
Forte tempestade, causa danos
em Coari.
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TEMPESTADE CAI SOBRE COARI PELA SEGUNDA VEZ EM MENOS
DE UMA SEMANAIn "Coari"
SEM INTERNETIn "Coari"

Imagens do Bairro Liberdade tempestade destelha varias casas, tempestade foi
terrivel. Fotos: Josias Sant

Na tarde da última quinta-feira 25, por volta de 16:hs, os coarienses foram
surpreendidos por uma tempestade que caiu sobre a cidade. Foram ventos
de aproximadamente 120 quilômetros por hora e muita corrente elétrica
causadas por raios. Além dos ventos, os coarienses também poderam
presenciar uma forte chuva de grannizo. 

Casas e um total de três escolas que no momento funcionavam com aulas
normalmente, tiveram parte dos seus telhados arrancados pela força dos
ventos, as escolas foram Inês de Nazaré Vieira, João Vieira e Maria
Almeida. De acordo com informações da Eletrobras Amazonas Energia,
diversas árvores e sete postes, foram derrubados, causando o
interompimento no fornecimento da rede elétrica, em várias árias da
cidade. Uma roda Gigante tombou e caiu sobre uma residência ao lado da
escola Inês de Nazaré Vieira e por sorte, não havia ninguém na casa.

Até o momento, não tivemos informações, de vítimas fatais por conta da
tempestade, mas que muitas familias hoje, estão tentando recuperar os
danos e prejuízos que tiveram. As altas temperaturas e as correntes de ar
muito seco ocorridos nos últimos dias em Coari e em toda região, são as
principais causas, de temporais de grandes proporções. A previsão para
esta sexta-feira em toda região amazônica, é também de temporais e
trovoadas. A população deve ficar atenta, para não ser pegada de surpresa.
Na verdade, essa é somente uma parte das respostas que a natureza tem
nos dado, por conta de tanta degradação causada pela humanidade.

 Informações: Mariana Anselmo
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ANO LETIVO EM COARI COMEÇA SEM MERENDA ESCOLAR E PAIS
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