que
estavam nas outras lanchas já
foram resgatadas, as listas já fo-
ram cruzadas”, informou o por-
ta-voz do Corpo de Bombeiros
de Minas Gerais, tenente Pedro
Aihara. Quatro das 10 vítimas
pertenciam a uma mesma famí-
lia; Eram pai e mãe, filho e neto.

Mesmo assim, segundo a Polí-
cia Civil, não é possível afirmar
com certeza que não há mais ne-
nhuma vítima. Por isso, as ope-
rações irão continuar. “Nenhum
dos órgãos recebeu informações
de outros desaparecidos, mas se
for uma pessoa sozinha pode ser
que seja. Não estamos com pres-
sa de parar os trabalhos”, desta-
cou o delegado Marcos Pimenta
em coletiva de imprensa

Duasvítimasforamoficialmen-
te identificadas. Uma delas é Jú-
lio Borges Antunes, de 68 anos,
natural de Alpinóplis, Minas Ge-
rais. O outro nome ainda não foi
divulgado. De acordo com a Po-
lícia Civil, a identificação das
outras vítima deve demorar a
ser feita pelo estado dos corpos.

Chegama 10 asmortes
na tragédia de Capitólio
As vítimas estavam em umamesma lancha quando as pedras atingiram a

embarcação no Lago de Furnas, no município mineiro de Capitólio

As vítimas da tragédia estavam no barco atingido pelo paredão que desmoronou

“Importante agora é acalentar
essas famílias enlutadas e identi-
ficar o máximo de vítimas possí-
vel”, destacou o delegado Marcos
Pimenta. Segundo ele, a Polícia
Federal poderá ajudar na iden-
tificação dessas pessoas.

MONITORAMENTO
Especialistas afirmam que o mo-
nitoramento das rochas poderia

ter evitado as mortes ocorridas
em Capitólio. Além disso, o pe-
ríodo de chuvas deveria ter sido
motivo de alerta para as autori-
dades impedirem a movimenta-
ção de pessoas no local.

“Esse desmoronamento é pos-
sível de ser detectado, assim co-
mo se monitoram os vulcões.
Como você sabe que vai entrar
em erupção? Pelo monitoramen-

to. É uma questão característica
e poderia ter sido previsto o de-
sastre, mas como não tem moni-
toramento constante é difícil de
detectar quando iria acontecer”,
apontou George Sand França, do
Observatório Sismológico da Uni-
versidade de Brasília. “Os gran-
des cânions precisam ser moni-
torados por uma equipe especí-
fica”, frisou. (Correio Braziliense)
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Distúrbios deixam 164mortos
Os distúrbios no Cazaquistão

deixaram 164 mortos e cerca
dois mil feridos, enquanto as
autoridades anunciaram on-
tem que prenderam quase seis
mil pessoas vinculadas a essas
revoltas sangrentas que abala-
ram durante toda a semana o
maior país da Ásia central.

Os números não puderam ser
confirmados por uma fonte in-
dependente,mas103dasmortes
teriam sido registradas em Al-
maty, capital econômica, segun-
do informaram vários jornais,
citando o ministério da Saúde.

Ontem, um comunicado so-
bre o conflito desapareceu do
canal do governo no Telegram
e o Ministério da Saúde indicou
à mídia cazaque e russa que a
informação foi publicada por
engano. No entanto, não des-
mentiu a informação. “O sal-
do se agravou: até então, fontes
oficiais indicaram que 26 ma-
nifestantes morreram (chama-
dos por elas de ‘criminosos ar-
mados’) e 16 membros das for-
ças de segurança”, dizia a nota

Asmanifestações começaram
no dia 2 de janeiro, contra o au-

Dezenove pessoas morre-
ram e dezenas ficaram feri-
das em um incêndio ocorri-
do em um prédio de aparta-
mentos situado no bairro do
Bronx, em Nova York , anun-
ciou ontem o prefeito da cida-
de, Eric Adams. Nove crian-
ças estão entre os mortos.
Adams disse que, além dos
mortos, havia “várias outras
em estado crítico”.

Ao todo, 63 pessoas fica-
ram feridas. “Esse será um
dos piores incêndios da his-
tória” da megalópole, desta-
cou. O incêndio foi causado
por um aquecedor portátil,
informou o comissário do
Departamento de Bombei-
ros da cidade, Daniel Nigro.

Os feridos foram levados
para cinco hospitais e mui-
tos deles tiveram parada car-
díaca e respiratória.

Duzentos bombeiros traba-
lharam no combate ao incên-
dio, declarado pela manhã
no segundo e terceiro anda-
res do prédio, de 19 pavimen-
tos. Vizinhos disseram ter vis-
to moradores desesperados,
aparentemente presos (AFP)

CAZAQUISTÃO

mento dos combustíveis, mas se
espalharam e passaram a refletir
outras insatisfaçõesdapopulação
com a política e o govern (AFP)

PRÉDIO

Incêndio
deixa 19
mortos em
Nova York
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