Sucuri gigante é atração ao
atravessar avenida de Manaus:
veja vídeo
Vários pedestres, motoristas e motociclistas pararam na via
para deixar o animal atravessar e aproveitaram para fazer
imagens da cobra
O flagra aconteceu na avenida Buriti | Foto: Reprodução
Manaus – Neste sábado (23), uma cobra sucuri foi filmada por
populares no momento em que atravessava a avenida Buriti, no
Distrito Industrial, na Zona Leste de Manaus. A região possui
uma mata e, apesar de ser algo natural, dezenas de pessoas que
passavam pela via decidiram parar no local.
Os motoristas e motociclistas pararam para que a cobra
continuassem o seu percurso. O tamanho da cobra chamou a
atenção de quem passava pelo local. Diversos registros foram
feitos e compartilhados nas redes sociais.
Manaus cresceu desordenadamente, em área ambiental, tornandose natural esse tipo de registro. A cobra saiu do seu habitat
natural após o temporal que atingiu Manaus ontem.
Veja o vídeo:
O vídeo foi feito por uma pessoa que passou no local | Autor:
Divulgação
https://cdn.emtempo.com.br/img/video_inline/200000/WhatsApp-Vi
deo-2020-05-23-at-20_41_34_00205004_0_202005241224.mp4

Por:Bruna Souza 24 de maio de 2020 – 12:24 em Tempo
O flagra aconteceu na avenida Buriti
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Sucuri gigante é avistada
‘correndo’ por estrada de
Mato Grosso (VÍDEO)
Trabalhadores avistaram uma sucuri gigante “correndo” por uma
estrada próximo a um sítio em Lucas do Rio Verde, em Mato
Grosso.
O encontro inesperado ocorreu durante a manhã em uma fazenda
da região. No vídeo, registrado por um trabalhador, é possível
observar o réptil rastejando de forma impressionante em
direção à área de vegetação, segundo o portal CenárioMT.
O autor do vídeo afirmou que essa foi a primeira vez que
avistou uma sucuri tão grande, e que, pessoalmente, o tamanho
do réptil é assustador, já que análises empíricas indicaram

que o réptil tinha aproximadamente seis metros de comprimento.
Sucuris são típicas da América do Sul, e ao todo, existem
quatro espécies, das quais três delas são encontradas no
Brasil. Elas vivem perto de córregos, rios e lagos.
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Policia prende homem que
agrediu pai de moça que
namorava em Novo Progresso
Após viralizar nas redes sociais o vídeo do pai sendo agredido
pelo namorado da filha em via pública, o caso foi parar na
policia e o agressor preso em Novo Progresso.
(Foto:Reprodução)
Pouco foi divulgado sobre o caso, até parecia um pai aflito
protegendo a filha que supostamente aparentava ser menor , mas
na realidade se tratava de um desfecho de um relacionamento
amoroso em Novo Progresso.

Entenda o caso
A jovem que aparece no vídeo se trata de Maria Jesus Pereira
de 18 anos de idade
, esposa do agressor Elinaldo Silva
Oliveira, de 22 anos. Conforme relatos do Pai Francisco da
Chagas Pereira, a filha havia voltado para casa e tinha posto
um fim no relacionamento com Elinaldo. A filha Maria , havia
relatado ao pai que era agredida fisicamente pelo Elinaldo e
que o mesmo não deixava filha estudar.
Leia mais>Pai flagra filha com namorado e é agredido em via
publica
Elinaldo não aceitava o fim do relacionamento e neste dia
havia resgatado a filha na porta da escola e ameaçava a mesma
para manter o relacionamento. O Pai denunciou o caso a policia
e Elinaldo Silva foi preso e vai responder por carcere
privado,sequestro e agressão.
Assista aos Vídeos;

https://youtu.be/YTL7JaOxLsU
https://youtu.be/FdGN-UUzI6c

https://youtu.be/bFORI7hmY9I
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Protesto de Kaiapos marca
início de audiência pública
sobre
funcionamento
de
mineradora em Novo Progresso
Indígena discursa em manifestação contra mineradora em Novo
Progresso.(Foto:Ricardo
Progresso)
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Um protesto organizado por indígenas marcou o início de uma
audiência pública em Novo Progresso pela manhã desta quintafeira (6). O objetivo da audiência é discutir sobre
funcionamento de uma mineradora na região.

o

“Os indígenas da etnia Kayapo fizeram a entrada, e
depois do início se manifestaram, dizendo que não foram
consultados pelo projeto Coringa, e que caso não sejam
ouvidos
vão
acampar
com
os
guerreiros
no
empreendimento”. Segundo eles aquela terra era deles e
eles cederam para os municípios de Novo Progresso e
Altamira.
Assista ao Vídeo

https://youtu.be/muhRR6fEyR4
Após a manifestação, foi pedido que uma liderança indígena
sentasse à mesa, no entanto eles informaram que queriam ser
ouvidos.
O Ministério Público Federal (MPF-PA) esta representado com
superintendência de Itaituba.
A mesa foi composta e os trabalhos iniciado. A audiência
publica foi solicitada pela
Secretaria Estadual de Meio
Ambiente (www.semas.pa.gov.br.)
, com finalidade de
apresentar e discutir o Relatório de Impacto Ambiental seus
potenciais, visando possibilitar a discussão e o debate sobre
o RIMA, a ﬁm de subsidiar a análise da SEMAS, para ﬁns de
licenciamento ambiental.

(Foto:Jornal Folha do Progresso)
Leia mais:Serabi Gold realiza audiência publica para ter
licença para o projeto Coringa em Novo Progresso
O Projeto Coringa está localizado a 70 km da cidade de Novo
Progresso, no Pará, e aguardando a liberação da Licença Prêvia

(LP). A expectativa é começar a lavra ainda em 2020, gerando
em torno de 700 empregos diretos e indiretos para a região. Os
royalties da minerado pertence ao município de Altamira.
A audiência não tem hora para terminar.
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Pai flagra filha com namorado
e é agredido em via publica
(foto:Reprodução Youtube) – Um vídeo circula nas redes
sociais, mostra paI flagrando a filha (idade não revelada)
com namorado no momento que deveria esta na escola, e mostra o
namorado agredindo o pai com capacete de uso em motocicleta.
O flagra aconteceu na tarde desta quarta-feira (05) nas

proximidades do supermercado Tradição Junior no centro de Novo
Progresso, as personagens não foram identificadas e comentam
que a menor , mas informação que a jovem tem 18 anos.
A Policia entrou no caso e o agressor esta preso, Aguardem
mais informações..
Assista ao Vídeo;
https://youtu.be/bFORI7hmY9I

https://youtu.be/YTL7JaOxLsU
https://youtu.be/FdGN-UUzI6c
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Vídeo
de
Sucuri
de
aproximadamente 15 metros
viraliza e assusta
Um vídeo que se tornou viral nas redes sociais mostra uma
sucuri gigantesca de 15 metros no rio Xingu(Foto:REPRODUÇÃO
YOUTUBE)
O suposto vídeo foi gravado no Brasil, supostamente no rio
Xingu em Mato Grosso em Dezembro de 2019. No vídeo vemos a
enorme anaconda de aproximadamente 15 metros atravessando o
rio. A imagens foram feitas por um pescador local que se
assustou com o tamanho da cobra.
VEJA O VÍDEO ABAIXO
https://youtu.be/CKcqsV65ytE
02/02/2020 19:19
FONTE Jornal MN
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(VÍDEO) Piloto Joaninha sofre
múltiplas fraturas ao cair
durante Duelo de Motos em São
Paulo
O piloto de Sinop, Gilmar Pereira Flores, o Joaninha, caiu
durante uma manobra com sua moto, há pouco, na final da sexta
edição do Duelo de Motocross 2020, que foi realizado em
Atibaia, no interior do estado de São Paulo. Ele executava um
backflip tsunami quando bateu violentamente contra o solo na
conclusão do salto.
Assista ao Vídeo;

https://youtu.be/C6UhBA_s_x0
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Vídeo mostra agente da SEFA
agredindo motorista no Pará
(Foto:Reprodução)- Um motorista é agredido por um agente de
fiscalização da Secretaria de Estado de Fazenda do Pará –
SEFA/PA, ao perceber que estava sendo filmado.
O caso aconteceu na tarde de quarta (15) na divisa entre o
estado do Pará e Maranhão.
Um vídeo que circula nas redes sociais mostra a agressão. O
agente de trânsito agrediu o motorista que estava filmando
ocorrido para repassar ao patrão disse.
Assista;
https://youtu.be/q9B5JuvlUEU
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Câmera de segurança flagra
assalto em loja de confecções
em Novo Progresso:Assista ao
Vídeo
(Foto:Reprodução youtube Adecio Piran) – Homem armado com uma
faca rendeu
clientes,funcionários ,
trocou de roupa, e
roubou veiculo de Cliente em Novo Progresso.
Leia mais:Ladrão leva veiculo de cliente em assalto em loja no
centro de Novo Progresso
Imagens de câmeras de segurança registraram um assalto a uma
loja de confecções (loja Exclusiva) na avenida Jamanxim área
central de Novo Progresso na manha desta sexta -feira (24).
Nas imagens, é possível identificar o homem.
Ele é foragido da cadeia .
A Policia faz diligências para capturar o acusado.
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